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Sammanfattning 

När informationssystem ska utvecklas handlar det om att välja den systemtyp som 
lämpar sig allra bästa för uppgifterna. Främsta handlar det om att välja mellan COTS 
och in-house. Idag finns det inga modeller som avhandlar det specifika valet av 
systemtyp. Detta innebär att valet av system i många fall sker på ren chans.  

Bristen på modeller och hjälpmedel för val av systemtyp innebär således att det 
uppstått en kunskapslucka som resultatet från arbetet är tänkt att fylla. I arbetet 
presenteras en modell för hur valet av systemtyp bör ske, vilken kombinerar befintlig 
teori inom området samt kompletterar med nytt. Framtagningen av modellen har 
baserats på litteraturstudier men även observationer samt intervjuer, utförda på ett 
företag som står inför utmaningen att välja just systemtyp. Modellen har sedan testats 
för att avgöra dess kvalitet. Resultatet visar att modellen med fördel kan användas vid 
valet av systemtyp, den bistår utvecklare med riktlinjer över arbetet bakom valet av 
systemtyp bör föras. 
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1  Introduktion 
Alla företag och organisationer som ska införskaffa ett nytt informationssystem eller 
utveckla ett befintligt system kommer att genomgå ett antal systemutvecklingsfaser, 
dessa faser är enligt Hajas & Ramicevic (2006) inledning, utveckling, implementering 
samt drift och underhåll. I utvecklingsfasen ligger mycket av fokus på arbetet att välja 
utvecklingsstrategi, det vill säga avgöra verksamhetens egen insats vid utvecklingen. 
Det handlar då om att välja systemtyp och avgöra om företaget och organisationen ska 
välja att ta fram ett egenutvecklat system (in-house) eller om de ska de köpa in ett 
färdigutvecklat standardsystem (commercial-off-the-shelf, COTS) (Andersen, 1994).  

 

Enligt Brandt, Carlsson & Nilsson (1998) så dominerade in-house lösningar 
marknaden 1994 med 64 procent mot respektive 36 procent för COTS. De skriver 
dock att detta troligtvis skulle skifta till det omvända. Detta stärks av Gäre (2003) som 
konstaterar att informationssystemssatsningar så som införanden av affärssystem, en 
variant av COTS, ökade drastiskt under 1990 talet jämfört med in-house. I en rapport 
av Brandt (2008) så konstateras att siffrorna över fördelningen på respektive 
systemtyp har följt den förväntade utvecklingen och var 2008, 64 procent för COTS 
och 36 procent för in-house. Således kan vi konstatera baserat på dessa siffror att 
COTS idag är det dominerande valet för företag. 

 

För respektive systemtyp, COTS och in-house, finns det en mängd olika 
utvecklingsmodeller, vilka kan fungera som ”en vägvisare för hur man ser på saker, 
ge orientering för vad som skall göras och hur, vara instrument för problemlösning, 
användas för att bekräfta något som man redan vet eller för att legitimera resultat” 
(Hedström & Eliasson, 2001 genom Broberg, 2006 s.25).  

 

Precis som citatet påvisar så fyller dessa utvecklingsmodeller en viktig funktion då de 
ger utvecklare ett hjälpmedel att luta sig emot. Utan dessa modeller hade utvecklingen 
skett helt på känsla, eget tycke och antagligen hade resultaten varierat en hel del. 
Eventuella brister i modellerna som används, exempelvis att användarna inte ges 
möjlighet att ta del av alla krav, kommer att återspegla sig som brister i det slutgiltiga 
systemet (Butler & Fitzgerald, 1999). 

 

Innan valet av utvecklingsmodell sker för att utveckla de olika systemtyperna så bör 
systemtypen väljas. Vid valet av systemtyp handlar det då främst om att välja mellan 
de två systemtyperna COTS eller in-house. För detta val mellan COTS och in-house 
saknas det dock modeller och hjälpmedel. Avsaknaden av modeller och hjälpmedel 
baseras på veckor av sökande efter lämpliga modeller och hjälpmedel i diverse forum 
så som biblioteksdatabaser, artikelarkiv med flera andra utan resultat. Således behöver 
det utredas hur processen bakom valet av systemtyp bör se ut och gå till samt ges 
förslag på lösningar. 

 

1.1 Problemområde 

Avsaknaden av modeller som beskriver processen för hur valet mellan in-house och 
COTS bör ske har lett till att företag som idag ska införskaffa nya system går mycket 
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på trender och vad som är aktuellt, detta stödds av Larsson (2009 s.1) som i artikeln 
”Stor brist på experter på standardsystem” skriver om att företag som följer de 
rådande trenderna inom systemutveckling kommer att införskaffa nya COTS eller gå 
över från in-house till COTS. Detta val baserat på trender innebär en risk att företag 
väljer fel systemtyp, system som inte kan optimeras efter verksamheten. Trenderna 
vad gäller systemutveckling har gått från in-house på 1990-talet till att domineras av 
COTS på 2000-talet (Brandt, 2008). Denna utveckling har idag inneburit att 
”standardsystem är företagens nya gissel” (Larsson 2009 s.1). Detta beror på att 
många av systemen som införskaffats baserat på trender inte uppfyller kraven som 
finns på dem. 

 

Anledningen till att system som implementeras inte lyckas eller rent av misslyckas, 
beror som sagt i många fall på att utvecklarna inte tagit hänsyn till användarnas behov 
och just företagets processer (Engeström & Escalante, 1995). Detta kan enligt Bell & 
Wood-Harper (2003) bero på att en utvecklares bakgrund bestämmer vilken ansats 
denna kommer att ta samt hur denna kommer att tolka organisationens krav på 
system. Ansatsen som väljs av utvecklaren kommer i sin tur att påverka vilken 
systemtyp som väljs och sedermera vilken utvecklingsmodell som används för att 
realisera systemet. Detta påpekar Bell & Wood-Harper (2003) är inte optimalt men, vi 
är bara människor och antaganden vi gör är baserade på bakgrunden vi har och denna 
kommer att spela in. I nuläget saknas det modeller och hjälpmedel där systemtyperna 
ställs i relation till varandra, tillika modeller för att avgöra hur valet av systemtyp ska 
gå till och därför blir denna ansats trots problem, den naturliga vid val av systemtyp. 
Detta stödds även av Riabacke (2007) som hävdar att beslut ofta fattas känslomässigt. 

 

Detta val av systemtyp kommer implicit att ha stor påverkan på den färdiga 
produkten. Oavsett hur många utvecklingsmodeller det finns och oavsett deras 
kvalitet så kommer dessa spela en mindre roll om det visar sig att den systemtyp som 
har valts inte är den mest lämpade. Enligt Ruhe, Eberlein & Pfahl (2003) och Alves & 
Finkelstein (2002) så måste det vid val av system finnas en balans mellan 
kravutvinningen och vilken systemtyp företaget tänkt sig införskaffa. Det bör utföras 
en analys av vilka krav som finns innan valet sker av den mest lämpade systemtypen. 
Det ska förtydligas att analysen vi här talar om inte är analysen i systemlivscykeln, 
det vill säga steg 2 som återfinns i livscykelmodellen figur1 utan en analys som utförs 
innan livscykeln inleds. Den aktuella analysen är tänkt att fungera som input till den 
första fasen utredning och planering i livscykelmodellen, figur1. Utan att ha 
genomfört en noggrann analys av kraven på systemet och förutsättningarna är det 
omöjligt att välja systemtyp och det sker således idag i många fall på känsla. Risken 
finns när systemtypen väl ska realiseras att inte alla krav som tagits fram under 
utvecklingsarbetet går att realisera. Genomförs en analys innan valet av systemtyp 
sker kommer sådan problematik inte att uppstå.  En sådan analys skulle även kunna 
lindra effekterna av en utvecklares bakgrund och valet av systemtyp hade kunnat 
baseras på denna analys istället för utvecklarens egna premisser, tyvärr saknas det för 
närvarande modeller vilka skulle ligga till grund för att utföra analysen.  

 

I samband med ovanstående hävdar Verner, Cox & Bleistein (2006) att graden av 
framgång i systemen beror på organisationers förmåga att hantera krav på system, 
detta är ganska självklart. Trots att det är självklart tas idag hänsyn till dessa krav allt 
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för sent i utvecklingsprocessen. Kraven på ett system existerar redan innan systemtyp 
har valts. Det vill säga, kraven på ett system uppstår inte då systemtypen är vald och 
en utvecklingsmodell för att realisera systemet har bestämts. Kraven finns där från 
början och bör vara en avgörande faktor redan vid valet av systemtyp.  

 

Alla företag har eller kommer för eller senare att ställas inför det aktuella valet av 
systemtyp. Investeringar i nya informationssystem handlar om att välja systemtyp, 
dessa investeringar kan vara kostsamma och innebär i många fall en ekonomisk risk 
för företagen, om projekten skulle fallera innebär det ett slöseri med resurser 
(Broberg, 2006). Då eventuella felsatsningar på system, det vill säga val av fel 
systemtyp kan komma att kosta företagen stora summor pengar och i värsta fall 
innebära ekonomiska svårigheter är det ett stort problem som behöver fokuseras. Idag 
finns tyvärr inga direkta modeller som avhandlar processen med att välja ett nytt 
informationssystem och specifikt valet mellan COTS och in-house. Den generella 
uppfattningen som i detta arbete har stöts på inom området om att det redan finns 
modeller och litteratur över hur valet av systemtyp ska ske stämmer inte. I de 
befintliga modellerna och i den litteraturen som finns har valet mellan COTS och in-
house redan gjorts. För att ta ett konkret exempel så kan boken Välja och förvalta 
standardsystem av Brandt (1998) användas, den ger utvecklare en bas att välja och 
utveckla COTS däremot så tar den inte hänsyn till in-house och utelämnar således en 
systemtyp. Ett annat exempel är modellen av Rückert & Önnemyr (2005) som 
presenteras i avhandlingen Små och medelstora företags val av standardiserat 
affärssystem. Modellen är utmärkt att använda för utvecklare som valt att satsa på 
systemtypen COTS men än en gång så utelämnas systemtypen in-house. Utvecklaren 
ges således aldrig tillfälle att med ett objektivt hjälpmedel välja mellan systemtyperna 
utan får mer eller mindre chansa som beskrivet tidigare. Det är således denna lucka 
som resultatet från uppsatsen skulle kunna fylla. 

 

Ponera att ett företag ska införskaffa ett nytt informationssystem, hur valet av 
systemtyp ska gå till är väldigt centralt och kommer i hög grad påverka processen 
bakom framtagningen av systemet samt det slutgiltiga resultatet. Ett företag som idag 
står just inför den ovan beskrivna problematiken är Colorex AB vilka kommer att 
användas som fallföretag i detta arbete. Som beskrivet tidigare så innebär avsaknaden 
av modeller för att just välja systemtyp en kunskapslucka inom området 
systemutveckling som resultatet av arbetet skulle kunna fylla. Resultatet skulle kunna 
användas som en hjälp innan livscykelmodellen beskriven i figur1 inleds samt bistå 
med riktlinjer för hur valet av systemtyp bör ske samt på vilka premisser det ska 
baseras. Viktigt att ta i beaktande är även eventuellt kommande trender inom 
systemutveckling så som Open source lösningar med flera andra och hur de möjligtvis 
skulle kunna påverka valet av systemtyp och hur effekten av dessa ska hanteras.  

 

1.2 Problemspecificering 

Frågeställningen som kommer att behandlas i detta arbete är följande: 

 

• Hur bör processen beträffande valet av systemtyp gå till?  

 



 

 

Systemtyp som nämns ovan i frågeställningen syftar specifikt på COTS och 
och tolkas som beskrivet i problemområdet.

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur processen bakom valet av ett nytt 
informationssystem bör se ut. Hur bör arbetet föras och vilka steg bör genomgås. Hur 
processer bör genomföras är alltid s
uppsats kommer modeller som ger stöd och förklarar hur processgenomförandet bör 
ske presenteras. Målet är att resultatet av studien ska kunna användas av företag vid 
valet av systemtyp innan utvecklingsmodeller
sådan analys skulle förmodligen underlätta organisationers och företags val av 
systemtyp och fungera som generella riktlinjer för att undvika att valet sker på 
otillräckliga grunder. Nedan presenteras en figur (figur
resultatet av denna undersökning skulle passa in i samband med systemutveckling, 
modellen är baserad på 

Figur 1 Resultatet från arbetet i samband med liv

Tanken är som beskrivet i figuren ovan att resultatet från denna uppsats används 
innan själva systemutvecklingsarbetet inleds. Detta lägger då en grund innan 
planering och utredningen inleds, en inpu
möjligheten att utföra denna planering och utredning med systemtypen fastställd och 
på så viss få ett bättre resultat. De kan då se vilken systemtyp de ska arbeta för att 
realisera och har således ett tydligare mål at

1.4 Avgränsningar

I uppsatsen kommer endast valet av systemtyp
det vill säga när valet att satsa antingen på COTS eller in
en uppsjö av användbara utvecklingsmodeller på markna
respektive systemtyp.  
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Systemtyp som nämns ovan i frågeställningen syftar specifikt på COTS och 
och tolkas som beskrivet i problemområdet. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur processen bakom valet av ett nytt 
informationssystem bör se ut. Hur bör arbetet föras och vilka steg bör genomgås. Hur 
processer bör genomföras är alltid svårt att ge förslag och lösningar på. i denna 
uppsats kommer modeller som ger stöd och förklarar hur processgenomförandet bör 
ske presenteras. Målet är att resultatet av studien ska kunna användas av företag vid 
valet av systemtyp innan utvecklingsmodeller för respektive systemtyp har valts. En 
sådan analys skulle förmodligen underlätta organisationers och företags val av 
systemtyp och fungera som generella riktlinjer för att undvika att valet sker på 
otillräckliga grunder. Nedan presenteras en figur (figur1) vilken förtydligar var 
resultatet av denna undersökning skulle passa in i samband med systemutveckling, 
modellen är baserad på livscykelmodellen av Stair & Reynold (2008 s.303).

 
Resultatet från arbetet i samband med livscykelmodellen baserad på Stair & Reynolds (2008 s.303).

Tanken är som beskrivet i figuren ovan att resultatet från denna uppsats används 
innan själva systemutvecklingsarbetet inleds. Detta lägger då en grund innan 
planering och utredningen inleds, en input till detta steg samt ger utvecklarna 
möjligheten att utföra denna planering och utredning med systemtypen fastställd och 
på så viss få ett bättre resultat. De kan då se vilken systemtyp de ska arbeta för att 
realisera och har således ett tydligare mål att arbeta emot. 

Avgränsningar 

I uppsatsen kommer endast valet av systemtyp att undersökas. När valet av systemtyp, 
det vill säga när valet att satsa antingen på COTS eller in-house är utfört så finns det 
en uppsjö av användbara utvecklingsmodeller på marknaden för att realisera 

 

Systemtyp som nämns ovan i frågeställningen syftar specifikt på COTS och in-house 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur processen bakom valet av ett nytt 
informationssystem bör se ut. Hur bör arbetet föras och vilka steg bör genomgås. Hur 

vårt att ge förslag och lösningar på. i denna 
uppsats kommer modeller som ger stöd och förklarar hur processgenomförandet bör 
ske presenteras. Målet är att resultatet av studien ska kunna användas av företag vid 

för respektive systemtyp har valts. En 
sådan analys skulle förmodligen underlätta organisationers och företags val av 
systemtyp och fungera som generella riktlinjer för att undvika att valet sker på 

1) vilken förtydligar var 
resultatet av denna undersökning skulle passa in i samband med systemutveckling, 

av Stair & Reynold (2008 s.303). 

scykelmodellen baserad på Stair & Reynolds (2008 s.303). 

Tanken är som beskrivet i figuren ovan att resultatet från denna uppsats används 
innan själva systemutvecklingsarbetet inleds. Detta lägger då en grund innan 

t till detta steg samt ger utvecklarna 
möjligheten att utföra denna planering och utredning med systemtypen fastställd och 
på så viss få ett bättre resultat. De kan då se vilken systemtyp de ska arbeta för att 

att undersökas. När valet av systemtyp, 
house är utfört så finns det 

den för att realisera 
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2 Bakgrund 
Arbetet fokuserar på val av systemtyp då det idag saknas stöd och hjälpmedel för hur 
det aktuella valet av systemtyp bör ske. För att ge svar på frågeställningen hur 
processen bakom valet av systemtyp bör gå till kommer viktiga delar inom 
systemutvecklingsområdet förklaras och diskuteras.  

 

Kapitlet inleds med en förklaring av hur begreppet modell kommer att användas för 
att undvika förvirring. Vidare ges en definition av vad ett informationssystem är och 
följs upp med en förklaring av ett framgångsrikt informationssystem. Läsaren stöter 
sedan på en beskrivning av systemutveckling och presentationer av de två 
systemkategorierna, COTS och in-house samt fördelar och nackdela med dessa. Även 
lämpliga modeller vid utveckling av respektive systemtyp presenteras. Till sist så 
presenteras synsätten vad gäller skillnader mellan de två systemkategorierna och 
kapitlet avslutas med att rådande trender inom informationssystemutveckling berörs. 
Detta upplägg används som sagt för att ge svar på frågeställningen: Hur bör 
processen beträffande valet av systemtyp gå till? Men också för att lägga en grund 
med vilken läsaren lättare ska förstå vad det är som existerar inom området idag vad 
gäller utvecklingshjälpmedel, utvecklingsmodeller och således på ett smidigt sätt 
lokalisera var resultatet av detta arbete passar in och vilken nytta det kan medföra.  

 

2.1 Definition begreppet modell 

I detta arbete kommer begreppet modell användas för att beskriva hur 
utvecklingsarbetet ska ske. En modell är enligt Andersen (1994) en översikt över 
utvecklingsarbetet och den beskriver ganska brett vilket arbete som måste utföras 
samt vem som ska utföra det. Enligt NE.se (2009) så är en modell en representation 
av ett fenomen. Förvirring kan uppstå då en modell enligt Andersen (1994) både kan 
användas för att beskriva en översikt över utvecklingsarbetet men också för en 
beskrivning, vilken kan användas för en analys. Vid en studie av litteraturen så 
används ofta ett annat uttryck, metod. En metod är enligt Andersen (1994) en 
beskrivning av ett sätt att lösa specifika problem som är mer detaljerad än en modell. 
Det är viktigt att särskilja dessa begrepp, jag kommer att skilja på dem baserat på 
ovanstående resonemang. För att ytterligare klargöra kan vi säga att modell är det 
överordnade begreppet och metod blir då det underordnat begreppet (Andersen, 
1994).  

 

2.2 Vad är ett informationssystem 

Grunden till hela arbetet handlar om hur utvecklare och företag ska välja system. Det 
som diskuteras är således valet av informationssystem. När vi talar om 
informationssystem handlar det antingen om manuell behandling eller datoriserad 
behandling av information (Axellson & Goldkuhl, 1998). I detta arbete kommer 
endast den datoriserade behandlingen av information beröras. Enligt Stair & Renyolds 
(2008) så är ett informationssystem en samling komponenter vilka står i ett inbördes 
förhållande till varandra. Dessa komponenter samlar in, bearbetar, lagrar och 
sprider/överför data och information och bistår med en återkopplingsmekanism för att 
uppnå målen. Nedan presenteras en modell, figur2 över komponenterna i ett 



 

 

informationssystem baserad på Stair & reynolds (2008). Även Wiktor
använder detta synsätt med in/utmatning av data samt bearbetning och lagring, för att 
beskriva arbetet som komponenterna i systemet utför.

 
Figur 2 Komponenterna i ett informationssystem baserad på Stair & Reynolds (2008

Den datoriserade informationsbehandlingen ingår enligt Axelsson & Goldkuhl (1998) 
alltid i ett mänskligt och verksamhetsmässigt sammanhang. Människorna i en 
verksamhet använder informationssystemen för att hantera information som sedan 
används i verksamheten. Som nämnts tidigare ingår dessa system i verksamheten 
dock kan beroendet, användandet samt integrationen variera.

 

2.2.1 Framgångsrika informationssystem

Det finns många olika definitioner vad framgångsrika informationssystem är samt hur 
det ska bedömas om ett informationssystem är framgångsrikt. Ofta är det svårt att 
räkna på direkta fördelar och effekter som kan räknas om i reala termer. Visa 
författare hävdar att framgången ska mätas i pengar och andra författare att den ska 
mätas i vilken grad syste
definition som kommer att förhållas till i denna uppsats kommer från Mingers & 
Stowell (1997) som skriver att framgången för ett informationssystem handlar om 
huruvida och till vilken grad de förväntade
eller förverkligats.  De presenterar även fyra kategorier vilka kan ses som stor 
framgång, framgång, liten framgång och misslyckande. Hur dessa ska bedömas 
handlar om hur cheferna ser på systemet och som beskrivet o
förverkligat de mål som sattes vid utvecklingen, förverkligades målen, överträffades 
mål eller införlivades målen inte alls. Detta gör att det på ett överskådligt plan samt 
med relativt små insatser kan fastställas huruvida informat
framgångsrikt eller inte. Definitionen är godtycklig vilket gör att hur olika personer 
ser på framgången av systemet kan variera, dock så lämnar det utrymme för mindre 
områdeskunniga att tycka till om systemen. De behöver endast återge sin 
systemet för att det ska gå att fasställa om systemet är framgångsrikt.

 

2.3 Systemutveckling

I detta avsnitt beskrivs och definieras begreppet systemutveckling. Systemutveckling 
av företags verksamhet innebär enligt 
förändringsprocess. Det företaget gör, är att se till det aktuella tillståndet och se till det 
önskade framtida läget. Vägen ditt sker genom gradvis förändring. Systemutveckling 
går ut på att analysera och utforma systemen på ett sådant sätt att de
affärsverksamheten i företaget på ett bättre sätt. De frågor som företaget behöver 
svara på är om det ska anskaffas en standardprogramvara, förbättra det befintliga 
systemet eller systemen, göra en upphandling på utveckling av ett nytt system elle
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informationssystem baserad på Stair & reynolds (2008). Även Wiktor
använder detta synsätt med in/utmatning av data samt bearbetning och lagring, för att 
beskriva arbetet som komponenterna i systemet utför. 

 

Komponenterna i ett informationssystem baserad på Stair & Reynolds (2008

Den datoriserade informationsbehandlingen ingår enligt Axelsson & Goldkuhl (1998) 
alltid i ett mänskligt och verksamhetsmässigt sammanhang. Människorna i en 
verksamhet använder informationssystemen för att hantera information som sedan 

samheten. Som nämnts tidigare ingår dessa system i verksamheten 
dock kan beroendet, användandet samt integrationen variera. 

Framgångsrika informationssystem 

Det finns många olika definitioner vad framgångsrika informationssystem är samt hur 
s om ett informationssystem är framgångsrikt. Ofta är det svårt att 

räkna på direkta fördelar och effekter som kan räknas om i reala termer. Visa 
författare hävdar att framgången ska mätas i pengar och andra författare att den ska 
mätas i vilken grad systemet uppfyller kraven och målen som fanns för det. Den 
definition som kommer att förhållas till i denna uppsats kommer från Mingers & 
Stowell (1997) som skriver att framgången för ett informationssystem handlar om 
huruvida och till vilken grad de förväntade fördelarna/framgångarna har realiserats 
eller förverkligats.  De presenterar även fyra kategorier vilka kan ses som stor 
framgång, framgång, liten framgång och misslyckande. Hur dessa ska bedömas 
handlar om hur cheferna ser på systemet och som beskrivet ovan till vilken grad de 
förverkligat de mål som sattes vid utvecklingen, förverkligades målen, överträffades 
mål eller införlivades målen inte alls. Detta gör att det på ett överskådligt plan samt 
med relativt små insatser kan fastställas huruvida informat
framgångsrikt eller inte. Definitionen är godtycklig vilket gör att hur olika personer 
ser på framgången av systemet kan variera, dock så lämnar det utrymme för mindre 
områdeskunniga att tycka till om systemen. De behöver endast återge sin 
systemet för att det ska gå att fasställa om systemet är framgångsrikt.

Systemutveckling 

I detta avsnitt beskrivs och definieras begreppet systemutveckling. Systemutveckling 
av företags verksamhet innebär enligt Brandt, Carlsson & Nilsson (1998)
förändringsprocess. Det företaget gör, är att se till det aktuella tillståndet och se till det 
önskade framtida läget. Vägen ditt sker genom gradvis förändring. Systemutveckling 
går ut på att analysera och utforma systemen på ett sådant sätt att de
affärsverksamheten i företaget på ett bättre sätt. De frågor som företaget behöver 
svara på är om det ska anskaffas en standardprogramvara, förbättra det befintliga 
systemet eller systemen, göra en upphandling på utveckling av ett nytt system elle

informationssystem baserad på Stair & reynolds (2008). Även Wiktorin (2003) 
använder detta synsätt med in/utmatning av data samt bearbetning och lagring, för att 

Komponenterna i ett informationssystem baserad på Stair & Reynolds (2008 s.8) 

Den datoriserade informationsbehandlingen ingår enligt Axelsson & Goldkuhl (1998) 
alltid i ett mänskligt och verksamhetsmässigt sammanhang. Människorna i en 
verksamhet använder informationssystemen för att hantera information som sedan 

samheten. Som nämnts tidigare ingår dessa system i verksamheten 

Det finns många olika definitioner vad framgångsrika informationssystem är samt hur 
s om ett informationssystem är framgångsrikt. Ofta är det svårt att 

räkna på direkta fördelar och effekter som kan räknas om i reala termer. Visa 
författare hävdar att framgången ska mätas i pengar och andra författare att den ska 

met uppfyller kraven och målen som fanns för det. Den 
definition som kommer att förhållas till i denna uppsats kommer från Mingers & 
Stowell (1997) som skriver att framgången för ett informationssystem handlar om 

fördelarna/framgångarna har realiserats 
eller förverkligats.  De presenterar även fyra kategorier vilka kan ses som stor 
framgång, framgång, liten framgång och misslyckande. Hur dessa ska bedömas 

van till vilken grad de 
förverkligat de mål som sattes vid utvecklingen, förverkligades målen, överträffades 
mål eller införlivades målen inte alls. Detta gör att det på ett överskådligt plan samt 
med relativt små insatser kan fastställas huruvida informationssystemet är 
framgångsrikt eller inte. Definitionen är godtycklig vilket gör att hur olika personer 
ser på framgången av systemet kan variera, dock så lämnar det utrymme för mindre 
områdeskunniga att tycka till om systemen. De behöver endast återge sin syn på 
systemet för att det ska gå att fasställa om systemet är framgångsrikt. 

I detta avsnitt beskrivs och definieras begreppet systemutveckling. Systemutveckling 
Brandt, Carlsson & Nilsson (1998) alltid en 

förändringsprocess. Det företaget gör, är att se till det aktuella tillståndet och se till det 
önskade framtida läget. Vägen ditt sker genom gradvis förändring. Systemutveckling 
går ut på att analysera och utforma systemen på ett sådant sätt att de stödjer 
affärsverksamheten i företaget på ett bättre sätt. De frågor som företaget behöver 
svara på är om det ska anskaffas en standardprogramvara, förbättra det befintliga 
systemet eller systemen, göra en upphandling på utveckling av ett nytt system eller 



 

 

utveckla ett nytt system i egen regi (Brandt, 2004). Genomförandet av 
systemutvecklingen kan beskrivas som tre steg med huvuduppgifter som behöver ses 
över, dessa är enligt Wiktorin (2003) verksamhetsanalys, informationsbehovsanalys 
och anskaffning och u
dock termen systemutveckling och vad det handlar om som följande: 

”Systemutveckling handlar om att: Förstå verksamheten och de krav på 
stöd som människorna i den har. Översätta dess krav till dat

Målet är således att ta fram ett system som hjälper de inblandade individerna att utföra 
sina uppgifter på ett smidigare och bättre sätt samt med mindre resurser inblandade.

 

Nedan en modell, figur3 över hur utvecklingen av informationssys
livscykelmodellen (Andersen, 1994 s.48). Modellen är från 1994 vilket kan riktas 
kritik emot dock är den fortfarande väldigt aktuell och välanvänd, i nyare litteratur på 
området så refererar författare fortfarande tillbaks till denna m
Broberg (2006 s.26). 

 

Figur 3 Livscykelmodellen Baserad på (Andersen

Livscykeln börjar med en förändringsanalys där målet är ett förslag på vidare 
utvecklingsarbeten. Förslaget ska innehålla problemen
vilka förändringsbehov som är aktuella. Den ska också innehålla åtgärder som 
kommer behövas för att lösa problemen.  Modellen ska ge svar på frågor som, hur ser 
det ut idag, hur vill vi att det ska se ut, vad behöver vi ändra
det? Andra fasen i livscykeln är analys där vidare analys av verksamheten och dess 
tekniska förmåga och informationsbehov sker. Utfallet från denna del är en 
kravspecifikation. Med hjälp av kravspecifikationen utformas en systemdes
utformningsfasen vilken sedan realiseras i mjukvara och hårdvara i fasen realisering. 
Det nya systemet implementeras sedan och sätts i drift i implementeringsfasen. 
(Andersen, 1994) 

 

Arbetet så långt har handlat om att införa och få igång systemet, n
och drift handlar om att se till att allt flyter på som det ska samt att uppdateringar och 
underhåll ges till systemet. Den sista fasen är avveckling där organisationen 
bestämmer sig för att systemet inte längre håller måttet och det 
bruk samt valda delar ifrån det arkiveras. (Andersen, 1994; Broberg, 2006; Brandt, 
2004). 
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utveckla ett nytt system i egen regi (Brandt, 2004). Genomförandet av 
systemutvecklingen kan beskrivas som tre steg med huvuduppgifter som behöver ses 
över, dessa är enligt Wiktorin (2003) verksamhetsanalys, informationsbehovsanalys 
och anskaffning och utformning av datorstödet. Wiktorin (2003 s.15) sammanfattar 
dock termen systemutveckling och vad det handlar om som följande: 

”Systemutveckling handlar om att: Förstå verksamheten och de krav på 
stöd som människorna i den har. Översätta dess krav till datorernas värld.” 

Målet är således att ta fram ett system som hjälper de inblandade individerna att utföra 
sina uppgifter på ett smidigare och bättre sätt samt med mindre resurser inblandade.

Nedan en modell, figur3 över hur utvecklingen av informationssys
livscykelmodellen (Andersen, 1994 s.48). Modellen är från 1994 vilket kan riktas 
kritik emot dock är den fortfarande väldigt aktuell och välanvänd, i nyare litteratur på 
området så refererar författare fortfarande tillbaks till denna m

Livscykelmodellen Baserad på (Andersen, 1994 s.48) 

Livscykeln börjar med en förändringsanalys där målet är ett förslag på vidare 
utvecklingsarbeten. Förslaget ska innehålla problemen som finns i verksamheten samt 
vilka förändringsbehov som är aktuella. Den ska också innehålla åtgärder som 
kommer behövas för att lösa problemen.  Modellen ska ge svar på frågor som, hur ser 
det ut idag, hur vill vi att det ska se ut, vad behöver vi ändra på, hur ska vi ändra på 
det? Andra fasen i livscykeln är analys där vidare analys av verksamheten och dess 
tekniska förmåga och informationsbehov sker. Utfallet från denna del är en 
kravspecifikation. Med hjälp av kravspecifikationen utformas en systemdes
utformningsfasen vilken sedan realiseras i mjukvara och hårdvara i fasen realisering. 
Det nya systemet implementeras sedan och sätts i drift i implementeringsfasen. 

Arbetet så långt har handlat om att införa och få igång systemet, nästa steg förvaltning 
och drift handlar om att se till att allt flyter på som det ska samt att uppdateringar och 
underhåll ges till systemet. Den sista fasen är avveckling där organisationen 
bestämmer sig för att systemet inte längre håller måttet och det avvecklas och tas ur 
bruk samt valda delar ifrån det arkiveras. (Andersen, 1994; Broberg, 2006; Brandt, 

utveckla ett nytt system i egen regi (Brandt, 2004). Genomförandet av 
systemutvecklingen kan beskrivas som tre steg med huvuduppgifter som behöver ses 
över, dessa är enligt Wiktorin (2003) verksamhetsanalys, informationsbehovsanalys 

tformning av datorstödet. Wiktorin (2003 s.15) sammanfattar 
dock termen systemutveckling och vad det handlar om som följande:  

”Systemutveckling handlar om att: Förstå verksamheten och de krav på 
orernas värld.”  

Målet är således att ta fram ett system som hjälper de inblandade individerna att utföra 
sina uppgifter på ett smidigare och bättre sätt samt med mindre resurser inblandade. 

Nedan en modell, figur3 över hur utvecklingen av informationssystem går till utifrån 
livscykelmodellen (Andersen, 1994 s.48). Modellen är från 1994 vilket kan riktas 
kritik emot dock är den fortfarande väldigt aktuell och välanvänd, i nyare litteratur på 
området så refererar författare fortfarande tillbaks till denna modell, exempelvis 

 

Livscykeln börjar med en förändringsanalys där målet är ett förslag på vidare 
som finns i verksamheten samt 

vilka förändringsbehov som är aktuella. Den ska också innehålla åtgärder som 
kommer behövas för att lösa problemen.  Modellen ska ge svar på frågor som, hur ser 

på, hur ska vi ändra på 
det? Andra fasen i livscykeln är analys där vidare analys av verksamheten och dess 
tekniska förmåga och informationsbehov sker. Utfallet från denna del är en 
kravspecifikation. Med hjälp av kravspecifikationen utformas en systemdesign i 
utformningsfasen vilken sedan realiseras i mjukvara och hårdvara i fasen realisering. 
Det nya systemet implementeras sedan och sätts i drift i implementeringsfasen. 

ästa steg förvaltning 
och drift handlar om att se till att allt flyter på som det ska samt att uppdateringar och 
underhåll ges till systemet. Den sista fasen är avveckling där organisationen 

avvecklas och tas ur 
bruk samt valda delar ifrån det arkiveras. (Andersen, 1994; Broberg, 2006; Brandt, 
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Väljer företaget att införskaffa ett nytt system istället för att förbättra ett befintligt är 
det i stort två olika vägar att gå. Egenutveckling vilket behandlas som utveckling av 
in-house lösningar samt anskaffning av standardsystem vilket behandlas som COTS 
lösningar. 

2.3.1 Modeller för systemutveckling 

Nedan beskrivs tre av de allmänt erkända modellerna för systemutveckling. Dessa har 
varit med länge inom området vilket har lett till att spår av dessa tre kan hittas i 
många andra modeller för systemutveckling. En presentation av dessa ökar således 
förståelsen för systemutveckling och vilka delar som berörts i tidigare modeller.  

 

Vattenfallsmodellen  

Vattenfallsmodellen är en linjär och enkelriktad modell, när en fas är genomförd går 
utvecklaren över till nästa fas. Det finns ingen möjlighet att backa i modellen och gå 
tillbaks och ändra. Att utvecklaren inte backar är iden till namnet, ett vattenfall rinner 
uppifrån och ner likaså går vattenfallsmodellen uppifrån och ner – från steg 1 till 5 
(Wiktorin, 2003).  

 

Vattenfallsmodellen enligt Stair & Reynolds (2008) börjar med en förstudie av 
verksamheten där eventuella problem ska lokaliseras och motiveringar till varför de 
bör lösas ska tas fram. Andra fasen är analys, där huvudmålet är att komma fram med 
ett svar på frågan - vad behöver systemet göra för att lösa problemen? Tredje fasen är 
design, hur ska systemet jobba för att ta del av lösningen av problemet. Resultatet blir 
i stort en specifikation på ett nytt system eller eventuella förändringar på det 
existerande. Den fjärde fasen är implementation, i denna fas handlar det om att sätta 
ihop eller skapa de komponenter som behövs för att uppfylla kravspecifikationen och 
få systemet i drift. Den sista fasen är förvaltning och drift, här är fokus på att 
säkerställa driften samt att systemet arbetar som det är tänkt. Krävs det modifieringar i 
och med förändrade arbetsrutiner eller liknande är det här som systemet anpassas till 
dessa.  

 

Iterativ vattenfallsmodell  

Iterativ vattenfallsmodell ser i stort likadan ut som vattenfallsmodellen, skillnaden 
ligger i att i varje steg så har utvecklaren möjligheten att gå tillbaks ett eller flera steg 
och förbättra (iterationer är tillåtna och bör användas) (Stair & Reynolds, 2008). 
Fördelen som brukar beskrivas med denna metod är att lösningen växer fram 
successivt då resultaten från en vis iteration tillförs till resultatet från den föregående 
och således arbetas varje fas igenom ofta flera gånger.  

 

Spiralmodellen 

Spiralmodellen, istället för att arbetet förs i sekvenser så arbetar utvecklare som 
använder modellen i spiraler. Faserna upprepas och i varje fas finns det risker som 
utvärderas från tillfälle till tillfälle. Faserna är inte förutbestämda utan väljs utifrån 
vilka behov som är aktuella, exempelvis design av systemet. (Sommerville, 2000) 
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Spiralmodellen utgörs av fyra faser, dessa är enligt Sommerville (2002):  
• Bestämma målsättning, vilka mål har vi i fasen. 
• Analys av risker, åtgärder för att lindra dessa sätts eventuellt in. 
• Utveckla en modell för systemutvecklingen och verifiera den. 
• Planera inför nästa steg i spiralen, utvärdering av den genomförda.  

 

 

2.4 COTS 

Ett COTS är per definition: ”Ett standardsystem som har utvecklats av en leverantör 
för att kunna motsvara flera användares (kunders) verksamhetsbehov. Detta innebär 
att användare går ut på marknaden och köper/upphandlar färdiga system, istället för 
att låta utveckla systemet på egen hand.” (Brandt, 1998 s.11).    

 

Dessa COTS är generella system som vanligtvis bygger på erfarenheter från olika 
företagstillämpningar. Tanken bakom dessa system är att en lösning ska fungera i 
flera olika företag, Brandt (1998 s.11) drar en parallell mellan att köpa in ett COTS 
och utveckla själv och jämför iden med ett COTS, att slippa ”uppfinna hjulet på nytt”. 
Ett särskilt COTS är inriktat mot en viss applikation och exempel på sådana 
applikationer är ekonomisystem – redovisning eller material och produktionsstyrning 
(MPS). Systemen kan och är ofta uppbyggda på olika sätt, ibland med hjälp av mindre 
standardmoduler som kombineras ihop till större system eller av större 
helhetslösningar som integreras direkt. Trots att dessa COTS är baserade på 
standarder så finns det ett visst utrymme till anpassning beroende på vilken typ av 
klassificering de har. Brandt (1998) och även Andersen (1994) delar in systemen i tre 
olika klasser. 

 
• Hårdkodade system som är låsta och inte går att anpassa. 
• Tabellstyrda system som är styrda av parametrar, dessa system kan kunden 

själv styra och kontrollera hur de ska användas, ger kunden mer 
anpassningsmöjligheter och mer flexibilitet.  

• Programmerbara system som är baserade på plattformar, kunderna får en ram 
som de håller sig inom men kan anpassa i stort sett så som de vill ha det. 
Exempel på detta är när kunden väljer mindre standardmoduler och sätter ihop 
dessa till sitt system. 
 

Som med de flesta val en användare gör så finns det diverse fördelar respektive 
nackdelar att ställa mot varandra när denna överväger att införskaffa COTS. 
Litteraturen på området är utförlig och en uppsjö av för och nackdelar räknas upp, i 
detta arbete kommer de delar som är mest relevanta för problemområdet väljas ut 
samt de delarna som anses vara av störst betydelse för företag, vilket presenteras i 
följande avsnitt. 

 

2.4.1 Fördelar med COTS 
De positiva effekterna som behandlas vad gäller införskaffning av COTS är ofta 
relaterade till den snabba och relativt billiga utvecklingen. COTS är standardiserade 
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och färdiga lösningar som inte tar allt för lång tid att införa i organisationer då 
utvecklingen av dessa redan är gjord. Sedigh-Ali & Ghafoor (2001) skriver att det 
faktum att de är standardiserade och ofta snabba att implementera kan leda till att mer 
tid frigörs som kan användas till kvalitetssäkring och underhåll. Den korta tiden leder 
också till att kostnaderna för att ta fram system för respektive organisation blir lägre 
än om de hade behövt ta fram och utvecklat ett system från grunden (Brandt, Carlsson 
& Nilsson, 1998). Även kostnaden för förvaltningen utav dessa system brukar 
beskrivas som lägre än in-house. 

 

Har företaget dåligt optimerade rutiner och processer så kan ett COTS vara till enorm 
hjälp. De tillhandahåller vägledning för rutiner och processer och samtidigt är tidigare 
erfarenheter från andra företag som använt systemen antagligen tillvaratagna i 
systemet och vi kan därför säga att de innehåller inbyggd ”know-how”. (Brandt, 
Carlsson & Nilsson, 1998) 

 

Att det är standardiserat leder till att det är få dolda kostnader i utvecklingen och 
framtagningen av dessa system. Företaget som införskaffar dessa COTS kan sätta 
relativt säkra kalkyler vad gäller kostnader och tid från anskaffning till bruk (Brandt, 
Carlsson & Nilsson, 1998). 

 

COTS bygger på en central datalagring, allt som matas in lagras på ett ställe och de 
ingående delarna integrerar med hjälp utav en central databas (Nilsson & Olve, 2006). 
Detta motverkar risken för redundans i systemen och det bidrar till färre fel i och med 
den centrala lagringen.  

 

2.4.2 Modeller för att utveckla COTS 

I detta avsnitt presenteras den generella arbetsgången för utveckling och framtagning 
utav COTS. Vidare presenteras en modell som är lämplig att använda vid utveckling 
av COTS.  

 

Enligt Li et al.(2006) består den generella processen vad gäller att införskaffa ett 
COTS av fyra faser: 

• Utvärdering och val av lämpliga COTS på marknaden. 

• Anpassning av valt COTS, det vill säga se över vilka eventuella förändringar 
som skulle behövas och utför dessa. 

• Integrering av valt COTS så att den mappas mot processerna på ett lämpligt 
sätt. 

• Underhåll av COTS-delarna och eventuella delar som inte är COTS. 

 

Vad som kännetecknar ett COTS vad gäller utvecklingen och val av modell, är att 
komponenterna som utgör systemet väljs långt in i utvecklingsprocessen. Detta leder 
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ofta till att modeller för in-house inte lämpar sig för COTS då komponenter vid in-
house utveckling väljs tidigare i processen. Enligt Li et al. (2006) beror detta på att i 
sekventiella modeller som ofta använda vid in-house så som exempelvis 
vattenfallsmodellen beskriven tidigare, så definieras kraven tidigare i processen än vid 
utveckling av COTS komponenter, vilka som beskrivet ovan väljs längre fram i 
processen. Detta anser Li et al. (2006) är skälet till att dessa modeller för in-house inte 
skulle fungera lika bra för COTS då risken är stor att ett COTS som väljs sent inte 
motsvarar de krav som fastställdes tidigt i processen. Viktigt att poängtera är dock att 
de tre modellerna som är beskriva ovan, vattenfallsmodellen, iterativ 
vattenfallsmodell och spiralmodellen alla är användbara vid utveckling av COTS, 
däremot på ett djupare plan så kanske de inte stödjer utvecklingen helt utan 
modifieringar. En modell som dock är mycket användbar vid utveckling av COTS är 
CARE som presenteras nedan. 

 

COTS-Aware Requirements Engineering (CARE)  

CARE är en modell som är målorienterad och baseras på kunskap. Den är tänkt att 
användas som ett hjälpmedel av systemutvecklarna vid framtagning av krav med stort 
fokus på kvalitet, den är inte tänkt att ersätta några utvecklare. När CARE används så 
är det första som ska göras att definiera eller bestämma vilka som är beställarna eller 
kravställarna samt vad som är målen med systemet (Chung & Cooper, 2002).  

 

Kravställarna är de som besitter intern kunskap och viktigt i detta sammanhang är att 
en kravställare behöver hjälp från andra kravställare för att uppnå mål (Chung & 
Cooper, 2002). Detta kan dock leda till att denne blir influerad på fel sätt vilket gör 
kravställaren sårbar och är något som beaktas i CARE.  

 

Målen kan antingen vara funktionella - hårda eller ickefunktionella – mjuka (Chung & 
Cooper, 2002). När dessa är bestämda är det de som ska driva utvecklingen av 
systemet framåt. Målen överförs till systemmål vilka i sin tur görs om till 
mjukvarumål. Metoden har fyra olika typer av relationer, (makes) väldigt positiva, 
(helps) positiva, (hurts) negativa och (breaks) väldigt negativa (Chung & Cooper, 
2002). Dessa mål mappas mot tillgängliga COTS på marknaden för att hitta lämpliga 
kombinationer och graderas och värderas sedan utefter de fyra relationerna. Är det en 
kombination som skulle kunna fungera sätts den till (helps) är den en fungerande 
relation som alla tror kommer hålla sätts den till (makes) och så vidare (Chung & 
Cooper, 2002). 

 

Mappningen går till så att den ansvariga utvecklaren söker och kopplar samman 
lämpliga komponenter med utgångspunkt från målen, både funktionella och 
ickefunktionella (Chung & Cooper, 2002). Med hjälp av systemarkitekten görs 
utvärderingar av dessa komponenter. Finner de inte en lämplig kandidat så kan 
utvecklaren välja att leta vidare bland nya komponenter på marknaden eller be 
kravställaren att omvärdera eller omformulera sina mål. Fungerar inget av detta får de 
börja leta igen efter lämpliga komponenter.  

 



 

 

Nedan presenteras en modell, figur4 över hur processen i CARE ska föras baserad på 
Chung, Cooper & Courtney (2004

 

Figur 4 CARE process baserad på Chung

 

2.4.3 Att tänka på vid val av COTS

Det en användare först och främst bör tänka på
binder upp sig via avtal till en leverantör och dennes systemlösning. Vad användaren 
måste acceptera är att arbeta efter givna regler för att kunna nyttja systemet som det är 
tänkt. Viktigt är också att ha i baktanke att l
tjäna pengar inte bara i utvecklingsfasen och implementeringsfasen utan även på 
löpande kostnader under tiden företaget nyttjar systemet (Fredholm, 2004). I samband 
med val av leverantör blir företaget som sagt väldi
exempel är uppdateringar som kostar pengar, dessa är en nödvändighet för att 
systemet ska fungera korrekt och blir då inte valbara utan ett måste (
& Nilsson, 1998). Underhållet av systemen kanske bara kan g
vilket kan innebära problem och kostnader. Att tillägga är även risken för höga 
driftskostnader om endast en liten del av det inköpta systemet används. Det vill säga 
på grund utav att det är standardiserat så köper företag kanske ett s
innehåller delar som inte utnyttjas däremot ingår de i helhetslösningen och företaget 
betalar indirekt för dem (

 

Vid kravhanteringen så ”ser man inte skogen för alla träden” det vill säga, företaget 
har blivit övertalat av en systemleverantör att deras system är det optimala. 
Användarna glömmer då sina krav och standardsystemet blir dennes krav istället 
vilket kan leda till stora brister och i värsta fall dysfunktionella processer. (Ruhe, 
Eberlein & Pfahl, 2003)

 

 

12 

Nedan presenteras en modell, figur4 över hur processen i CARE ska föras baserad på 
Chung, Cooper & Courtney (2004 s.2) 

CARE process baserad på Chung, Cooper & Courtney (2004 s.2) 

Att tänka på vid val av COTS 

Det en användare först och främst bör tänka på vid val av COTS är att företaget 
binder upp sig via avtal till en leverantör och dennes systemlösning. Vad användaren 
måste acceptera är att arbeta efter givna regler för att kunna nyttja systemet som det är 
tänkt. Viktigt är också att ha i baktanke att leverantören av systemet har ett mål att 
tjäna pengar inte bara i utvecklingsfasen och implementeringsfasen utan även på 
löpande kostnader under tiden företaget nyttjar systemet (Fredholm, 2004). I samband 
med val av leverantör blir företaget som sagt väldigt beroende av leverantören. Ett 
exempel är uppdateringar som kostar pengar, dessa är en nödvändighet för att 
systemet ska fungera korrekt och blir då inte valbara utan ett måste (

. Underhållet av systemen kanske bara kan göras av leverantören 
vilket kan innebära problem och kostnader. Att tillägga är även risken för höga 
driftskostnader om endast en liten del av det inköpta systemet används. Det vill säga 
på grund utav att det är standardiserat så köper företag kanske ett s
innehåller delar som inte utnyttjas däremot ingår de i helhetslösningen och företaget 
betalar indirekt för dem (Brandt, Carlsson & Nilsson, 1998). 

Vid kravhanteringen så ”ser man inte skogen för alla träden” det vill säga, företaget 
vertalat av en systemleverantör att deras system är det optimala. 

Användarna glömmer då sina krav och standardsystemet blir dennes krav istället 
vilket kan leda till stora brister och i värsta fall dysfunktionella processer. (Ruhe, 

2003) 

Nedan presenteras en modell, figur4 över hur processen i CARE ska föras baserad på 
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driftskostnader om endast en liten del av det inköpta systemet används. Det vill säga 
på grund utav att det är standardiserat så köper företag kanske ett system som 
innehåller delar som inte utnyttjas däremot ingår de i helhetslösningen och företaget 

Vid kravhanteringen så ”ser man inte skogen för alla träden” det vill säga, företaget 
vertalat av en systemleverantör att deras system är det optimala. 

Användarna glömmer då sina krav och standardsystemet blir dennes krav istället 
vilket kan leda till stora brister och i värsta fall dysfunktionella processer. (Ruhe, 
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I en artikel skriven av Alves & Finkelstein (2002) så tar de upp problemet med att 
kravhanteringen kanske inte blir optimal vid val av COTS, de skriver att 
framgångarna med systemet hänger samman med användarens förmåga att se och 
förstå begränsningarna med COTS. Vidare skriver författarna att det också kan vara 
vissa svårigheter med kravframtagningen till COTS och att kravhanteringen bör vägas 
mot systemets egenskaper och begränsningar. Enligt Alves & Finkelstein (2002) så 
kanske inte systemet klarar av kraven som ställs och detta blir då ett problem om 
användaren valt system och förbundit sig via avtal till detta (Alves & Finkelstein, 
2002). Detta resonemang stöds även av Ruhe, Eberlein & Pfahl (2003)  som även de 
påtalar svårigheterna och problemen med att anpassa kraven mot målen och vice versa 
i utvecklingsfasen av COTS.  

 

Kopplingar till andra system är viktigt att tänka på när företag väljer COTS. Har 
företaget befintliga COTS från andra leverantörer som de vill ska jobba tillsammans 
med det nya systemet kan det i vissa fall uppstå problem. Finns det in-house lösningar 
som ska arbeta tillsammans med COTS så bör detta undersökas noggrant om det är 
möjligt. Missar företaget i denna fas så kan det bli problem när systemen ska köras 
tillsammans och det visar sig att systemen inte är kompatibla. (Brandt, Carlsson & 
Nilsson, 1998) 

 

I vissa fall så utgår företag från systemen och anpassar därefter sina processer så att 
de matchar systemet istället. Detta kan innebära att företaget överanpassar och 
processerna blir inte optimala utan det finns en risk att det uppstår så kallade 
”hybridrutiner” (Olsson & Magnusson, 2005). Det innebär att användaren inte vill 
följa processbeskrivningarna då de inte är optimala och det uppstår rutiner som en 
effekt av detta, dessa rutiner är sätt som användaren hittar på för att lösa diverse 
problem efter deras eget tycke. Det vill säga gå runt ordinarie rutiner och processer 
för att optimera själva.  

 

2.5 In-house 

I detta avsnitt kommer systemtypen in-house att presenteras, fördelar, nackdelar samt 
modeller för att utveckla in-house kommer beskrivas. 

 

En in-house lösning är när företaget agerar som kund och leverantör, systemet 
utvecklas internt speciellt för företaget (Macaulay, 1996). Andersen (1994) skriver att 
den traditionella bilden av informationssystemutveckling är att en verksamhet 
utvecklar sitt egna informationssystem alltså en in-house lösning. Andersen (1994) 
skriver också att tillvägagångssättet varierar mellan projekt men är i stora drag samma 
som i livscykelmodellen, vilken beskrevs tidigare i arbetet. Baserat på ovanstående så 
kommer det i rapporten diskuteras vad in-house är och hur det går till att ta fram dessa 
utifrån det perspektivet som nämndes tidigare, att traditionell 
systemutvecklingsstrategi går att applicera och använda vid utveckling av in-house 
lösningar. Fördelarna respektive nackdelarna sammanfattas och beskrivs nedan. 
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2.5.1 Fördelar med in-house 

Fördelarna med in-house handlar i mångt och mycket om att de uppfyller de saker 
som ett COTS inte gör. Den absolut största fördelen med in-house system och som 
genomsyrar användandet och utseendet på dem är att systemen är anpassade till de 
krav som ställs på det (Andersen, 1994). Ett företag som väljer att utveckla in-house 
kan själv avgöra till vilken grad systemet ska realisera kraven som ställs på det. 
Systemen blir skräddarsydda och de kommer således om allt i processen med att ta 
fram systemet fungerat att jobba exakt som det är tänkt. De enda egentliga 
begränsningarna som sätts handlar om kompatibilitet med andra system samt 
kunskapen att utveckla (Andersen, 1994).  

 

Att in-house anses vara dyrare att ta fram kan ställas mot det faktum att företag som 
utvecklar själva inte binder upp sig mot någon leverantör och det i sin tur kan med 
tiden leda till att kostnader för support och drift sparas in. Kostnaderna i begynnelsen 
blir höga men minskar då företaget själva väljer hur drift och förvaltning ska gå till 
(Brandt, Carlsson & Nilsson, 1998).  

 

2.5.2 Modeller för att utveckla in-house 

Inom litteraturen på området systemutveckling så ses ofta in-house utveckling som 
systemutveckling generellt och COTS som en annan typ av systemutveckling. Det vill 
säga när författare inom systemutveckling skriver generellt om systemutveckling så 
menar de ofta explicit in-house utveckling. In-house är även det ursprungliga 
systemsynsättet. Detta har lett till att modeller för systemutveckling så som 
vattenfallsmodellen, iterativa vattenfallsmodellen eller spiralmodellen alla fungerar 
utmärkt att använda vid utveckling in-house. Även om dessa kan användas vid 
utveckling av COTS så kommer det vid COTS att krävas en viss modifiering och 
anpassning utav dessa, vilket inte behövs i lika hög grad vid utveckling in-house. 
Således kan det konstateras att tre väldigt användbara modeller för utveckling in-
house är de tre tidigare beskrivna modellerna, vattenfallsmodellen, iterativa 
vattenfallsmodellen och spiralmodellen. 

 

2.5.3 Att tänka på vid val av in-house 

Precis som vid COTS så är det är många saker som en användare bör tänka på eller ta 
hänsyn till vid valet att utveckla in-house lösningar. 

 

Bland det viktigaste att utreda är hur verksamheten ser ut och vilka krav som finns på 
ett nytt system. Är verksamheten unik på ett sådant sätt att det inte finns någon 
möjlighet att ett lämpligt standardsystem existerar som skulle kunna implementeras. 
Eller finns det en möjlighet att det kanske går att hitta en standardlösning på system 
och således slipper företaget utveckla själva (Johnson & Hoeller, 2004). I samband 
med detta så bör företaget se över hur kompetensen ser ut inom företaget på området 
systemutveckling. Finns det personer som besitter kunskapen och kompetensen att 
föra arbetet eller behövs det ta in någon extern resurs? Finns kompetensen så bör 
företaget även se över om det finns tid och möjlighet att använda den (Brandt, 
Carlsson & Nilsson, 1998; Andersen, 1994). Det kan innebära problem om företaget 
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blir tvunget att ta in ytterligare personal pågrund av för tung arbetsbörda på de 
personer som ska utveckla systemet. 

 

Hur en eventuell in-house lösning ska förvaltas är också en fråga som berör 
kompetensen, finns det tid och kompetens på företaget att förvalta systemet, om inte 
så måste sådana tjänster köpas in och det blir då dyrt samtidigt som dessa personer 
inte är insatta i verksamheten (Brandt, Carlsson & Nilsson, 1998; Andersen, 1994). 

 
Att utveckla in-house lösningar tar ofta lång tid och det är svårt att sätta och hålla 
ramar för deadline när systemet ska vara i bruk (Brandt, Carlsson & Nilsson, 1998). 
Kostnaderna är svåra att beräkna och kalkylerna på systemutvecklingen kan variera 
väldigt mycket och ofta överstiga budget med en hel del (Sedigh-Ali & Ghafoor, 
2001).  

 

En annan viktig aspekt att ta i beaktande är kompatibiliteten. Det vill säga vad har 
företaget för system idag som de arbetar med och ett eventuellt nytt system ska vara 
kompatibelt med. Exempel på system kan vara en modul för EDI sändningar som 
skickar dessa till transportföretag eller likande system som in-house lösningen måste 
fungera tillsamman med (Brandt, Carlsson & Nilsson, 1998). Inom samma område 
kommer valet av plattform in, utvecklarna bör ha i åtanke att systemet ska fungera ett 
tag framöver samtidigt ska det finnas möjlighet att uppdatera utan allt för mycket 
arbete (Brandt, 2004).  

 

I en artikel skriven av Gilså (2009) citerar han en säkerhetsexpert på ett av Sveriges 
största IT-företag som hävdar att ett stort problem idag är att in-house lösningarna 
riskerar att utsättas för intrångsförsök och att säkerheten på dessa är dålig. Enligt 
säkerhetsexperten så är COTS bättre testade dessutom kan ett intrång leda till att 
andra med samma problem kan åtgärda fel i tid innan det orsakar problem i deras 
COTS. Han menar på att om ditt företag blir hackat genom ett hål i ditt COTS så har 
det sällan något att göra med det berörda företaget. Däremot om en in-house lösning 
blir angripen så är hotet riktat mot just den applikationen. 

 

Enligt Johnson & Hoeller (2004) så är beroendet av utvecklare större vid in-house 
jämfört med COTS. Skulle exempelvis en viktig resurs på ett företag som utvecklar 
in-house ta semester några veckor finns det ofta en överhängande risk att det skulle 
leda till problem och förseningar i systemutvecklingen. Johnson & Hoeller (2004) 
poängterar också att företag inte ska utveckla in-house när det handlar om 
standardproblem. Finns det en lösning på ett standardproblem så ska den lösningen 
vara det självklara valet för företaget då den i de flesta fallen sparar tid och pengar. 

 

2.6 Skillnader mellan COTS och in-house 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras skillnaderna mellan de två systemtyperna 
COTS och in-house samt en sammanfattande tabell över skillnaderna redovisas.  

 



 

 

Utvecklingen av in-house 
tidigare i bakgrunden. Många tror att när de ska utveckla COTS så behövs det inga 
speciella insatser för att göra detta, det är emellertid inte sanningen. Misslyckas eller 
slarvar företaget i analy
senare i utvecklingsprocessen eller i värsta fall då systemet tagits i bruk och ändringar 
är svåra att göra. Det är därför lika viktigt med systemutveckling för COTS som för 
in-house däremot ser 
försök att visa och förklara de stora skillnaderna mellan de generella 
utvecklingsstrategierna för COTS och in
båda. (Andersen, 1994 s.345)

 

 

Figur 5 Livscykelmodellen vid in

Som figur 5 visar så görs de första stegen förändringsanalys och analys vid 
framtagning av COTS. Analysen kommer att leda till en kravspecifikation men 
utseendet på denna kommer skilja sig gentemot hur den ser ut för in
utformning och realisering ser inte ut på samma sätt i COTS som vid in
fall används dessa steg inte alls och i andra sker en modifiering av dem. Detta har att 
göra med att kravspecifikationen inte realiseras på samma sätt vid COTS som in
house. 

 

Vid COTS handlar det mer om att välja det system som passar bäst eller ligger 
närmast kravspecifikationen och behoven, än som vid in
systemet som kravspecifikationen påvisar. Vad gäller implementeringen och 
förvaltningen och driften är det vid COTS leverantören av systemet som tar på sig 
detta ansvar vilket också ofta betyder att företaget inte har möjlighet att hjälpa till i 
dessa (Andersen, 1994
underhåll per år som ingår vid köp av system och som leverantören måste stå för. 
Vidare behandlas även frågor så som utbildning på systemen och supportavtal vid 
COTS något som vid val av in
får stå för själva (Brandt, 2004).  Avvecklingen av systemen ser likadan ut i de båda 
typerna. Att tillägga är även att modellen som beskrivs ovan är baserad på Andersen 
(1994) vid tidpunkten då boken sk
synen på COTS var inte heller densamma, detta kan vara bra att ta i beaktande när 
modellen tolkas. COTS plats inom systemutveckling har växt sedan 1994 och mycket 
har hänt, hade boken och modellen skrivits idag
ut som den gör. Livscykelmodellen fungerar för både utveckling in
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house lösningar följer ofta livscykelmodellen (figur2) beskriven 
tidigare i bakgrunden. Många tror att när de ska utveckla COTS så behövs det inga 
speciella insatser för att göra detta, det är emellertid inte sanningen. Misslyckas eller 
slarvar företaget i analysen av vilket system de behöver så kommer det återspegla sig 
senare i utvecklingsprocessen eller i värsta fall då systemet tagits i bruk och ändringar 
är svåra att göra. Det är därför lika viktigt med systemutveckling för COTS som för 

house däremot ser den inte likadan ut vid de båda valen. Nedan i figur5 görs ett 
försök att visa och förklara de stora skillnaderna mellan de generella 
utvecklingsstrategierna för COTS och in-house med hjälp av livscykelmodellen för de 
båda. (Andersen, 1994 s.345) 

Livscykelmodellen vid in-house och COTS baserad på (Andersen, 1994 s.345)

Som figur 5 visar så görs de första stegen förändringsanalys och analys vid 
framtagning av COTS. Analysen kommer att leda till en kravspecifikation men 
utseendet på denna kommer skilja sig gentemot hur den ser ut för in
utformning och realisering ser inte ut på samma sätt i COTS som vid in
fall används dessa steg inte alls och i andra sker en modifiering av dem. Detta har att 
göra med att kravspecifikationen inte realiseras på samma sätt vid COTS som in

Vid COTS handlar det mer om att välja det system som passar bäst eller ligger 
närmast kravspecifikationen och behoven, än som vid in-house utveckla exakt det 

m kravspecifikationen påvisar. Vad gäller implementeringen och 
förvaltningen och driften är det vid COTS leverantören av systemet som tar på sig 
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har hänt, hade boken och modellen skrivits idag är det inte alls säkert att den hade sett 
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house och COTS baserad på (Andersen, 1994 s.345) 

Som figur 5 visar så görs de första stegen förändringsanalys och analys vid 
framtagning av COTS. Analysen kommer att leda till en kravspecifikation men 
utseendet på denna kommer skilja sig gentemot hur den ser ut för in-house. Stegen 
utformning och realisering ser inte ut på samma sätt i COTS som vid in-house, i vissa 
fall används dessa steg inte alls och i andra sker en modifiering av dem. Detta har att 
göra med att kravspecifikationen inte realiseras på samma sätt vid COTS som in-

Vid COTS handlar det mer om att välja det system som passar bäst eller ligger 
house utveckla exakt det 

m kravspecifikationen påvisar. Vad gäller implementeringen och 
förvaltningen och driften är det vid COTS leverantören av systemet som tar på sig 
detta ansvar vilket också ofta betyder att företaget inte har möjlighet att hjälpa till i 

). Detta är ofta reglerat i avtal, exempelvis antalet timmar 
underhåll per år som ingår vid köp av system och som leverantören måste stå för. 
Vidare behandlas även frågor så som utbildning på systemen och supportavtal vid 

är helt upp till företaget hur detta ska ske och de 
får stå för själva (Brandt, 2004).  Avvecklingen av systemen ser likadan ut i de båda 
typerna. Att tillägga är även att modellen som beskrivs ovan är baserad på Andersen 

revs var inte COTS lika dominerande som idag, 
synen på COTS var inte heller densamma, detta kan vara bra att ta i beaktande när 
modellen tolkas. COTS plats inom systemutveckling har växt sedan 1994 och mycket 

är det inte alls säkert att den hade sett 
ut som den gör. Livscykelmodellen fungerar för både utveckling in-house och COTS, 
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går utvecklare dock djupare kommer de märka att den är mer och bättre lämpad för 
utveckling in-house än COTS. 

 

Vid en studie av litteraturen på det specifika området vad gäller kravhanteringen 
mellan de båda systemvalen så finns det många olika teorier och tankar speciellt vad 
gäller COTS. Vid in-house utveckling så är det ganska givet att de krav som tas fram i 
analysfaserna är de som sedan blir kravspecifikationen och sedermera realiseras till 
det önskade informationssystemet. Vid insamling av krav vid COTS så argumenterar 
några författare på området att det handlar om en balans mellan krav och val av 
system, precis som nämndes i problembakgrunden. Det dessa författare Ruhe, 
Mohamed & Eberlein (2005) argumenterar för är följande. De hävdar att företag 
väljer COTS med hjälp av modeller som de tagit fram själva. Problemet är att 
utvecklingsmodellerna inte är testade om de håller eller hur bra de egentligen är, 
således blir det ett val på känsla och inte ett val på säkra grunder.  Dessutom valde 
företag modeller beroende på vilket system som skulle införskaffas och hur budgeten 
såg ut.  

 

Alves & Finkelstein (2002) skriver i sin artikel att valet av COTS ska ske tidigt i 
systemutvecklingsfasen. Grundtanken är att balansen mellan krav och val av system 
är det viktiga i framtagningen eller utvinningen av krav. Alves & Finkelstein (2002) 
menar på att huvudtanken bakom in-house systemutveckling handlar om att kraven 
motsvarar intressenternas behov och att kraven ska vara strukturerade på att sådant 
sätt att det systemet som är beskrivet i kravspecifikationen är det som sedan utvecklas 
utan några egentliga förändringar. 

 

Vid COTS så är kraven mer flexibla och mindre specifika. Ett exempel som Alves & 
Finkelstein (2002) tar upp är om företag har prestanda som ett viktigt krav men ingen 
av de undersökta COTS stödjer detta tillräckligt bra. Väljer företaget att ändå köpa ett 
COTS så måste de acceptera restriktioner och begränsningar. Alves & Finkelstein 
(2002) hävdar då att en intressant utgångspunkt vore att låta COTS bestämma kraven 
istället för som brukligt enligt andra teorier låta kraven bestämma val av system. 
Skället till denna utgångspunkt är att de inköpta COTS skulle på ett bättre sätt 
maximeras (Alves & Finkelstein, 2002).  Varför valet av system för företag med 
ovanstående problematik inte föll på in-house lösningar där deras krav kunde 
realiseras precis så som de vill framgår inte. Det är däremot en kontroversiell ide som 
skiljer sig från det ursprungliga tänket över hur och varför företag ska välja olika 
systemtyper. Och hur kraven som sagt ska hanteras. Nedan presenteras en 
sammanfattande tabell (tabell1) vilken kortfattat och generellt beskriver de stora 
skillnaderna mellan COTS och in-house. 
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Generell sammanfattning – skillnader mellan: 

COTS In-house 

• Standardsystem • Egenutvecklade system 

• Val av färdig lösning • Egen utveckling 

• Innehåller ofta ”best practice” 
och ”know how” 

• Företaget utvecklar dessa som de 
vill 

• Ofta kort tid till implementation 
och drift 

• Ofta lång tid till implementation 
och drift 

• Hög kostnad för drift och 
underhåll, erhålles ofta av 
systemleverantör 

• Initialt hög kostnad – lägre 
kostnad för underhåll, företaget 
utför ofta detta själv 

• Anpassat i största möjliga mån 
efter krav, kan i värst fall leda till 
”hybridrutiner” 

• Anpassat precis efter krav, risk 
för överanpassning 

• Beroende av leverantör (ej OSS) • Oberoende system dock kan 
beroende av utvecklare uppstå ex. 
nyckelperson på företaget 

• Lätt att kalkylera och sätta 
definitiva kalkyler på grund av få 
dolda kostnader 

• Svårt att kalkylera, ofta öppna 
kalkyler på grund av många dolda 
kostnader 

• Säkrare system baserat på tidigare 
erfarenheter 

• Mindre säkra, fel påträffas ofta 
under gång ”learning by doing” 

 
Tabell 1 Sammanfattning över skillnaderna mellan in-house och COTS. 

 
 

2.7 Trender inom informationssystemutveckling 

Slyngstad et al. (2006) skriver om rådande trender vad gäller COTS och att företag 
som väljer system inom den kategorin antingen väljer att satsa på renodlade Off-The-
Shelf (OTS) från leverantörer så som exempelviss SAP eller Microsoft Navision eller 
Open Source Software (OSS), standardsystem med öppen källkod. De skriver att OSS 
är en relativt ny trend som blir allt populärare bland företag.  

 

OSS är enligt Bruce, Robson & Spaven (2006) mjukvara där källkoden är öppen för 
modifikation och förbättring. Det vill säga, hittar företag en mjukvara som de anser 
lämplig kan de implementera den och ändra i källkoden för att få den att fungera efter 
deras processer. Skillnaden mot ett COTS ligger just i den öppna källkoden. I ett 
COTS är källkoden låst och vanligtvis är de enda som har rätt samt behörighet att 
ändra den leverantörerna. OSS kan eventuellt ses som något som ligger mittemellan 
COTS och in-house. Det är som sagt färdig programvara och där kan vi dra en tydlig 
parallell till COTS. Programvaran kan ofta ladas ner och om företaget vill kan 
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källkoden förändras så den passar det aktuella syftet och det är där vi kan se en 
liknelse eller dra en parallell till in-house utveckling. 

 

Enligt Slyngstad et al. (2006) så är OSS med ett fåtal undantag gratis samtidigt finns 
det en tilltro på marknaden att de ska vara snabbare än vanlig programvara att 
utveckla och implementera. De ska även vara effektiva och stabila system. 
Implementationsfrågan och effektiviteten är något som Slyngstad et al. (2006) ställer 
sig frågande till då det enligt dem saknas undersökningar som stärker detta. Däremot 
konstateras att det finns vissa problem och brister med OSS, testning och support 
existerar ofta inte. Licensen på en speciell OSS kanske innehåller restriktioner mot att 
förändra allt för mycket i källkoden samt att integrera den med annan programvara. 
(Slyngstad et al. 2006) 

 

Enligt Stadigs (2009) så har Microsoft som tidigare varit emot öppen källkod och den 
största Linuxleverantören, Red Hat ingått en överenskommelse, att bilda ett samarbete 
vad gäller servervirtualisering. Vad det innebär enligt Stadigs (2009) är att de båda 
parterna kommer stöda varandras operativsystem och således kommer respektive 
systemen hanteras som ett gästoperativsystem. Detta är intressant och visar på OSS 
ökande betydelse då ett av världens största företag Microsoft plötsligt börjar acceptera 
och inse möjligheterna i OSS. 

 

För att återknyta till resonemanget ovan angående likheter med COTS respektive in-
house. Så är ett intressant konstaterande som görs i Slyngstad et al. (2006) att i ett 
COTS så är källkoden dold eller låst, vid problem med systemet så är det således svårt 
för användare och utvecklare att identifiera om felet ligger i systemet eller utanför i 
exempelvis processerna. I OSS så är källkoden tillgänglig för användarna och 
utvecklarna, det är dock enligt Slyngstad et al. (2006) väldigt få företag som använder 
OSS som ens bryr sig om att ändra eller än värre att titta på källkoden. I denna uppsats 
kommer det därför att arbetas efter det antagandet att OSS ska ses som COTS. Detta 
baseras på att källkoden i de flesta fallen inte används eller får någon uppmärksamhet. 
Utan hänsynen och användandet av källkoden så används dessa OSS på samma sätt 
som ett COTS och kan därför ses som COTS (Slyngstad et al. 2006).  

 

Giacomo (2005) stödjer ovanstående påstående och menar på att COTS och OSS är 
väldigt lika på många områden och skulle kunna ses som detsamma. Giacomo (2005) 
menar på att OSS är ett lämpligt, om inte det bästa alternativet när ett företag valt att 
satsa på COTS men inte hittar ett system som till 100 procent stödjer deras processer. 
OSS skulle då kunna fungera istället för ett OTS i och med att samma metoder för 
framtagning kan användas exempelvis CARE för de båda. Företaget behöver då inte 
börja om med utvecklingsprocessen utan kan bara ta in OSS som ytterligare en möjlig 
lösning att ställa mot de traditionella leverantörerna av COTS. Då avsikten inte är att 
redogör för OSS mer än att se på det som en typ av system inom kategorin COTS 
kommer det inte avhandlas mer i rapporten. 
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2.8 Sammanfattning 

Detta kapitel har lagt grunden för fortsatt läsning. Förhoppningarna är att läsaren efter 
att ha kommit så här långt i arbetet införskaffat sig bättre kunskaper inom området 
systemutveckling och informationssystem. Med denna kunskap i beaktande så ges 
således läsaren bättre möjligheter att tolka och förstå uppsatsen. 

 

Kapitlet kan sammanfattas med att konstatera att systemutveckling, specifikt utav 
informationssystem som beskrivet tidigare är en komplex uppgift. Utvecklingen 
kräver mycket arbete kombinerat med kunskap. Kvaliteten på den slutliga produkten, 
systemet beror i många fall på hur väl utvecklingsprocessen har genomförts. Vid valet 
av systemtyp som avhandlas i denna uppsats och hur detta val bör ske så är det 
specifikt två systemtyper att välja emellan, COTS och in-house. Dessa två 
systemtyper skiljer sig på väldig många områden så som utvecklingsansats, kostnader, 
kompetensbehov, resursbehov med mera. Med tabell 1 i beaktande så kan vi på en 
väldigt övergriplig nivå skönja att dessa två systemtyper i många fall är varandras 
olikheter. Eventuella modeller samt arbetsprocessen för att utveckla de båda skiljer 
sig även de åt. Dessa stora skillnader kan tyckas borde underlätta för valet mellan 
systemtyperna dock så spelar mycket annat in som påverkar det aktuella valet. Vad 
som ytterligare kan konstateras efter att ha gått igenom kapitlet är att systemtyperna är 
väldigt lika på den för arbetet aktuella punkten valet. Det vill säga, det saknas 
hjälpmedel för hur valet mellan de båda systemtyperna bör ske. I litteraturen 
presenteras en uppsjö av faktorer att tänka på vid respektive val av systemtyp, dock så 
berörs det för uppsatsen aktuella valet inte i någon befintlig forskning. 

 

I kapitlet presenteras ett antal utvecklingsmodeller för respektive systemtyp. Då det 
existerar modeller för hur respektive systemtyp ska realiseras borde det även finnas 
modeller för hur valet av dessa systemtyper bör ske. Med bakgrunden som bas ska 
ergo en modell för valet av systemtyp utvecklas. Detta kapitel lägger således grunden 
för den fortsatta läsningen av arbetet och arbetsgången för att ge svar på 
frågeställningen: Hur bör processen beträffande valet av systemtyp gå till? 
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3 Metod och genomförande 

I detta kapitel kommer det att beskrivas hur arbetet för att samla in och analysera 
information planerades samt hur detta utfördes. Vidare kommer det att redogöras och 
argumenteras för valet av metod samt vilka datainsamlingstekniker som använts för 
att uppfylla delmålen och slutligen huvudsyftet. 

 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod 

I denna uppsats är huvudfrågan som följer: Hur bör processen beträffande valet av 
systemtyp gå till? För att svara på frågan behöver det således utföras en undersökning 
av litteraturen på området men också fallföretaget Colorex AB. Detta för att få en 
uppfattning av hur olika sidor ser på saken, det vill säga vad står det i litteraturen om 
det aktuella valet av systemtyp och vad lokaliseras i verkligheten som inte tas upp i 
litteraturen. För att på ett enkelt sätt strukturera arbetet har det delats upp i fem steg 
vilka presenteras i 3.2 Arbetsgången för att uppnå syftet. 

 

Till att börja med behövde forskningsansatsen för undersökningarna specificeras. De 
ansatser som finns att välja mellan vid en undersökning som denna, är antingen att 
arbeta kvalitativt eller att arbeta kvantitativt. Att arbeta kvalitativt innebär enligt 
Holme & Solvang (1997 s.98) 

”ett försök att överskrida naturvetenskapens subjekt -objektförhållande mellan 
forskare och undersökningsenhet.”  

Enligt Holme & Solvang (1997) så har denna metod ett primärt syfte att förstå, vi vill 
här skapa en djupare förståelse för det problem vi undersöker och förstå helheten av 
sammanhanget där problemet ingår.  

 

”Kvalitativ metod kan ses som ett samlingsbegrepp för tillvägagångssätt som i större 
eller mindre utsträckning kombinerar följande fem tekniker: direkt observation, 
deltagande observation, informant – och respondent intervjuer samt analys av 
källor.”(Holme & Solvang, 1997 s. 91). Forskarens uppfattning eller tolkning av 
informationen är det som är de centrala inom det kvalitativa området.  

 

Enligt Widerberg (2002) så handlar kvalitet om karaktären eller egenskaperna hos 
någonting. Den kvalitativa forskningen ska klargöra ett fenomens karaktär, den söker 
efter innebörden i fenomenet. Detta stödds av Jacobsen (2002) som hävdar att de 
kvalitativa forskarna får fram den ”riktiga” förståelsen av fenomenet eller situationen. 
Två central frågor som den kvalitative forskaren kan ställa sig är enlig Widerberg 
(2002) Vad betyder fenomenet? Och vad handlar det om? 

 

Som nämnt tidigare så är den andra ansatsen en forskare kan välja kvantitativa 
metoder, här handlar det om att fastställa mängder. Det vill säga i motsats till de 
kvalitativa som söker efter ett fenomens innebörd så söker den kvantitativa 
forskningen efter förekomsten av fenomenet. Lämpliga frågor inom det området 
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skulle kunna vara, hur vanligt är fenomenet? Och vilka är sambanden? (Widerberg, 
2002) 

 

I denna uppsats har den kvalitativa ansatsen valts. Ett av skälen till att den 
forskningsmetoden valdes baseras på Widerberg (2002) som skriver att kvalitativ 
forskning handlar om analyser vilket innebär tolkningar. Ska vi hårddra det, så 
handlar det om att utforska ett nytt område eller att undersöka ett område från ett nytt 
perspektiv. Detta skriver Widerberg (2002) är ett av skälen till att den kvalitativa 
forskningen inte är så styrd av teorier, när vi undersöker något nytt måste vi vara 
öppna att ta in saker och redo för oväntade saker. Detta kom således att passa utmärkt 
då syftet med undersökningen var att utreda något som inte utretts innan samt ta fram 
en modell över hur processen bakom valet av systemtyp bör gå till för att fylla en 
kunskapslucka inom området. 

 

Genom att använda den kvalitativa ansatsen kan undersökaren få fram den riktiga 
förståelsen för fenomenet, hur valet av systemtyp går till och då skapa sig en insikt i 
den rådande situationen då systemet ska bytas ut och ett nytt ska väljas. Genom 
kvalitativa metoder ges möjligheten att skapa sig en bild av hur de inblandade ser på 
situationen utifrån de förutsättningar som ges. Tack vare dessa metoder ges 
undersökaren möjlighet att återge, samt koppla fenomenet till existerande 
områdesteorier på ett bra sätt, detta faktum är optimalt då idén med denna 
undersökning är att undersöka litteraturen inom systemutveckling och sedan jämföra 
med verkligheten för att kunna ta fram en modell som tar hänsyn till sådant som 
missas eller utelämnas av befintliga modeller eller forskning. I och med att det saknas 
forskning på just det specifika området hur valet mellan systemtyperna COTS och in-
house ska gå till passar det kvalitativa tillvägagångssättet utmärkt. 

 

Likt en av grundidéerna i den kvalitativa teorin handlar det som sagt i det aktuella 
fallet om att utforska ett område utifrån ett nytt perspektiv samt att ta fram en modell 
för hur processen bakom valet av systemtyp bör se ut. Framtagningen av modellen är 
tänkt att genomföras genom att jag ställer de två typerna av system i relation till 
varandra vilket inte mig veterligen gjorts förut. Det kommer således att handla om att 
ta fram en lämplig modell att använda för att välja systemtyp, inom ett område som 
inte kartlagts förut. Nya saker behöver tas i beaktande och oväntade situationer 
kommer att behöva hanteras. Alla krav är unika vilket leder till att den enda lösningen 
är att använda sig utav en kvalitativ studie. Den är inte är så hårt styrd av teorier utan 
kan till en högre grad anpassas, till skillnad från att arbeta med en kvantitativ metod 
vilken ofta är hårt styrd. 

 
Varför den kvantitativa forskningsmetoden valdes bort beror på att den inte söker 
efter innebörden som den kvalitativa utan söker efter förekomsten av ett fenomen. 
Kvantitativ forskning sammanfattas i statistisk form vilket inte hade passat i detta fall 
(NE.se, 2009). Vidare bör inte forskaren vara aktiv vid dessa undersökningar utav 
objektivitetsskäl, vilket gjorde det omöjligt att använda den kvantitativa ansatsen då 
en deltagande observation skulle genomföras. Problemet som ska utredas är baserat 
och utgår ifrån individuella erfarenheter vilket gör det nästintill omöjligt att 
kvantifiera dessa vilket hade varit fallet vid en kvantitativ studie.  
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3.2 Arbetsgången för att uppnå syftet 

För att svara på frågeställningen och uppfylla syftet med uppsatsen är således arbetet 
strukturerat i fem steg, presenterade nedan, vilka ger en bättra översyn samt en 
tydligare arbetsgång. Dessa arbetssteg sattes innan processen med skrivandet började 
genom att åskådliggöra de uppgifter som var aktuella att använda i undersökningen 
och sedan strukturera dessa i en hanterbar och logisk ordning för att uppnå resultatet 
och ge svar på frågeställningen. 

1. Genomföra en litteraturstudie för att skapa en uppfattning och utreda vilka 
befintliga verktyg och hjälpmedel det finns på området, val av systemtyp.  
Trots att det inte finns explicita modeller för det aktuella valet av systemtyp så 
kan mycket av forskningen på området systemutveckling användas i syfte att 
välja systemtyp, dock så behöver detta åskådliggöras.  

 

2. Analysera och utreda fallföretaget som hittades, dels för att skapa sig en 
uppfattning om problematiken bakom val av systemtyp i verkligheten och dels 
för att identifiera brister och problem hos företaget. 

 

3. Ta fram en modell över hur processen bakom valet av systemtyp ska se ut. 
Detta görs genom att främst använda utfallet från steg ett, litteraturstudien och 
sedan ställa den mot utfallet i steg två. Genom att ställa dessa mot varandra 
och sedan analysera ser forskaren i denna undersökning vad som saknas på 
området och vad det finns för behov av att ta fram modellen. I detta fall blev 
företaget som valdes för att jämföra litteraturen med verkligheten Colorex AB. 
Dock så hade det kunnat vara vilket företag som helst med det aktuella 
problemet, då företaget i ytterst liten grad påverkat modellen. 

 

4. Testa modellen i verkligheten på fallföretaget och specifikt då i fallet där ett 
nytt system ska införskaffas och processen bakom valet av systemtyp behöver 
stöd och ett hjälpmedel. 

 

5. Jämföra och utvärdera resultatet från testningen för att sedan svara på 
frågeställningen. 

 

3.2.1 Litteraturstudie  

Planering 

Det första arbetssteget är en litteraturstudie där tanken är att undersöka vilka 
hjälpmedel och verktyg för val av systemtyp som finns inom området. Arbetsgången i 
denna uppsats kommer vara deduktivt vilket innebär enligt Jacobsen (2002) att gå från 
teori till empiri. Det vill säga, undersökaren kommer att skaffa sig visa förväntningar 
om hur anskaffningen och utvecklingen av ett nytt informationssystem ser ut och går 
till i rådande stund, baserat på tidigare teorier och empiriska rön. Detta utförs för att 
sedan kunna gå ut och jämföra om verkligheten stämmer överrens med 
förväntningarna som har anskaffats. Genom att bilda sig en uppfattning om hur saker 
och ting ska gå till och se ut enligt teorier på området innan undersökaren går ut och 
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undersöker ett verkligt fall, kan denna förhoppningsvis hålla sig mer objektiv i 
undersökningen. Detta görs möjligt då denna har kunskap om vilka fällor och 
svårigheter det finns att dras in i vad gäller systemutveckling och specifikt valet av 
systemtyp. 

 

Den deduktiva metoden lämpar sig då det finns mycket teorier på det aktuella området 
om hur anskaffningen samt valet av informationssystem ska gå till. Det som däremot 
saknas är undersökningar där teorierna ställs i relation till varandra. Detta steg är 
således tänkt att lägga grunden till nästkommande steg, analys och utredning av 
fallföretaget.  

 

För att vara på den säkra sidan när undersökaren hävdar att området som utforskas 
inte har utretts tidigare så är således en litteraturstudie nödvändig. Genom denna 
studie kan undersökaren skapa sig en bild av vad som har gjorts och vad som saknas 
samt vad som är viktigt att tänka på vid valet av systemtyp. Undersökaren kan sedan 
använda dessa kunskaper i steg två, analysen och utredningen av fallföretag. Vidare så 
lämpar sig litteraturstudien i detta fall då den enligt Bell (2006) är nästintill ett krav, 
för att som nämnt ovan se till så att undersökaren är inläst på rådande trender, aktuella 
problem med mera inom ämnesområdet innan fallstudien inleds. Hade undersökaren 
gått ut och börjat analysera för att sedan läsa in sig på teorin inom ämnesområdet i 
steg två hade det inte kunnat ske objektivt utan antagligen med en viss vinkling. När 
arbetsstegen ser ut som de gör kan undersökaren således tolka och ta del av 
litteraturen inom ämnesområdet med ett öppet sinne. 

 

Genomförande 

Litteraturstudien genomfördes dels genom att söka igenom ett antal databaser så som 
Elin, ACM portal, Science Direct, Springer Link med flera andra för att hitta den för 
området aktuella litteraturen. Sökningarna genomfördes med hjälp av bland annat 
sökord så som, in-house, COTS, system development, requirements engineering, 
system development methods, standarsystem, egenutveckling, software engineering, 
requirements analysis med flera andra söktermer. Dessa termer användes på engelska 
och översattes även till svenska beroende på vilket språk som databaserna var 
baserade på. Det söktes även i böcker, för att hitta lämpliga böcker användes den 
nationella biblioteksdatabasen. Efter att grunden av material ansågs tillräcklig 
utfördes så en djupare analys, där huvudmålet var att lokalisera sådant som var av 
intresse specifikt för valet av systemtyp. Inga direkta modeller eller hjälpmedel 
hittades, däremot så fanns det en hel del nyttigheter vilka med fördel kunde användas 
och dra paralleller med till valet av systemtyp. Exempelvis boken att välja och 
förvalta standardsystem av Brandt, Carlsson & Nilsson (1998). Denna bok behandlar 
inte valet av systemtyp explicit, det vill säga den berör inte valet mellan COTS och in-
house. Dock så hanterar den valet av COTS och ger stöd i utvecklingsprocessen utav 
COTS baserade system. Böcker som denna och liknande litteratur användes således 
för att skapa en enhetlig bild vilken skulle täcka så mycket av möjligt inom området, 
val av systemtyp. 
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3.2.2 Analys och utredning av fallföretag 

Planering 

I detta steg är tanken att använda befintliga teorier som insamlats i litteraturstudien 
och undersöka hur dessa fungerar i verkligheten relaterat till varandra. Detta utförs 
genom att använda en fallstudie för att studera den aktuella företeelsen. Enligt 
Backman (1998) är fallstudier en speciell forskningsstrategi som karaktäriseras av 
följande: Den undersöker ett fenomen i dess riktiga eller verkliga kontext när 
gränserna mellan fenomen och kontext är otydliga och många olika källor används. 
Fallstudierna kommer att utföras på företaget som hittades, Colorex AB. Ett företag 
som står inför den specifika problematiken att välja en ny systemtyp. Viktigt att 
poängtera här är hur svårt det är att hitta företag som står inför det aktuella valet och 
är villiga att låta sig undersökas, analyseras. Att ett företag med just den aktuella 
problematiken lokaliserades är av oerhörd nytta för undersökningen och kommer 
stärka kvalitén på arbetet. 

 

Just att fallstudier undersöker fenomen i sin riktiga kontext där gränserna är oklara är 
det som gör att den passar det kvalitativa och implicit det aktuella fallet (Backman, 
1998). Det startar med att en fråga formuleras inom en viss domän oftast angående 
företeelser eller processer. Därefter ska den enhet som ska analyseras väljas ut.  
Enheten kan vara individer, en grupp, en företeelse en händelse och så vidare. Tillslut 
så väljs ett konkret fall (Backman, 1998) & (Jacobsen, 2002). I denna undersökning är 
frågan hur processen bakom valet av systemtyp bör se ut. Enheten som väljs ut är 
således företaget, och specifikt är tanken att studera de anställdas arbete i och med 
systemet, generellt för att bilda en uppfattning om hur problem, brister, svagheter, 
krav med mera ter sig i verkligheten hos ett företag. Analysen ska sedan ställas emot 
litteraturen i det tredje steget för att ta fram en modell som hanterar de rådande 
bristerna inom området och täcker in de områden som undersökaren anser att det 
saknas stöd för. 

 

Insamlingen av empiriska data i detta steg kommer att ske med hjälp av observationer 
och intervjuer. Observationer är lämpliga enligt Jacobsen (2002) då vi vill registrera 
vad individer eller en grupp av människor gör, det faktiska beteendet och inte vad de 
säger att de gör. Men också när vi vill registrera beteenden i en specifik kontext. I 
detta arbete är tanken att undersöka hur valet av system går till samt hur krav 
behandlas hos ett företag. För att göra detta på ett så korrekt sätt som möjligt finns det 
inget annat val än att observera hur det sker, vilka krav som väljs bort samt på vilka 
grunder företaget eventuellt väljer system. Om endast intervjuer används innebär det 
en begränsning i och med att endast möjligheten finns att ta reda på det de inblandade 
delar med sig av. Således behöver observationer användas för att komma ner på 
djupet och förbättra sanningsenligheten. Observationerna kommer sedan att ställas 
emot litteraturen på området, val av systemtyp och ligga till grund för modellen. Det 
som ska observeras är hur de anställda arbetar i olika funktioner med systemet för att 
upptäcka brister, problemen, svagheter men också för att skapa sig en generell bild 
över problematiken bakom val av systemtyp. Efter att observationerna i anknytning 
till modellen är färdiga kommer undersökaren att gå på djupet än mer i företaget och 
observera specifikt IT-ansvarig och dennas synpunkter på valet av ett nytt system för 
att få ytterligare spridning och infallsvinklar i observationen. 
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Observationer kan enligt Holme & Solvang (1997) antingen vara öppna eller dolda. I 
en öppen observation är deltagarna medvetna om att de sker en observation, de har 
även godkänt denna. I en dold observation vet den så kallade enheten inte om att den 
undersöks vilket exempelvis Jacobsen (2002) hävdar ger ett bättre utfall då 
individerna som undersöks uppträder normalt vilket kanske inte alltid är fallet i en 
öppen observation. I denna undersökning kommer undersökaren att använda sig utav 
en öppen observation, skället till detta val baseras på faktumet att det inte anses finnas 
möjlighet att utföra observationen dold då alla på företaget känner till avsikterna med 
närvaron. Dessutom är undersökaren tvungen att skriva på ett sekretessavtal för att få 
observera vilket omöjliggör en eventuellt dold observation då intentionerna är kända 
samt alla vet vad syftet med närvaron är. Vidare kommer vissa berörda personer på 
företaget att vara behjälpliga vid testningen av modellen i steg fyra, vilket då 
omöjliggör en dold observation 

 

Som ett komplement till observationerna utförs även kvalitativa intervjuer vilket 
enligt Widerberg (2002) innebär att det direkta mötet mellan forskare och 
intervjuperson är det som genererar information. Dessa intervjuer utförs utan fasta 
frågor eller svarsalternativ. Detta baseras på att huvudproblemet som är valet av 
systemtyp är känt, men inte hur det bör ske samt på vilka grunder, inte heller är brister 
och problem kända. Vidare krävs denna intervjuform då utfallet av testningen av 
modellen inte är säker. Enligt Holme (1997) lämpar sig då denna typ av intervjuer i 
och med att det på förhand inte finns några givna svar eller frågor utan att detta 
anpassas under intervjuns gång. Dessa intervjuer kommer att genomförs som ett 
kompletterande underlag till modellen, där verkligheten ställs mot litteraturen, se 
bilaga1 för intervjufrågor.  

 

Genomförande 

Intervjuerna som genomfördes bandades inte, på grund utav att känslig information 
kunde komma ut. Vidare kom endast utvalda delar att av dessa intervjuer att återges 
med hänvisning till att det handlar om känslig information i vissa avseenden, dock så 
återges all den information som är relevant för undersökningen och resultatet av 
denna. 

 

Valet av respondenter till intervjuerna kom att ske baserat på vad de berörda 
personerna hade för position på företaget samt vad de utförde för uppgifter i systemet. 
Det vill säga, målet var att få en spridning på svaren och få infallsvinklar från olika 
delar inom företaget exempelvis operativ nivå strategisk nivå med mera. Dessutom får 
undersökaren en bättre förståelse för problematiken, eventuella svårigheter, skillnader 
i uppfattning av hur uppgifter ska utföras med mera, det vill säga hur olika individer 
upplever systemet och sammanhanget. För observationerna kom valet av objekt att 
ske på samma sätt som vid intervjuerna och med samma personer. Undersökningens 
mål var att få en så bred kunskap som möjligt över hur arbetet i systemet gick till och 
eventuella problem samt vid testningen att identifiera hur valet av systemtyp gick till. 
För att se ett urval av vilka som observerades och intervjuades samt under hur långt 
tid och hur många tillfällen se tabell2. 
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Tabell 2 Förtydligande av analysen av fallföretaget, observationer, intervjuer samt tid för aktiviteterna 

Aktivitet – berörd person Tid för aktivitet Plats 

Observation i fabriken – de anställdas 
arbete i systemet, allmän observation 

3 timmar Stora Leverne - fabriken 

Intervju IT-ansvarig 2+2,5h = 4,5 timmar Stora Leverne – fabriken, 
Butiken Skövde - Stallsiken 

Intervju VD 2 timmar  Stora Leverne - fabriken 

Intervju Produktionsansvarig 0,5 timmar Stora Leverne - fabriken 

 

Detta steg möjliggjorde således det fortsatta arbetet och speciellt då steg tre där målet 
var att utveckla en modell för hur valet av systemtyp bör se ut och gå till, vilken 
täcker in alla oklarheter och problem samt ger stöd där det idag saknas hjälpmedel. 
Denna modell är i slutändan tänkt att ge svar på frågeställningen och uppfylla syftet. 

 

3.2.3 Framtagning av modell för val av systemtyp 

Planering  

I detta steg är målet att använda utfallet ifrån steg ett, litteraturstudien samt 
komplettera med utfallet från analysen av fallföretaget och sedan ställa dessa emot 
varandra. Utfallet från de båda stegen ställs således mot varandra och analyseras 
sedan för att upptäcka och åskådliggöra vad som saknas på området och för att 
upptäcka vilka behov det finns av att ta fram en modell för hur processen bakom valet 
av systemtyp bör se ut och föras. Tyngdpunkten bakom modellen kommer dock att 
ligga i litteraturstudien och sedan kompletteras med resultatet från analysen för att få 
med sådant som inte nämns eller hanteras i litteraturen. Vidare så kommer 
undersökaren även att jämföra olika faktorer att tänka på vid systemutveckling så som 
ekonomiska faktorer, maktfaktorer bland flera andra som används i andra modeller. 
Dessa faktorer är sådana som lokaliseras i befintliga systemutvecklingsmodeller, detta 
då det som beskrivet tidigare saknas modeller för det aktuella valet. Detta för att ta 
fram de faktorerna som passar bäst i modellen och för att hitta de faktorerna som 
anses vara mest relevanta vid systemutveckling och val av systemtyp. Detta görs för 
att stärka modellen genom att använda och relatera till redan erkänd forskning inom 
området systemutveckling. Det är onödigt att uppfinna hjulet igen utan bättre då att 
optimera och lägga till saker som saknas och komplettera, optimera modellen med 
dessa för att skräddarsy den mot aktuella frågeställningen. Det vill säga, ta det bästa 
från befintlig forskning och komplettera upp modellen med detta.  Resultatet från 
detta steg kommer således vara modellen.  

  

Genomförande 

Lokaliseringen av dessa faktorer utfördes genom att se till litteraturstudien och 
analysen av fallföretaget samt baserat på detta leta fram lämpliga modeller med 
faktorer som skulle passa in i en modell för hur valet av systemtyp bör ske. Faktorerna 
lokaliserades således i ett senare skede i samband och parallellt med att modellen 
utvecklades. Exempel på modeller vilka faktorer användes ifrån är modell för val av 
standardsystem av Rückert & Önnemyr (2005), CARE process av Chung, Cooper & 



 

 

Courtney (2004) bland flera andra. De modellerna som faktorer hämtades ifrån var 
inte framtagna för valet av systemtyp, dock så innehöll flera av dem viktiga faktorer 
vilka helt utan eller med viss modifiering kunde användas i modellen för val av 
systemtyp som togs fram i de

 

Genom att dra paralleller och använda befintliga idéer så stärktes även modellens 
gångbarhet i andra fall än det aktuella, detta då många av faktorerna återfinns i erkänd 
forskning på området systemutveckling. Framtagningen av modellen samt i
grad den är baserad på vad beskrivs nedan i figur6.

Figur 6 Beskrivning över framtagningen av modellen för val av systemtyp.

Modellen har som beskrivet i figur6 ovan tagit hänsyn i huvudsak till utfallet från 
steg1, litteraturstudien men även kompletterat med små delar utifrån utfallet från 
steg2 analys av fallföretaget samt i steg3 tagit in och kompletterat med faktorer från 
andra befintliga modeller inom systemutveckling, vilka kan kopplas och dras 
paralleller till val av 
vilken grad modellen är baserad på respektive arbetssteg.

 

Efter att basen till modellen var klar testades och visades den för olika personer för att 
få feedback och eliminera eventuella oklar
icke sakkunniga. Allt för att få en så lättförståelig modell och således undvika 
misstolkningar, men också för att få en modell som behandlar de saker som anses vara 
av intresse och vikt för personer med erfarenhet 

 

Således kom undersökaren i detta steg 
testa den i en verklig miljö och med ett verkligt fall.

 

3.2.4 Testning av modell

Planering 

Testningen i ett verkligt fall av modellen som tas fram i steg tre är tänkt att 
genomföras, som nämnts tidigare med hjälp av en fallstudie. På så sätt kan 
undersökaren förstå just en händelse eller en företeelse, då ett företag ska välja ett nytt 
system och specifikt valet mellan COTS och in
lämpar sig utmärkt för denna undersökning i och med att undersökaren med hjälp av 
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nd flera andra. De modellerna som faktorer hämtades ifrån var 
inte framtagna för valet av systemtyp, dock så innehöll flera av dem viktiga faktorer 
vilka helt utan eller med viss modifiering kunde användas i modellen för val av 
systemtyp som togs fram i denna uppsats. 

Genom att dra paralleller och använda befintliga idéer så stärktes även modellens 
gångbarhet i andra fall än det aktuella, detta då många av faktorerna återfinns i erkänd 
forskning på området systemutveckling. Framtagningen av modellen samt i
grad den är baserad på vad beskrivs nedan i figur6. 

Beskrivning över framtagningen av modellen för val av systemtyp. 
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steg2 analys av fallföretaget samt i steg3 tagit in och kompletterat med faktorer från 
andra befintliga modeller inom systemutveckling, vilka kan kopplas och dras 

 systemtyp. Figur6 beskriver således på ett överskådligt sätt i 
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Efter att basen till modellen var klar testades och visades den för olika personer för att 
få feedback och eliminera eventuella oklarheter, en validering mot sakkunniga samt 
icke sakkunniga. Allt för att få en så lättförståelig modell och således undvika 
misstolkningar, men också för att få en modell som behandlar de saker som anses vara 
av intresse och vikt för personer med erfarenhet inom området.  

undersökaren i detta steg att utveckla modellen för att i steg fyra kunna 
testa den i en verklig miljö och med ett verkligt fall. 
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Testningen i ett verkligt fall av modellen som tas fram i steg tre är tänkt att 
genomföras, som nämnts tidigare med hjälp av en fallstudie. På så sätt kan 
undersökaren förstå just en händelse eller en företeelse, då ett företag ska välja ett nytt 

h specifikt valet mellan COTS och in-house. Fallstudierna går på djupet och 
lämpar sig utmärkt för denna undersökning i och med att undersökaren med hjälp av 
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inte framtagna för valet av systemtyp, dock så innehöll flera av dem viktiga faktorer 
vilka helt utan eller med viss modifiering kunde användas i modellen för val av 

Genom att dra paralleller och använda befintliga idéer så stärktes även modellens 
gångbarhet i andra fall än det aktuella, detta då många av faktorerna återfinns i erkänd 
forskning på området systemutveckling. Framtagningen av modellen samt i vilken 
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dessa erhåller en precisare och bättre förståelse för det undersökta. Vidare ges 
möjligheten att observera hur modellen hanteras och fungerar när andra ges möjlighet 
att använda den. I en fallstudie har undersökaren även möjlighet att ta del av de 
undersöktas tidigare erfarenheter. Detta anses vara nyttigt om det exempelvis visar sig 
att det finns aspekter som inte tas upp i modellen när den testas, ta tillvara på den 
feedbacken för att utveckla och optimera modellen vidare. Dessutom undviks 
missförstånd då undersökaren själv kan tolka ut vad den ser och skapa sig en egen 
uppfattning. Gentemot att istället exempelvis skicka ut en enkät och sedan tolka och 
basera en modell på svaren i denna, vilka kanske har förvrängts och inte speglar vad 
som sker utan vad den som svarar uppfattar att denna har för uppgifter. 

 

Genomförande 

Fallstudien i detta steg kom som nämnt tidigare att genomföras med hjälp av 
observationerna där undersökaren deltog aktivt vilket enligt Holme & Solvang (1997) 
betyder att denne deltar på lika villkor som de undersökta. Skälet för detta är att 
undersökaren kom att iklädda sig rollen som systemutvecklare när modellen testades. 
Alternativet hade varit att hålla sig passiv vilket enligt Holme & Solvang (1997) 
betyder att undersökaren bara observerar och håller distans till det som observeras. 
Att detta alternativ valdes bort beror på att observationens natur inte skulle gå att 
kombinera med en passiv roll. Modellen kom således att testas mot de inblandade i 
systemvalsprocessen på företaget, dessutom var undersökaren behjälplig och lede 
testningen.  I en av faserna i modellen kom undersökaren som sagt att iklädda sig 
rollen som extern resurs för att kritiskt granska det nuvarande systemet, 
observationerna hade således inte gått att genomföra passiva. 

 

Som ett komplement till observationerna användes även här intervjuer, dessa 
användes i detta steg för att förtydliga, ytterligare utreda och förklara vissa faser i 
modellen bättre under testningen. Exempelvis för att utreda vad olika funktioner på 
företaget hade för krav på ett nytt system och för att utreda om dessa skilde sig åt. 
Respondenterna som valdes ut för dessa intervjuer var IT-ansvarig och VD, dessa två 
valdes ut baserat på kunskaper om systemet samt att de hade skiljda positioner inom 
företaget. Detta medförde då en garanti för att undersökaren skulle få olika perspektiv 
och insynsvinklar på delarna i modellen. Dessutom arbetade de på olika sätt i 
systemet och med olika saker vilket även det innebar spridning av svaren. Genom 
dessa intervjuer ökade chansen att sådant som annars kanske inte hade uppenbarats 
under testning av modellen kom fram, detta kunde då användas för att ytterligare 
stärka resultatet och modellen samt klargöra eventuella frågetecken och ovissheter 
ifrån testningen och observationerna. 

 

3.2.5 Utvärdering och jämförelse av resultatet från testningen 

Planering 

Det sista av arbetsstegen som är tänkt att genomföras är att sammanställa resultatet 
ifrån testningen och ställa det mot litteraturen och mot modellen. Detta utförs för att 
klargöra vilka eventuella problem som kan uppenbara sig under testningen, vilka 
faktorer som är nödvändiga och relevanta att ha med i modellen, hur modellen ter sig 
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samt undersöka om några justeringar behöver utföras i den sett till utfallet av 
testningen med hjälp av modellen. 

 

Genomförande 

All data som insamlats behandlades och sammanställdes för att kunna svara på 
frågeställningen: Hur bör processen beträffande valet av systemtyp gå till?  Resultatet 
från testningen av modellen kom sedan att ställas mot valet av systemtyp som 
företaget hade gjort innan testningen. Detta för att undersöka vilka eventuella 
skiljaktigheter som fanns angående den mest lämpade systemtypen. Samt att validera 
huruvida resultatet från modellen stämde överrens med vad företaget hade för tankar 
om valet av systemtyp. Dessutom kom det i detta steg att föras en diskussion 
angående modellens påverkan i ett större sammanhang, det vill säga betydelsen av 
modellen för området informationssystemutveckling samt dess påverkan på rådande 
teorier och angreppsätt. 

 

3.3 Kompletterande diskussion angående valet av metod 

I detta arbete kommer intervjuer och observationer att genomföras hos ett fallföretag i 
steg2. Utfallet från dessa kommer sedan att användas när modellen tas fram i steg3. I 
steg4 kommer sedan modellen som tagits fram att testas på samma företag som 
användes vid observationerna. Mot detta kan riktas kritik som exempelvis att 
undersökaren utvecklar och testar i samma miljö vilket då förändrar förutsättningarna 
vid testningen då modellen är anpassad till det undersökta företaget. Som svar på 
eventuell kritik angående detta så har vid framtagningen av modellen endast en liten 
del utav resultatet från steg2 använts. Modellen är utvecklad i huvudsak baserad på 
litteraturstudien, steg1 och existerande faktorer i befintliga modeller inom området 
systemutveckling. Med hjälp av resultatet från steg2 så har brister i den befintliga 
litteraturen kunnat jämföras och lokaliserats samt fyllts ut med egna lösningar. Då 
endast kompletteringar har skett i de delar där det saknats befintlig litteratur har inte 
fallföretaget spelat någon större roll i detta avseende. Hade ett annat fallföretag 
använts så hade fortfarande de delar som inte stöds i litteraturen behövts kompletteras, 
fallföretaget har i detta arbete endast gett en indikation på vad som behöver ytterligare 
stöd. Således har detta val att testa samt observera i samma företag inte haft någon 
större påverkan eller betydelse för utfallet. Vidare så är modellen inte gjuten i sten, 
det vill säga den kan och bör anpassas efter varje unikt fall och således är den inte 
framtagen specifikt för fallföretaget utan den befintliga modellen är endast en bas att 
arbeta vidare och anpassa från fall till fall.  

 

Fallföretaget som valdes, valdes i huvudsak för att de stod inför det aktuella valet av 
systemtyp. Tanken var först och främst att använda företaget till att testa modellen på. 
Att testa och observera modellen i samma fallföretag kan även innebära fördelar. Då 
undersökaren har varit med och sett via observationer vad för problem som 
förekommer kan denna vid testningen på ett bättre sätt se om företaget verkligen rättar 
till dessa eller om de överhuvudtaget lokaliseras. Det blir således en typ av 
konfirmering att det aktuella problemet testas och inget annat som inte ska testas. Den 
personliga kontakten blir även djupare då fler träffar förekommer vid ett flertal 
tillfällen. Detta kan även lindra effekterna av närvaron vid observationerna då 
undersökarens närvaro inte ses på som lika extraordinärt och utstickande. Resultatet 
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av testningen har därför större chans att faktiskt ske som de hade gjort utan 
undersökarens närvaro.  

 

Arbetsstegen och vad som förkommer i dessa är väldigt noggrant beskrivet. Hur 
framtagningen av modellen har gått till finns utförligt dokumenterat och hur urvalet 
av de undersökta och intervjuade har skett är preciserat och beskrivet. Att ha i åtanke 
är att krav varierar från fall till fall och situation till situation. Hade samma 
undersökning utförts hos fallföretaget på nytt, hade resultatet antagligen varierat en 
del. Detta beroende på att situationen varierar och att krav utvecklas, inte på grund 
utav brister i undersökningen. Hade denna undersökning utförts i exakt samma företag 
med rådande förutsättningar igen så hade resultatet antagligen blivit detsamma. 
Således kan vi konstatera att undersökningarna som utförs har hög reliabilitet och hög 
validitet. 
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4 Framtagning och testning utav modellen 

I detta avsnitt kommer fallföretaget Colorex AB att beskrivas samt berörda personer 
som hafts kontakt med under arbetet att presenteras. Vidare kommer den information 
och de data som samlats in genom intervjuer, observationer med mera att återges. 
Modellen som är framtagen för hur valet av systemtyp bör ske kommer presenteras 
och motiveras samt testmiljön och resultatet av testningen kommer att beskrivas.  

 

4.1 Företagspresentation – beskrivning av testmiljö 

Colorex AB är ett företag som funnits på den svenska färgmarknaden i över 50 år. 
Antalet anställda är cirka 30 stycken.  Huvudnäringen är tillverkning av färg till egna 
butiker och externa leverantörer. Denna färg tillverkas i fabriken i Stora Leverne. De 
för närvarande två butikerna är belägna i Skövde och i Vara. Företaget blev 2005 
betecknade som ”gasellföretag1” av tidningen Dagens industri. 

 

Colorex AB har idag ett egenutvecklat system vilket är uppbyggt i Microsoft access-
97 Det styr allt ifrån tillverkning av färg, lagersaldon, till bearbetning av order och 
fakturering. Systemet är som sagt helt egenutvecklat och sattes i bruk 1998. Det som 
inte är inkluderat i systemet är ekonomin som sköts med SPCS ett COTS för 
lönehantering och redovisning samt en extern modul Avanzo som behandlar EDI-
sändningar och skickar dessa till fraktföretaget (Schenker).  

 

Colorex AB växer och utökar konstant. Dess snabba och stora utökning har delvis lett 
till att det nuvarande systemet inte hänger med och behöver ses över. Systemet är som 
sagt byggt på Access 97, detta har lett till att det inte är kompatibelt med Windows 
Vista. Systemet är på väg att bli omsprunget av tekniken och börjar således bli 
föråldrat. Ledningen har börjat kika på eventuella nya alternativ och en eventuell 
utveckling av systemet. Systemet ska således inom en snar framtid ersättas av ett nytt 
system, vad eller hur är dock inte fastställt.   

 

4.2 Modell för val av systemtyp/ramverk för val av systemtyp 

I detta avsnitt kommer en egenutvecklad modell, figur7 att presenteras, beskrivas och 
motiveras. Modellen är framtagen med syfte att förklara samt ge stöd för hur valet av 
systemtyp ska gå till och se ut, det vill säga en modell att använda innan 
systemutvecklingsmodell har valts. 

 

Modellen bygger främst på utfallet i arbetssteg ett, litteraturstudie men är även i liten 
grad påverkad av vad som kom fram i arbetssteg två, Analys och utredning av 
fallföretag. Det vill säga, modellen bygger på det arbete som utfördes i tidigare 
arbetssteg, steg ett och två är således input till modellen. Modellen kompletterades 
även genom att undersöka befintliga modeller inom systemutveckling, modeller som 
inte har direkt koppling till det aktuella valet av systemtyp men vilka innehåller 

                                                 
1 ett av Sveriges 200 snabbast växande företag 
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faktorer som med fördel kan användas i modellen utvecklad i detta arbete. Dessa 
faktorer kom som nämnt innan att användas för att komplettera modellen och utfallet 
från arbetssteg ett och två. Utav steg två kommer endast utvalda delar presenteras i 
uppsatsen då det innehåller känslig information som riskerar att komma ut. Dessa 
delar ger dock den information som behövs för att läsaren ska kunna ta till sig 
undersökningen och resultatet. Utfallet från de båda stegen ett och två ställdes således 
mot varandra för att se vilken litteratur som fanns inom området, vilka befintliga 
modeller det fanns för systemval, om än inte för det aktuella valet mellan COTS och 
in-house så för val av systemtyper samt befintliga modeller för utveckling av 
informationssystem undersöktes för att hitta lämpliga faktorer. Det åskådliggjordes då 
vilka problem dessa modeller löste, vilka ansatser som rekommenderades vid 
systemutveckling med mera. När detta var utfört ställdes litteraturen mot analysen av 
företaget för att se vad och vart de befintliga modellerna och den befintliga teorin gav 
stöd och hjälpmedel, var det saknades stöd och således vart det saknades hjälpmedel 
för val av systemtyp. Där det saknades hjälpmedel kompletterades det med faktorer 
från andra modeller för systemutveckling samt med egna faktorer. Resultatet av 
arbetssteg tre där modellen togs fram presenteras nedan i modellen, figur7.  

 

Utvecklingen av själva modellen började som ett flödesschema för att se vilka delar, 
och steg som behövde utföras först, för att således bestämma ordningsföljden på 
stegen i modellen. Sedan genomfördes en analys och paralleller drogs till befintlig 
forskning inom systemutveckling för att lokalisera de lämpliga faktorerna för 
modellen, exempel på modeller som användes är modell för val av standardsystem av 
Rückert & Önnemyr (2005), Verner, Cox & Bleistein (2006) och deras arbete där 
maktfaktorer beskrevs bland flera andra. Där det fanns befintliga paralleller att dra till 
teorin gjordes detta. I vissa steg och för vissa faktorer gick det inte att dra paralleller 
då befintlig teori saknades, detta trots att det framgick i analysen att det krävdes stöd 
för dessa. För de delar som det inte fanns befintlig teori utvecklades egna faktorer och 
steg, vilket till slut lede fram till den slutliga modellen. Denna modell validerades 
sedan med sakkunniga och icke sakkunniga för att få en så pass exakt och effektiv 
modell som möjligt men också för att få en lättförståelig modell, vilken ska kunna 
användas av noviser på området systemutveckling.  
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Figur 7 Egenutvecklad modell över hur valet av systemtyp bör gå till 

4.2.1 Beskrivning av modell – val av systemtyp 

Det finns två sätt eller vägar att angripa problematiken med att välja systemtyp. 
Antingen så har organisationen/företaget ett existerande system men vill förändra och 
byta ut det. Således börjar de på (1a) beslut att åtgärda system. Har 
företaget/organisationen inget system och ska införskaffa ett för först gången är 
situationen lite annorlunda från ovan och de börjar då på (1b) inget tidigare system 
och går sedan över till (6) utveckla nytt – systemtypsanalys. 

 

Finns det däremot ett system sedan tidigare inleds arbetet med att ett beslut om att 
åtgärda systemet tas och sedan ska skälet till byte undersökas (2). Detta angreppssätt 
med att börja med en inledande granskning över skälet till byte har även Rückert & 
Önnemyr (2005) med i sin modell för val av standardsystem. Det bör här utredas 
noggrant varför ett byte ska utföras, det är då viktigt att försöka få med alla tänkbara 
skäl bakom bytet. Även Wiktorin (2003 s.239) använder detta angreppsätt i en av 
hans beslutsmodeller där han skriver att det första steget som han kallar 
probleminventering, ger utrymme för att utreda vad det egentliga målen bakom 
bytet/utvecklingen är. 

 

Kommer det i utredningen fram att systemet är föråldrat men egentligen utan några 
större problem, det vill säga användarna är nöjda med systemet men det är i behov av 
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en uppfräschning så fortsätter de till att se över nuvarande systemtyp (3).  Är det så att 
användarna är missnöjda med systemet på grund utav att det är dåligt och 
inkompatibelt så är det bästa att gå till att utveckla nytt - systemtypsanalys (6) och 
göra en utredning om vad som vore lämpligt att byta till.  

 

Är de som sagt nöjda med det nuvarande systemet så ska de fortsätta till att se över 
nuvarande systemtyp och specifikt se över om de är nöjda med den typen eller om de 
inte är nöjda (3a). Om de inte är nöjda så är det bästa att gå över till att utveckla nytt – 
systemtypsanalys (6) och göra en ny utredning av vilket system som skulle passa bäst. 
Är de nöjda så ska de sedan vidare till att utföra en kritisk granskning av systemet (4). 

 

Den kritiska granskningen kan med fördel utföras med hjälp av någon extern resurs 
för att få fram ett så objektivt resultat som möjligt. Det som ska göras här är att 
verkligen utreda om några problem föreligger som skulle innebära att företaget nästa 
gång de ska införskaffa ett nytt system satsar på någonting annat. Är de nöjda med 
systemet men inser och upptäcker att det finns brister och problem om än små så bör 
de gå ner till att utveckla nytt – systemtypsanalys (6).  Att ha i åtanke här är att bara 
för att de går ner till utveckla nytt-systemtypsanalys (6) på grund av brister i systemet 
så innebär inte det att den systemtyp som de har idag är fel systemtyp. Den kanske är 
den bästa av de två systemtyperna men på grund utav de föreliggande bristerna bör 
detta utredas noggrannare. Exempelvis om de använder ett COTS och ska gå ner och 
utreda (utveckla nytt – systemtypsanalys (6)) betyder inte det automatiskt att ett nytt 
COTS inte är den bästa lösningen, det nuvarande systemet har visa brister men den 
systemtypen är kanske fortfarande den bästa lösningen trots problemen. 

 

Är situationen som sådan att företaget efter den kritiska analysen (4) möjligtvis och 
förhoppningsvis med hjälp av extern resurs kommer fram till att systemet inte har 
några problem annat än det som fick dem att undersöka vad de ska införskaffa för nytt 
system. Bristerna som de eventuellt hittar är så små att det inte är något att anmärka 
på och inga övriga brister upptäcks, är detta fallet kommer de gå vidare till steg (5) 
välj samma systemtyp. Det vill säga, bristerna är så små eller möjligtvis obefintliga 
och det är då den bästa lösningen för dem att fortsätta med den systemtypen som de 
har. De har inga större problem eller svårigheter med sitt nuvarande system förutom 
det som fick företaget att initiera en förändringsanalys. Känner de sig säkra på sin sak 
så kan de då gå på samma systemtyp igen och slipper då en massa arbete som ändå 
skulle lett till samma resultat. Viktigt här är att om det råder minsta tvivel på om den 
nuvarande systemtypen är den rätta så är det att föredra att gå ner till att utveckla nytt 
– systemtypsanalys (6) och genomföra en analys för att vara helt på den säkra sidan 
när det nya valet av systemtyp ska göras. 

 

(6) Utveckla nytt - systemtypsanalys 

Här handlar det om att utreda om det ska satsas på COTS eller in-house. Det vill säga, 
här görs en utredning av diverse faktorer som kan påverka och som bör tas i 
beaktande vid val av systemtyp. Att ha i åtanke här är att trots att ett företag har haft 
ett in-house och genom de föregående stegen kommit fram till att de ska utveckla 
nytt, behöver det inte betyda att det nya systemet inte kan vara samma systemtyp. Det 
vill säga har de haft ett in-house som inte fungerat utesluter inte det att de ska fortsätta 
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med just in-house, modellen tar endast i beaktande att de bör utreda om en annan 
lösning är ett alternativ. Har de således ett befintligt system som inte fungerar eller 
som de inte är nöjda med ska de utreda nedanstående faktorer med ett öppet sinne. 
Om det är möjligt ska de försöka utföra utredningen/analysen som om de inte hade 
något system idag. Vad gäller införskaffning av system för första gången så handlar 
det här om att ta alla alternativ och alla faktorer i beaktande och sedan välja systemtyp 
utifrån detta. 

 

(7) Sätt urkrav 

I detta steg handlar det om att sätta några ”urkrav” det vill säga de viktigaste kraven 
som vi har på systemet och i vår verksamhet. Hur många de är varierar men för att 
göra det övergripligt så kan vi sätta en siffra mellan 2 och 10. Det betyder att företaget 
här ska ta fram de 2-10 viktigaste kraven de har på ett nytt system samt rangordna 
dessa internt, börja med det viktigaste och fortsätt neråt.  En av huvudfrågorna att 
beakta är till vad systemet ska användas samt vad det ska stödja och se över konflikter 
mellan krav. Konflikter mellan krav beskrivs av Wallace & Keil (2004) som en risk 
vid utveckling vilken behöver hanteras och lindras. Utvecklarna och företaget bör 
även här definiera om kraven är ”måsten” eller ”bör”. Vi kan i detta avseende dra 
paralleller med idén att sätta kraven som ”måsten” eller ”bör” till CARE process av 
Chung, Cooper & Courtney (2004) vilken är anpassad för val av COTS där de talar 
om mjuka och hårda krav eller mål med systemet.  Är kraven måsten så går systemet 
inte att realisera/implementera utan att dessa måste-krav är uppfyllda. Är kraven 
däremot satta som bör så går de att realisera/implementera i systemet med visa 
modifikationer och anpassningar, trots att de inte är uppfyllda till 100 procent. Viktigt 
att tänka på efter denna fas är att titta på kraven, finns det måste-krav så ska företaget 
innan de gör något mer undersöka och utvärdera om måste-kraven går att uppfylla i 
respektive systemtyp. Finns det exempelvis inte möjlighet vid val av COTS att 
realisera ett av måste-kraven ska och kan inte COTS väljas, således är det inget mer 
att fundera på och resterande steg behöver inte genomgås då det bara finns ett 
självklart val. Går alla måste-krav att realisera i båda systemtyperna så fortsätter de 
ner till nästa steg (8) och ser över faktorerna där. Är det så att det blir en konflikt vad 
gäller måste-kraven, exempelvis ett måste-krav går inte att realisera i COTS och ett 
annat måste-krav går inte att realisera i ett in-house då får utvecklarna ta ett beslut om 
vilket av dessa måste-krav som är viktigast att realisera samt ta in övriga måste-krav i 
beaktande. Det finns inget annat val än att välja den lösningen som fungerar bäst. Det 
handlar då om en kompromiss, att välja det som gör mest nytta trots att det kanske 
inte är optimalt. Finns det bör-krav så fortsätter de efter värderingen av dessa ner till 
steg (8) för utredning av faktorerna där. 

 

(8) 

Alla delar i steg 8 bör analyseras, dock finns det ingen inbördes ordning i vilken de 
ska utföras, inte heller finns det någon intern ranking av dem avseende vilka som är 
viktigast, det är öppet för varje användare själv att bestämma. Att tillägga är även att 
det här finns utrymme och möjlighet för företag och utvecklare att välja de faktorer 
som passar den aktuella situationen och företaget.  Är det någon som inte passar in 
ska den inte användas tillika om det saknas något så ska det kunna läggas till. Det vill 
säga, finns det andra faktorer som är viktiga som inte berörs i modellen så kan dessa 
faktorer i steg 8 med fördel anpassas och väljas ut av företagen som utvecklar. Det 
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innebär alltså att dessa faktorer i steg 8 som beskrivs nedan är de som finns med i 
ursprungsförslaget. Vilka som faktiskt används eller läggs till/tas bort är helt upp till 
användarna av modellen.  

 

(a) Grad av anpassning som krävs 

Se över de befintliga processerna i verksamheten och koppla det till vilka delar 
systemet ska stödja samt vad systemet ska användas till. Utred om det finns en chans 
att anpassa ett system efter/till dessa processer samtidigt som chansen att införskaffa 
en färdig lösning som stödjer processerna ska beaktas. Denna faktor berörs även av 
Sedigh-Ali, Ghafoor & Paul (2001) där de skriver att valet mellan systemtyperna 
beror i hög grad på huruvida ett system kommer fungera i den miljö det är utvecklat 
för, utan att avvika allt för mycket från det tänkta beteendet. Vilken grad av 
anpassning kommer att krävas från systemets sida, hög respektive låg grad av 
anpassning ska avgöras med hjälp av denna faktor.  De olika nivåerna på anpassning 
kan fungera som indikator åt vilket hål man kan gå. Vad som ytterligare stärker 
användningen av anpassningsfaktorn i denna modell är att den även används i Rückert 
& Önnemyr (2005) för att avgöra behovet av anpassning vid val av standardsystem.   

 

Vidare ska det i detta steg ses över med vilka system det nya systemet ska arbeta, det 
vill säga vara kompatibelt med. Vilka begränsningar kan det finnas i de systemen som 
det nya systemet ska arbeta med, ett COTS kanske inte går att använda i anslutning 
till ett annat COTS eller ett nytt in-house. Implementeringsproblematiken bör ses över 
och om detta steg utförs dåligt kan det komma som en otrevlig överraskning när allt är 
implementerat och färdigt och det nya systemet inte kan/vill jobba med andra 
befintliga lösningar. 

 

(b) Vem fattar slutgiltiga beslut 

Här handlar det om att ha klart för sig vem som bestämmer i slutändan. Det bör vara 
klart vem som har det sista ordet om valet av systemtyp och hur väl insatt den 
personen är i nyttan, risker, problem med mera. Denna faktor tas även upp av Verner, 
Cox & Bleistein (2006)  där de använder den som en kritisk faktor för att ta fram krav 
för ett in-house system. Även Wallace & Keil (2004) beskriver liknande problematik 
vid systemutveckling och skriver att konflikter mellan berörda personer vid 
utveckling är en risk som måste ses över och lindras. 

 

Ett stort riskmoment i denna faktor är kostnader kontra nyttan, chef som bara ser till 
kostnader och väljer de han/hon tycker verkar bäst och är billigast istället för att se till 
vad som behövs oavsett om det är dyrare än en annan lösning. Beroende på hur 
mycket utvecklarna har att säga till om så kan beslutet variera. I detta steg är det 
viktigt att försök lindra effekterna av personliga intressen, se till så att ingen väljer 
system baserat på egenintressen. Exempelvis utvecklare som väljer in-house och 
utvecklar detta, de blir då oumbärliga och får en stark position på företaget men 
systemet kanske inte är optimalt. Eller en hög chef som ser att det finns pengar att 
spara på att välja en viss typ av system och går på det valet. Systemet som då väljs 
kanske inte är det som de egentligen behöver men det var det billigaste alternativet 
således sparar chefen pengar och framstår i god dager. 
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En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är frågan om vem som besitter kunskapen om 
processerna och vem som besitter kunskapen om systemet samt hur den kunskapen 
omsätts i beslut. Vidare bör de se över hur den kunskapen kombineras med 
kostnadsansvar? Det är viktigt att samordningen fungerar om det inte är samma 
personer som sitter på kunskapen om de olika delarna. Detta är viktigt för att undvika 
att besluten går åt skilda håll, De som eftersträvas ska vara att det förs en dialog och 
att kommunikationen är god om olika individer sitter på olika beslut och 
kunskapsdelar. Det som ska undvikas är att exempelvis två avdelningar logistik oh IT 
hamnar i konflikt för att deras intressen går isär. Genom att ha klara direktiv över vem 
som beslutar över vad och vem som tar ansvar så kommer de många faktorer som kan 
röra till beslutet lindras och föredragsviss helt elimineras. 

 

(c) Kvalitet på nuvarande processer 

Hur påverkar valet av system affärsprocesserna?  Är processerna bra och allt flyter på 
som det ska så kan det vara onödigt och ibland helt fel att gå in och byta ut dessa 
processer eller förändra dem. Problemet och risken i denna faktor beskrivs även av 
Olsson & Magnusson (2005) som en viktig del att undersöka innan införskaffande av 
ett nytt system, då valet av system kan komma att påverka arbetsprocesserna.  
Förändringar i processerna kan i vissa fall innebära stora risker och med tanke på 
riskerna bör besluten i detta avseende ta i beaktande att en fungerande process inte 
nödvändigtvis alltid blir bättre efter en omstrukturering. Bättre då att ta tillvara på 
kvaliteten i dessa och lyfta fram dem, kanske bara optimera dessa med små medel och 
på en relativt överskådlig nivå. Är företagets processer bristfälliga, då ska de kanske 
inte utveckla ett in-house vilket kommer baseras på deras nuvarande processer. Bättre 
i ett sådant läge kanske är att skaffa/ ta in färdiga lösningar och på så sätt få en bättre 
process. Vad som kan vara svårt här men väldigt viktigt är att individer vågar kritisera 
processerna om de är dåliga trots att opinionen inte tycker det eller att processägaren 
är en nära vän. Utan ett kritiskt och objektivt förhållningssätt kommer de flesta 
komma fram till att de processerna de har nog fungerar ganska bra trots att de inte 
alltid är sanningen. Genom att angripa problemet med distans och försöka se över 
processerna så objektivt som möjligt kommer utfallet hamna närmare sanningen. 

 

(d) Kompetens på företaget 

Hur ser kompetensen ut på företaget? Finns det många utvecklare som har tid över att 
sätta igång och utveckla ett eget system, har de kompetensen att gör det, kan de 
processen, vad händer om någon försvinner kommer hela arbetet att läggas ner då? 
Mycket handlar om att se till så att den fortsatta arbetsgången är säkrad oavsett val av 
system. Det ska inte krävas så mycket av de anställda vid nyutveckling av ett system, 
att de inte hinner med sina ordinarie uppgifter. Om de väljer COTS så är en viktig 
fråga om företaget kommer att kunna drifta det själva eller om de är i behov av 
leverantören.  Beroendet till leverantör är viktigt att se över här, detta beskrivs även 
som viktigt i Rückert & Önnemyr (2005) och deras modell för val av standardsystem. 
Det är heller inte bra om företaget satar på in-house och sen inte har tid till sitt 
ordinarie arbete. Behöver de ta in extra personal för att klara av att utveckla kanske 
det inte är ett alternativ att föredra men om det finns ledig tid, det vill säga outnyttjad 
tid så kanske det är bättre med in-house än COTS? En faktor där anställdas tid berörs 
förekommer även i Wiktorin (2003) där han använder begreppet resursåtgång och 
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skriver att, ett sätt att uttrycka resursåtgången i utvecklingsprojekt är tid. Således blir 
ledig tid hos de inblandade utvecklarna en viktig faktor som behöver utredas och 
definieras noggrant. 

 

Utbildning är även en viktig faktor at ta i beaktande, hur företaget ska utbilda sina 
anställda, vem ska vara ansvarig för detta.  

 

(e) Tidsaspekter 

Hur mycket tid finns det för att utveckla systemet, mycket tid eller lite tid? Det ska 
vara klart från början om satsningen på ett nytt system är en långsiktig eller kortsiktig 
satsning. Långsiktig är att föredra men i visa fall kan det som exempelvis till följd av 
en systemkrasch uppstå ett akut behov som måste täckas. Det bör vara klart hur 
schemat för utvecklingen ska se ut innan arbetet startar, denna faktors användning 
motiveras av Verner & Evanco (2005) som hävdar att utan ett klart tidsschema så kan 
hela projektet falla och det kommer således påverka valet av systemtyp. 

 

Hur länge är det tänkt att systemet ska användas, vad vill företaget lägga ner i tid på 
systemutvecklingen? Generellt tar in-house längre tid att utveckla och implementera 
än ett COTS men detta kan variera. Hur lång tid får/kan ett byte av system ta, det vill 
säga hur länge kan verksamheten ligga nere för ett byte av system. Extra viktigt att 
tänka på är att det nästan alltid finns en synlig tidsaspekt och en osynlig – det vill säga 
väljer företaget ett COTS och det ser ut att vara billigt och gå snabbt så kanske det 
visar sig efter ett halvår att det är dyrare, och anpassningarna som krävdes tog längre 
tid än väntat. Billigt och snabbt i början kanske inte nödvändigtvis behöver innebära 
att det utslaget på längre tid är det snabbaste alternativet eller det billigaste. 

 

(f) Framtida utveckling på företaget/strategi etc. 

Var är företaget på väg, hur ser strategin ut, vilken systemtyp skulle passa in? Hur 
skulle ett COTS respektive ett in-house gå ihop med den övergripande strategin? Hur 
ställer sig företaget till beroenden av leverantörer?  Hur ser framtiden ut vad gäller 
lagar, sekretesslagar som ska införlivas, personuppgiftshantering, säkerhetsaspekter 
som kanske kräver hög kunskap om juridik med annat. I denna fas handlar det främst 
om externa faktorer som ska tas hänsyn till men även en del interna så som 
framtidsplaner vad gäller utökning av verksamheten, tillväxt med mera. I och med att 
dessa faktorer tas i beaktande vid val av systemtyp blir valet långsiktigt försvarbart 
och accepterat. I samband med detta ska även möjligheterna till utbyggnad av 
systemet ses över, när valet sker ger exempelvis kanske den finansiella situationen 
inte företaget möjlighet att införliva alla delar som de skulle vilja ha med, det är då 
viktigt att undersöka och fastställa om dessa delar kan realiseras i ett senare skede 
eller om det system som köps in/utvecklas är det som organisationen får dras med till 
och med det att de utvecklar ett nytt system igen. 

 

Efter stegen i (8) så ska resultatet så här långt summeras för att sedan användas 

vid analys av kostnaderna (9). 
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(9) Kostnad - totalkostnad 

Detta steg är beroende av de andra stegen. Beroende på hur det ser ut i de tidigare 
faserna så kommer kostnader variera.  Kostnader är alltid centralt men hur dessa 
värderas kan ha en avgörande effekt för valet av systemtyp. Detta påtalar även 
Martino, & Newell (1997) är en central tanke vid valet mellan in-house och COTS. 
Även Andersen (1994) är inne på samma spår och skriver att utveckling av ett 
informationssystem är en investering och därför måste kostnaderna ses över för att 
fastställa vad utvecklingen kommer att kosta. Även Wallace & Keil (2004) beskriver 
kostnader som något som måste ses över, detta då en dålig budget kan leda till stora 
problem och påverka utgången av projektet. Genom att summera de tidigare stegen i 
modellen så får användaren av modellen en bild av situationen och förutsättningar ges 
att på ett övergripande plan beräkna kostnader för systemtyperna. Riskerna med 
införskaffning av nya system hänger ofta ihop med kostnader. Högre kostnader 
medför automatiskt högre risker. Kostnadernas påverkan på det slutliga valet av 
system hänger ihop med storleken på dem samt skillnaderna systemtyperna emellan. 
Denna fas bör genomföras så neutralt som möjligt men med en hel del förnuft. Ett 
billigt system kanske innebär en liten investering och liten risk men det kanske inte 
löser några problem och således är nyttan inte proportionerlig. Vidare kan det i vissa 
fall handla om att ta hänsyn till och stilla starka externa intressen så som 
vinstintressen och vinstkrav från ägare. Ett krav på god avkastning, det vill säga krav 
på ett positivt resultat och utdelning kan påverkas negativt kortsiktigt av en 
investering i ett nytt system. Det är då viktigt att det går att motivera kostnaderna för 
det nya systemet. Detta hänger egentligen ihop med det slutgiltiga resultatet, att kunna 
motivera sitt val av systemtyp(10) men kostnaderna är det som främst kommer 
påverka en minskad utdelning och därför bör de ses över i detta steg. 

 

Utöver detta ska eventuella tillägg utöver systemet utredas så som investeringar i ny 
teknologi med mera. Har företaget den utrustning som krävs för att använda ett visst 
system eller behöver de införskaffa denna utrustning så som servrar, datorer med 
mera. 

 

(10) Summering av analysen, för - nackdelar.  Beslut om systemtyp. 

När alla steg genomgåtts har företaget förhoppningsvis ett resultat att arbeta utifrån. 
Vad som ska väljas är inte alltid givet utifrån resultatet av analysen, däremot är det 
förhoppningsvis en grund att arbeta efter samt underlag för diskussion.  För och 
nackdelar med respektive systemtyp ska ställas mot varandra, här som i många andra 
fall handlar det om kompromisser. Väljer de att satsa på en typ av system så kommer 
X och Y införlivas, däremot kanske inte Z går att realisera och går Z att realisera så 
kanske inte X och Y uppfylls. Det gäller därför att hitta den bästa möjliga lösningen 
och tillika många gånger att göra det minst ofördelaktiga valet sett till helheten! Detta 
synsätt används även i CARE process framtagen av Chung, Cooper & Courtney 
(2004), där utvecklarna i slutet av utvecklingsprocessen får utreda vilket alternativ 
som är den bästa lösningen och minst ofördelaktiga. 
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4.3 Testning av modellen 

I detta avsnitt kommer genomförandet, testningen av modellen hos fallföretaget att 
presenteras. Det nuvarande systemets utseende och uppbyggnad kommer att beskrivas 
och avsnittet avslutas med en summering av analysen samt beslutet om val av 
systemtyp som kom fram via testningen av modellen hos fallföretaget. 

 

Testningen av modellen gick till som sådan att utgångspunkten var modellen och 
utifrån den ställdes sedan frågor till IT-ansvarig och VD, dessa frågor var anknutna 
till modellen, för att se en del av frågorna se bilaga1. Dock är visa frågor inte med i 
bilagan, detta på grund utav att mycket av intervjun fördes i öppen och ostrukturerad 
form då naturen av undersökningen krävde detta. Att påpeka är även att endast en del 
av resonemanget och resultatet av intervjun/testningen återges. Detta med hänvisning 
till att känslig information inte ska komma ut. Dock är informationen som presenteras 
tillräcklig för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig undersökningen och resultatet 
ifrån testningen av modellen. Utrymme gavs sedan för den intervjuade att lägga till 
sådant som ansågs viktigt eller helt enkelt ta bort eller inte svara på sådant som inte 
ansågs relevant. Det fördes även en generell diskussion om systemet och hur det såg 
ut, fungerade, användningsområden med mera. 

 

Dessa intervjuer gjordes som beskrivet ovan med den IT-ansvariga på företaget samt 
att ett frågeformulär med samma frågor skickades till VD på företaget. Det 
genomfördes även observationer i fabriken över hur systemet användes och vilken 
eventuell kritik som fanns mot det. Detta för att kunna jämföra svar och tankar i de 
olika faserna i modellen hos olika funktioner och intressen på företaget och sedan 
relatera detta till modellen, vad som utfördes och under hur lång tid presenteras i 
tabell3. 

 
Tabell 3 Intervjuerna, observationerna samt tid för dessa aktiviteter vid testningen 

Aktivitet – berörd person Tid för aktivitet Plats 

Intervju IT-ansvarig 3*2h = 6 timmar Stora Leverne – fabriken, 
Butiken Skövde - Stallsiken 

Intervju VD 1*2h + frågeformulär  Stora Leverne - fabriken 

Allmän observation över hur de 
anställda arbetade i systemet 

2 timmar Stora Leverne - fabriken 

 

Resultatet från testningen, det vill säga intervjuerna och observationerna har 
validerats med IT-ansvarig på fallföretaget för att ytterligare stärka resultatet och för 
att säkerställa äktheten i testningen av modellen. Vid valideringen konstaterades att 
företaget instämmer i vad som har skrivits och konstaterats i arbetet. 

 

4.3.1 Generell diskussion – nuvarande system 

Vad som kom fram vid intervjuerna, observationen och via frågeformuläret 
presenteras nedan. Till att börja med fördes en generell diskussion över hur systemet 
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fungerar, vilka delar som används, hur det är uppbyggt med mera innan vi gick in på 
testningen av modellen. 

 

En viktig aspekt som genast kom fram var att i fabriken arbetar personerna på 
färgutvecklings och tillverkningsavdelningen mycket med Excel utanför systemet. 
Detta beror på att de behöver ”laborera” och testa mycket vilket enligt IT-ansvarig 
systemet idag inte stödjer. Det är även tveksamt om dessa rutiner som utförs utanför 
systemet i Excel skulle vara möjliga att implementera i ett annat system oavsett typ. 
Det vill säga COTS eller in-house skulle inte påverka detta då dessa rutiner är så 
specifika i sin natur och föränderliga att de enligt IT-ansvarig inte är möjliga att 
implementera i något system. Vidare bör tilläggas att de berörda personerna på denna 
avdelning, utveckling – tillverkning inte anser detta vara ett problem utan ser det som 
en självklarhet att arbeta utanför systemet i Excel med dessa uppgifter. 

 

Systemet som används idag är svårt att lära sig och det uppskattades att det skulle ta 
cirka två månader att lära sig det till den grad att användandet behärskas utan större 
begränsningar. Detta beror på att det finns massvis med parametrar som ska läras in 
och kopplingar som idag finns i systemet är inte helt självklara vid en första anblick.  
Svårigheterna att lära sig systemet är något som de ifrån Colorex’s sida hoppas få bort 
vid införande av ett nytt system. 

 

4.3.2 Modellen i ett verkligt fall 

Efter den generella diskussionen fortsattes testningen med att titta på de olika delarna 
i modellen. Skälet till att systemet ska bytas ut är först och främst att det inte klarar av 
utvecklingen mot nya operativsystem. Systemet är uppbyggt i Access 97 och baserat 
på tabeller vilket har lett till att databasen har växt sig ofantligt stor. När frågor ska 
köras emot denna så tar det idag avsevärt mycket längre tid än när systemet var 
mindre och nyare. Idag har de löst problemet med de långa svarstiderna på ett sådan 
sätt att statisktiken lyfts ur systemet varpå frågorna mot databasen ställs emot denna 
utlyfta del. Detta förkortar då svarstiderna men inte tillräckligt enligt IT-ansvarig. Ett 
annat skäl till bytet var att uppdateringar måste köras manuellt med knappar, finns 
inget automatisk inbyggt utan allt sker manuellt. Ytterligare ett skäl är att om flera 
användare är inne i systemet och kör samma frågor eller använder samma funktioner 
samtidigt blir det problem med konflikter, det har inte inträffat allt för många gånger 
men det har inträffat och lett till problem. 

 

Beträffande modellen så trots systemets brister så anses skälet till byta inte vara att de 
är missnöjda, systemet är föråldrat men fortfarande funktionellt. Nästa steg blev 
således att se över nuvarande system och avgöra hur nöjda de var med systemet.  

 

De anställda anser att systemet är bra och funktionellt. Det uppskattas att systemet är 
anpassat, optimerat och designat efter användarnas önskemål däremot finns det visa 
buggar som irriterar men dessa är få och sällan förekommande. Den enda som 
egentligen är mindre nöjd med systemet är ansvariga för bokföringen då alla siffror 
och saldon måste kollas av manuellt mot fakturor som skickats ut. Det saknas alltså en 
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koppling till bokföringssystemet. På det stora hela var användarna således nöjda med 
systemet. 

 

Nästa steg blev då att göra en kritisk granskning av systemet, gärna med hjälp av 
extern resurs, vilken undersökaren tillika författaren av denna uppsats själv fick ta på 
sig rollen som. I detta steg utreddes så brister i systemet. En klar brist som kom fram 
är storleken på systemet, i framtiden kommer inte systemet att hålla baserat på att 
tabellerna och databasen växer sig större för varje år och svarstiderna växer i samma 
takt. Vidare går det inte i systemet idag att ligga online från butikerna till fabriken i 
realtid vilket medför problem när information ska skickas och tas emot. En annan 
brist som undersökaren som extern resurs upptäckte vid granskningen var således att 
visa rutiner sker utanför systemet då systemet inte stödjer alla uppgifter till 100 
procent. Utöver det så kan det poängteras att det är vissa smärre problem med 
lagerhanteringen i systemet. Med resultatet ifrån detta steg i handen kunde 
undersökaren som extern resurs inte gå vidare till att fastställa att samma systemtyp 
skulle användas igen. Vissa problem fanns och idén med modellen är att användarna 
ska vara säkra på sin sak därför togs beslutet att gå ner till steget utveckla 
nytt/systemtypsanalys (6). 

 

Ifrån utveckla nytt/systemtypsanalys så är nästa steg att sätta urkraven. De krav som 
är ”måsten” och de som är ”bör”. Att det nya systemet ska arbeta snabbt var ett krav 
som sattes till ”måste” då det var ett av skälen bakom bytet. Ett annat krav som även 
de sattes till ”måste” var att det ska vara lätt att ändra i systemet, så som gränssnitt 
med mera. Detta krav härstammar ifrån verksamhetens natur där förändringar i recept 
och färgbrytningar sker konstant och då behöver det vara lätt att ändra. Vidare ville de 
ha en central datalagring vilket även det sattes till ”måste”.  

 

Elektronisk fakturering var ett krav som sattes till ”måste” då i samband med att EDI 
och e-fakturor ifrån många leverantörer och återförsäljare är ett krav. En 
kalkyleringsfunktion för att räkna ut priser i produktionen var ett annat ”måste-krav”, 
detta skulle då användas av försäljare för att räkna ut priser på produkter som ännu 
inte tillverkats. Det sista kravet var rättigheter och begränsningar i systemet vilket 
även det sattes till ”måste”. Detta krav ska säkerställa att användare inte av misstag 
eller avsiktligt går in i andra delar med vilka de inte har någon egentlig koppling och 
förändrar. Detta var ett absolut krav och livsviktigt då recept och annat som finns i 
systemet inte får ”läcka” ut detta betonades av VD som beskrev den nuvarande 
databasen som sårbar. 

 

Att döma av kraven som sattes så var det inget krav som var omöjligt att realisera i 
någon av systemtyperna således behövdes det utredas vidare vilken systemtyp de 
skulle välja. Vad som redan i detta steg uppenbarade sig var en tendens mot in-house i 
och med anpassningskraven, vilka är betydligt enklare att uppfylla i ett in-house än ett 
COTS. 

 

Nästa steg var (8) och analysen av faktorerna där. För enkelhetens skull undersöktes 
dessa med början på (a) och slut på (f). Det bedömdes inte finnas behov att utreda 
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övriga faktorer, det vill säga det lades inte till några, inte heller togs några faktorer 
bort, utan de som fanns användes då de ansågs tillräckliga. 

 

Vad gäller graden av anpassning som krävs av ett nytt system så kommer den behöva 
vara hög. Som ett exempel kan nämnas färgbrytningen och recepten, det är unikt hur 
dessa hanteras och framställs samt att det finns oerhört många olika kombinationer av 
färg som ska hanteras.  Således kommer det att krävas hög grad an anpassning från ett 
nytt system. Vad gäller problematiken med andra system som det nya ska arbeta med 
så är det endast ett befintligt system för EDI sändningar, därför kan 
kompabilitetsproblematiken sägas vara låg. Denna faktor pekade därför på in-house. 

 

Besluten om att införskaffa ett nytt system fattas av en ledningsgrupp på företaget där 
alla olika funktioner på företaget är representerade så som lager, produktion, ekonomi 
med mera. IT-ansvarig presenterar sitt förslag och sedan tas ett gemensamt beslut. Det 
slutgiltiga beslutet tas dock av ägaren tillika styrelseordföranden, vilken vanligtvis går 
på ledningsgruppens beslut. Detta arbetssätt leder till att beslutsproblematiken och 
konflikterna därifrån minimeras och är således en liten risk i sammanhanget. 

 

Vad gäller kvalitén på nuvarande processer så anses den vara god eller rentav mycket 
god. Vid införande av ett nytt system så skulle inga drastiska åtgärder tas för att 
förändra några processer som det ser ut i dagsläget. Det enda problemen som finns i 
de nuvarande processerna är att lagerhållningen och hanteringen av denna innehåller 
vissa brister, dessa är dock små och obetydliga för utfallet från analysen. Denna faktor 
indikerar att in-house kanske vore lämpligast. Detta för att ett COTS antagligen skulle 
förändra processerna en hel del vilket skulle kunna ses som en stor risk. 

 

När det kommer till kompetensen inom informationssystemutveckling så är den enda 
som har kompetens på företaget inom detta område idag IT-ansvarig. Detta är något 
som beskrivs som en risk och något som gör det nuvarande systemet sårbart, 
kunskapen om systemet är väldigt knuten till den som utvecklade det vilket kan 
innebära problem i olika former, inga konkreta problem som fanns beskrevs dock. 
Detta kan även innebära problem vad gäller ledig tid då IT-ansvarig även är 
butikschef på halvtid och kan få svårt att hinna med en eventuell utveckling.  

 

Om företaget ska utveckla själva kommer de behöva ta in extern kompetens. idén som 
de hade vid egenutveckling skulle då vara att IT-ansvarig iklädde sig rollen som 
projektledare samt att minst två nya tjänster instiftades vilka skulle fungera som 
trainee tjänster för personer med utvecklarkompetens vilka får vara med och utveckla 
systemet samt efter det arbeta med drift. I och med detta synsätt från företagets sida 
talar även denna faktor för in-house. Dessutom tar företaget i och med anställning 
utav ytterligare två personer med IT-kompetens hänsyn till riskerna med att 
kunskapen blir knuten till en nyckelperson och förhoppningsvis blir inte beroendet av 
en enda individ lika betydande i ett nytt system. 

 

När det kommer till utbildning och kompetens hos övrig personal så är kunskaperna 
inom IT goda vilket skulle underlätta införandet av ett nytt system samt att lite energi 
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och tid skulle behöva läggas på utbildning i systemet. Resultatet från denna faktor 
visar varken eller vad gäller vilken systemtyp som ska väljas. 

 

Utvecklingen av ett nytt system är tänkt att ta cirka två år från och med 2010 till och 
med 2012 enligt IT-ansvarig. VD på företaget samstämmer och säger att inom de 
närmsta tre åren ska de ha bytt system. Tanken från företaget är att satsa långsiktigt 
och sedan avsätta den tiden som krävs innan det är klart, det kan således ta längre tid 
eller kortare tid. Det viktiga är att rätt system införs eller utvecklas. När systemet är 
färdigt vill företaget egentligen bara drifta samt behöva lägga väldigt lite arbete på 
vidareutveckling. Som de uttrycker det själva att de bara vill drifta så framstår in-
house som det mesta lämpade då ett COTS oftast innebär att driften sker via avtal 
med leverantör. 

 

Förutsättningarna för ett nytt system kräver att det är utbyggbart då företaget 
expanderar och har planer på att expandera ytterligare. Det måste då i systemet finnas 
utrymme och möjligheter att utveckla detta allt eftersom företaget förändras. Detta 
kan åstadkommas i både COTS och in-house, problemet eller risken handlar mer om 
att de vid utveckling måste ha detta i åtanke så att möjligheten lämnas öppen för 
vidareutveckling i den systemtyp som väljs. 

 

När stegen ovan analyserats så bedömdes sedan kostnaderna. Det fanns en klar 
inriktning emot utveckling av in-house från företagets sida vilket medförde att detta 
alternativ användes för att analysera kostnader på en väldigt grundläggande nivå. Det 
som kom fram var att pengar inte är ett hinder här, det nya systemet ska se ut som det 
är tänkt och vad det sedan kostar är sekundärt. När de nu går i tankarna att investera 
långsiktigt i det nya systemet så kan inte kostnaderna vara ett hinder, dock är det 
självklart att budgeten för ett nytt system inte är obegränsad, kostnaderna bör hållas så 
låga de kan. Vidare kommer det att behöva införskaffas ny teknologi, detta kommer 
dock behöva införskaffas oavsett vilken systemtyp som väljs och är därför inte någon 
avgörande faktor för val av systemtyp. 

 

4.3.3 Sammanfattande diskussion 

Nedan presenteras en summering av analysen, det vill säga testningen av modellen 
hos företaget samt för och nackdelar och beslutet om val av systemtyp. 

 

Vad som framkommit i analysen i föregående avsnitt handlar mycket om att anpassa 
systemet efter de nuvarande processerna. Kraven som ställts handlar om att kunna 
förändra i systemet själva samt att kunna kalkylera priser och om behörighetsgrader. 
Dessa är enklast att realisera i ett egenutvecklat system, in-house där anpassningarna 
kan göras på ett sådant sätt att förändringar i exempelvis gränssnitt inte blir någon stor 
process. Colorex har idag inte riktigt tiden och resurserna att utveckla själva vilket 
skulle tyda på att COTS vore en lösning. Dock så ska personal rekryteras för att 
utveckla ett nytt system samt för att sköta om den löpande driften vilket möjliggör in-
house utveckling.  
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Anpassningen är som sagt ett genomgående tema, de vad de anställda säger om 
processerna är att de är bra som de ser ut idag, det framkommer även att vid införande 
av ett nytt system så skulle användarna inte vilja ändra på processerna. Således är ett 
COTS uteslutet då detta val innebär att anpassa processer efter systemet. Att göra 
detta skulle kunna innebära förändrade rutiner och då inga egentliga problem 
föreligger med de nuvarande rutinerna så är in-house att föredra. Vidare hade en 
förändring i processerna kunnat innebära en osäkerhet då affärsnyttan i processerna 
riskerar att reduceras. Som det ser ut kan de satsa på in-house och undviker således 
den risken. 

 

Besluten om ett nytt system har tagits gemensamt och inte med tanke på kostnader, 
inte heller fanns det några intressekonflikter. Maktkamper, intressekonflikter, 
kostnadskonflikter med mera kan innebära en risk i visa fall, dock föreföll det inte 
vara en risk på det undersökta företaget. Upplägget med beslut gemensamt eliminerar 
mycket av problematiken och grunden för konflikter. Beslutet om att införskaffa ett 
nytt system är långsiktigt och de har som sagt tänkt anställa personal för att utveckla 
in-house. Vad som ytterligare talar för in-house är att de har planer i framtiden på att 
bygga ut och expandera dock vet de inte på vilket sätt. Detta talar än mer för in-house 
då de finns större möjligheter generellt att förändra dessa som de vill i ett senare 
skede. 

 

Slutsatsen härifrån blir således att in-house är det valet av systemtyp som efter 
analysen är det rätta. Redan tidigt modellen kan det tolkas ut en tendens mot in-house. 
Således bör de välja att fortsätta på den linje de är inne på och välja ett nytt in-house 
vilket i största möjliga grad skulle kunna uppfylla kraven och förväntningarna som är 
ställda på det. Att tillägga är att trender inom området så som OSS – open source 
systems har tagits hänsyn till, dessa tillhör gruppen COTS så länge källkoden inte 
förändras. Att införa ett OSS hos företaget är inte ett realistiskt alternativ då det idag 
inte finns kompetensen och kunskapen att gå in i källkoden och ändra. Således är OSS 
inte ett alternativ även om det i vissa andra fall kan ses som ett alternativ till in-house. 

 

Slutligen bör tilläggas att om de satsar på att utveckla in-house så är en viktig detalj 
säkerheten. Som beskrivet i bakgrunden så utsätts in-house system ofta för riktade 
angrepp till skillnad mot COTS. Dels för att de kanske inte alltid är testade som de 
borde och mot alla tänkbara scenarier, dels för att de inta kan ta del av andra företag 
och systems erfarenheter och på så sätt stärka skyddet. Väljer de att satsa på in-house, 
som kom fram vid testningen var det bästa valet, ska säkerheten ha hög prioritet. Den 
kan kanske komma i skymundan och i vissa fall glömmas bort när den stora helheten 
ses över men är oerhört viktig. Som det beskrevs under testningen så fanns det vissa 
brister i säkerheten och dessa måste förbättras och åtgärdas i ett nytt in-house. 

 

4.4 Analys av modellen 

I detta avsnitt kommer en diskussion förras angående resultatet från testningen, en 
punktlista över viktiga aspekter att tänka på vid användning av modellen presenteras 
samt modellens påverkan i ett större sammanhang diskuteras. 
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Efter att ha testat modellen i ett verkligt fall kan det konstateras baserat på resultatet 
från testningen att modellen i det aktuella fallet fungerade. I den miljö som modellen 
testades i så fungerade även de föreslagna faktorerna i steg 8a utan anpassning. Idén 
är att dessa faktorer ska anpassas till det aktuella fallet men i detta fall behövdes ingen 
anpassning. Modellen fyller således en funktion i och med att den ger stöd för valet av 
systemtyp vilket ingen annan befintlig modell gör. Vad gäller tankarna om respektive 
väg att gå i de tre första stegen så följer undersökaren kanske inte samma tankesätt 
som företaget i alla delar. Undersökarens uppfattning och företagets uppfattning 
skiljde sig en hel del vad gäller synen på brister och problem med den nuvarande 
systemtypen.  

 

Ifrån företagets sida så fanns det inga direkta problem som de upplevde det. Vid 
testningen så framgick det utifrån en extern utvecklares sida att det fanns uppenbara 
brister, vilket lede till att undersökaren i detta fall jag själv skulle ha velat gå ner till 
utveckla nytt/systemtypsanalys redan i steg 2, skäl till byte. Det fanns brister och 
dessa var ganska synliga. Företaget såg inte på bristerna på samma sätt som 
undersökaren gjorde i rollen som extern resurs. Detta stärker nyttan i att ta in en 
extern resurs för att kritiskt granska den aktuella systemtypen. Utan den kritiska 
granskningen hade företaget förmodligen inte utrett frågan i vidare bemärkelse, utan 
valt att arbeta vidare med samma systemtyp som de hade då systemet inte enligt dem 
haft några större fel. Att den kritiska granskningen av extern resurs blir så viktig kan 
bero på att företaget befinner sig mitt uppe i systemet och IT-ansvarig som utvecklat 
systemet från början känner till det utan och innan. Att kritiskt granska något som 
vissa använt i över tio år kan vara svårt, de blir ”hemmablinda” och kan inte se felen 
eller bristerna. Sett från undersökarens perspektiv var bristerna klara och väldigt 
uppenbara då samma problem berördes gång på gång. I slutändan kom det gemensamt 
fram till att den systemtyp som användes var den bästa, detta skedde dock efter en 
analys där ytterligare aspekter togs hänsyn till. Att det blev samma systemtyp tyder 
inte på brister i modellen. Snarare indikerar det på en öppenhet, att trots att en 
systemtyp inte anses optimal i början av modellen så kan den efter en analys av 
alternativen fortfarande vara den bästa lösningen.  

 

Vad som ytterligare stärker resultatet (in-house) från modellen är att det inom 
företaget redan innan modellen testades rådde konsensus att det nya systemet borde 
vara ett in-house. De anställda är vana att ha systemet anpassat efter deras processer 
och vill ha så i fortsättningen. Att resultatet angående valet av systemtyp från 
analysen visade sig vara samma som företaget själva ansåg vara det bästa, är positivt i 
den bemärkelsen att det stärker företagets val. Eventuella oklarheter kring valet av ett 
nytt informationssystem kan förhoppningsvis avfärdas i och med att resultatet från 
analysen blev detsamma som det alternativ Colorex hade funderingar kring. 

 

Att ha i beaktande när modellen används är dock att den inte säger något om vilken 
ansats som ska antas när väl valet av systemtyp har gjorts. Inte heller säger den något 
om vilket system som ska väljas inom respektive systemgrupp, det vill säga vilket 
COTS som ska väljas eller vilken lösning på in-house utveckling som ska användas. 
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Lämpliga modeller att använda för företaget efter att systemtypen är vald skulle 
möjligen kunna vara iterativa vattenfallsmodeller eller liknande. Vad som 
framkommit under arbetet med fallföretaget är att de inte tidigare använt någon 
speciell modell för att utveckla det befintliga systemet. Det finns idag heller inga 
direkta planer på att arbeta efter någon modell vid utvecklingen av det nya systemet. 
Vilket vore att föredra då det ökar chanserna för ett bättre resultat. 

 

En summering av vad som framkom vid testningen av modellen samt vad som är 
extra viktigt att tänka på presenteras nedan: 

• En extern resurs visade sig vara avgörande för arbetet i de första stegen! 

• Ska faktorerna anpassas efter det aktuella projektet? 

• Ta vanemönster i beaktande, hur har organisationen/företaget alltid gjort, finns 
det risk att samma väg väljs av ren vana? 

• Kan vara intressant att se till företag eller organisationers val av systemtyp 
innan modellen använts och efter den använts, skiljer sig valet? 

• Modellen för val av systemtyp är ingen indikator på vilken ansats som ska 
väljas för att utveckla den valda systemtypen! 

 

4.4.1 Diskussion om modellen i ett större sammanhang 

I analysen ovan har konstateras att modellen fungerar när den används i ett verkligt 
fall och att resultatet ifrån testingen med fallföretaget var lyckat. Om modellen som 
sådan ska sättas i ett annat perspektiv och sammanhang så är förhoppningarna att 
modellen kommer att användas. Realistiskt sett så är modellen kanske inte något som 
direkt kommer att förändra systemutvecklingsprocessen och de rådande teorierna på 
området. Vad modellen dock är och kan bidra med till området 
informationssystemutveckling är att den kan ge en infallsvinkel som idag saknas och 
sätta frågan om val av systemtyp i fokus.  

 

Då modellen täcker upp kunskapsluckor inom området och kombinerar befintliga 
teorier med nya idéer och tankesätt, framtagna för den aktuella studien. Innebär det att 
den erbjuder utvecklare på området en chans till ett synsätt som rapporten tidigare har 
visat saknas och utelämnas. Modellen kommer inte att fungera i alla projekt däremot 
är förhoppningarna att modellen i framtiden, utgör en grund i en del projekt samt att 
den influerar andra utvecklare att tänka i nya banor och på så sätt fungerar som 
inspirationskälla. Vidare finns det en förhoppning och tro att med hjälp av modellen 
så ökar chanserna för framgång och riskerna minskar att utvecklingsprojekt inte blir 
som de var tänkta eller rent utav misslyckas helt. Detta då saker som tidigare 
förbisågs nu ges uppmärksamhet och utrymme samt att fokus sätts på ytterligare en 
fas, som innan modellen utvecklades inte utfördes, val av systemtyp. Chansen till 
lyckade projekt ökar således vilket även ökar möjligheterna att tjäna pengar då 
systemens kvalitet höjs. 

 

Granskas modellen och dess funktion så har den i det aktuella fallet inte visat några 
direkta svagheter. En svårighet som dock kan identifieras i modellen är att den tillåter 
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användarna att använda egna faktorer, det vill säga faktorerna i steg8 kan bytas ut till 
användarens egna faktorer. Detta kan ses positivt och negativt. I vissa fall är 
anpassningen väldigt bra då den kan skräddarsys och optimeras efter varje unikt fall 
och till specifika situationer. Anpassningen kan även vara negativ då det finns en risk 
att användare överoptimerar, det vill säga de går in och utför så stora anpassningar i 
modellen att grundidén inte längre är intakt. Det finns en risk att någon med 
annorlunda agenda eller bara bristande kunskap optimerar och anpassar modellen så 
mycket att den inte längre ger det önskade resultatet. Detta är något som utvecklare 
bör ha i åtanke, modellen kan anpassas men alla delar ska kanske inte bytas ut. 
Grunden finns där och sedan är det upp till användaren att använda den på rätt sätt 
men med grundidén i åtanke. I samband med detta uppenbarar sig en klar fördela 
gentemot andra modeller och anan forskning för utveckling av COTS och in-house. 
Exempelvis modellerna av Rückert & Önnemyr (2005) eller Sedigh-Ali, Ghafoor & 
Paul (2001)  dessa är väldigt generella och ger användarna en hint om i vilken riktning 
de ska ta arbetet. Modellen som presenteras i detta arbete ger användare konkreta 
exempel att arbeta utifrån, är de inte nöjda med exempelvis de faktorer som finns så 
kan de i alla fall titta på de befintliga och utveckla egna i samma stil. I de generella 
modellerna får utvecklarna således chansa och hoppas att de hamnar i närheten av vad 
skaparna av dessa modeller har tänkt sig. 
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5 Slutsats 
I detta kapitel kommer slutsatserna från undersökningen som har genomförts att 
presenteras. Slutsatserna ger ett klart och tydligt svar på frågeställningen och 
uppfyller väl syftet. Förslag på vidare forskning kommer även att lämnas. 

 

Hur processen bakom valet av systemtyp bör se ut och gå till kommer variera från fall 
till fall och mellan företag. Däremot så har det i denna uppsats presenterats en modell 
(figur7) vilken beskriver hur valet av systemtyp bör se ut i perspektivet mellan COTS 
och in-house. I modellen är de olika stegen som bör genomgås i processen 
presenterade. Denna modell är unik i sitt slag och fyller upp de delar utav 
systemutvecklingsområdet vad gäller att välja systemtyp som tidigare saknade stöd 
och hjälpmedel. Som det ser ut idag handlar valet av systemtyp om att välja mellan 
COTS och in-house. Vad gäller utvecklingen inom informationssystem så är det inte 
omöjligt att nya typer av system kommer fram, det vill säga området 
systemutveckling kanske utökas med ytterligare systemtyper. Viktigt då är att 
modellen kan hantera dessa förändringar. En trend som växt sig allt starkare är 
exempelvis Open source lösningar vilka i detta arbete ligger under systemtypen 
COTS. Modellen är generell och kan anpassas till olika projekt vilket innebär att den 
även borde klara av att hantera förändringar inom informationssystemutveckling och 
således vara gångbar över en längre tidsperiod.  

 

Modellen är som sagt generell och bör inte i alla fall följas till punkt och pricka utan 
anpassas till de aktuella fallen. Viktigt att ha i åtanke när modellen används och vid 
eventuella anpassningar är att anpassa med sunt förnuft, det vill säga för mycket 
anpassningar samt anpassningar som sker på lösa grunder och utan egentlig kunskap 
kan leda till att det önskade resultatet uteblir, vilket då i sin tur kan ha förödande 
konsekvenser för det fortsatta arbetet. Modellen och dess steg kan således användas 
med fördel som en utgångspunkt och ett diskussionsunderlag eller precis som den ser 
ut med mindre modifieringar. Vad gäller anpassningen av modellen till olika projekt 
som nämndes tidigare så ska det ske varsamt och med eftertanke så att inte väsentliga 
delar väljs bort eller glöms bort.  

 

Vidare är det viktigt att personer och företag som står inför det aktuella valet av 
systemtyp sätter sig in i vilka problem och svårigheter som finns på området innan de 
sätter igång med själva utvecklingsarbetet. Detta kan ge en förståelse och lindra samt 
förhoppningsvis förhindra att så kallade klassiska misstag och fällor undviks. Så som 
att det saknas förankring i ledningsgruppen för beslutet om ett nytt system eller att 
personer med nyckelkunskap utelämnas vid utvecklingen. Känner inblandade parter 
till detta innan arbetet inleds minskar risken för att de inträffar. 

 

Använder företag och organisationer modellen så kan de välja systemtyp utifrån en 
konkret och tydlig analys gentemot som i litteraturen beskrivet innan då valet 
baserades på personliga preferenser. Resultatet kan då användas som input till de 
första faserna i livscykelmodellen, specifikt till fasen utredning och planering. Det 
finns då ett mål att jobba emot i denna fas och utvecklarna vet redan innan den fasen 
upptas vilken slutprodukt de ska jobba emot, vilken systemtyp. Företagen slipper då 
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välja systemtyp på känsla och riskerna bakom valet minskas förhoppningsvis. 
Modellen fyller således kunskapsluckan och utgör ett verktyg för hur valet mellan de 
två systemtyperna COTS och in-house bör ske. 

 

5.1 Vidare forskning 

Vidare forskning på området skulle kunna vara att undersöka i samband med 
modellen vilken ansats som ska väljas efter att val av systemtyp har gjorts för att 
utveckla det valda systemet. Dessutom vore det intressant att undersöka om modellen 
är tillämplig för alla typer av projekt och företag samt huruvida de faktorer som är 
framtagna i den påverkas av olika projekt och situationer. Finns det några faktorer 
som är konstanta och inte behöver anpassas efter olika projekt utan är bestående?  
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Bilagor 

Bilaga1 intervjufrågor 

1. Varför ska ni byta/uppdatera systemet?  

 

 

2. Hur nöjd är du med nuvarande systemet?  
 

 

3. Några problem med systemet/ några brister som du ser det? 

 

 

4. Viktigaste kraven på systemet, nämn förslagsvis 4st – är dessa sådana som 
enligt dig ”måste” vara uppfyllda eller ”bör” vara uppfyllda? 

 

 

5. Vem fattar slutgiltiga beslutet om nytt system? 
 

 

6. Hur tycker du kvalitén på era nuvarande processer ser ut, bra eller skulle ni 
vilja ändra på något eller skulle förändringar i systemet kunna förbättra eller 
ändra på processerna?  

 

 

7. Tidsaspekter, när har ni tänkt byta system och hur lång tid har ni tänkt lägga 
på att utveckla ett nytt system? 

 

 

8. Hur ser framtiden ut, hur skulle ett system behöva anpassas/förberedas inför 
framtida utveckling av företaget, exempelvis expandering mm?  

 

 

9. Hur ser du/styrelse/ägare på kostnader av ett nytt system?  

 

 

10. Det nya systemet Kommer att vara ett egenutveckla system, hur gick det valet 
till, gemensamt beslut, enskilt beslut? 


