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Abstract
When investing in a new informationsystem many companies decides to choose a
standardsystem. This report describes different ways of making a requirements
specification when investing in standardsystems . I have also investigated how to
compare the standardsystems on the market with reqirements specifikation. I have used
three different sources and compared how they prefer to solve these problems.
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1

Sammanfattning

Vid förvärvande av ett nytt informationssystem blir det allt vanligare att man väljer ett
standardsystem före ett egenutvecklat system. Med denna undersökning vill jag belysa
hur en kravspecifikation bör utformas samt hur utvärdering av olika
standardsystemalternativ mot denna kravspecifikation bör utföras.

Undersökningen har utförts i form av en litteraturstudie där tre olika källor har ingått.
Syftet är att belysa likheter samt skillnader hos källorna som ingår i undersökningen
med avseende på ovanstående problem. Detta har resulterat i att jag har tagit upp de
mest framträdande likheterna och skillnaderna mellan de olika källorna med avseende
på de problem jag har undersökt.

När det gäller utformning av kravspecifikation är den mest framträdande likheten att
samtliga källor påpekar vikten av att urskilja de krav som är absolut nödvändigt att
systemet klarar bland samtliga krav. Det gör att arbetet med utvärderingen av de olika
standardsystemalternativen underlättas. Den största skillnaden jag har funnit är hur
detaljerat man skall ange de krav man ställer på systemet. Den ena källan förespråkar
att kraven skall dokumenteras väldigt detaljerat medan en annan källa anser att man
bara skall ange de problem som systemet skall lösa och överlåta den tekniska lösningen
på leverantören.

Det finns även likheter och skillnader i hur arbetet med utvärdering av de olika
standardsystemalternativen utförs. En av källorna beskriver inte detta arbete i någon
större utsträckning. En likhet är att alla tre källorna även förordar en bedömning av
leverantören och ej endast systemet som sådant. Anledningen är att men vill bedöma
saker som om eventuell vidareutveckling av systemet är aktuell, tillgång till support
mm. Två av källorna använder de baskrav som angivits i kravspecifikationen för att
sålla bort de alternativ som ej uppfyller dessa krav tidigt under utvärderingsarbetet. Det
medför att man sedan kan fokusera på de återstående alternativen. En skillnad är att
detta arbete utförs på olika sätt där den ena källan genomför denna gallring utan
medverkan av någon leverantör medan den andra källan sållar bland redan inkomna
offerter.



1 Inledning

2

1 Inledning

De flesta verksamheter använder någon typ av ADB-system som hjälpmedel i sitt
dagliga arbete. Med ADB-system avser jag den del av verksamhetens
informationssystem som är datoriserat. Då en verksamhet beslutar att anskaffa ett nytt
eller bygga ut ett befintligt ADB-system kan de antingen välja ett egenutvecklat system
eller ett standardsystem.

Vid egenutveckling av ett nytt ADB-system är den traditionella bilden att
verksamheten själv svarar för både underlaget till systemeringen och byggandet av
själva systemet. Ett standardsystem är enligt min uppfattning ett ADB-system som inte
har utvecklats enbart för den verksamhet där systemet skall användas. Det har istället
utvecklats av en fristående part i syfte att användas i flera olika verksamheter.

Anveskog et al. (1984, sid 11) ger en definition av begreppet standardsystem som
stämmer väl överens med min egen uppfattning. Den lyder enligt följande:

”Ett standardsystem består av ett programpaket som utvecklats av en leverantör för
att kunna motsvara flera användares (kunders) verksamhetsbehov”. Författarna
skriver vidare ”Idén bakom standardsystem är att flera företag kan utnyttja samma
system istället för att uppfinna hjulet på nytt”.

Om en verksamhet, med dessa två alternativ i åtanke, väljer att anskaffa ett
standardsystem skiljer sig arbetet jämfört med egenutveckling av ett ADB-system.
Både egenutveckling och anskaffning av standardsystem bör föregås av en analys av
verksamhetens behov. Denna analys leder till att de olika krav som verksamheten
ställer på ett nytt ADB-system sammanställs i en kravspecifikation. Enligt min
uppfattning går egenutveckling av ett ADB-system förenklat till så att man med
utgångspunkt från verksamhetens krav på ett nytt system, t ex i form av en
kravspecifikation, konstruerar det nya ADB-systemet. Vid anskaffning av ett
standardsystem däremot måste verksamhetens krav på det nya ADB-systemet jämföras
med de olika alternativa standardsystem som finns på marknaden.

Att användande av standardsystem blir allt vanligare, jämfört med egenutvecklade
system har flera orsaker. Här följer några tänkbara orsaker till att användandet av
standardsystem har ökat.

Andersen (1994) anser att den största orsaken är de ekonomiska fördelar som ett
standardsystem ger. Ett standardsystem är betydligt billigare än egenutveckling. Det
beror på att utvecklingskostnaderna för systemet kan delas av många olika användare.
Eftersom egenutveckling av ADB-system ofta blir väldigt kostsamma projekt har det
vuxit fram en marknad för standardsystem.

Utvecklingsprojekt i databranschen har även rykte om sig att oftare bli försenade än
projekt i andra branscher. Qwerin och Hamrin (1994, sid 15) har följande förklaring:

”Detta beror inte på att projektledare i andra branscher är mer begåvade utan på att
ADB är en mycket speciell teknik som vi ännu inte lärt oss att hantera på ett lika
effektivt sätt”.

Även detta argument bör ha bidragit till att allt fler väljer standardsystem då man
slipper själva utvecklingsfasen och på så sätt spar tid.
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En annan faktor som har haft betydelse är svårigheten att få tag i personal med
systemutvecklingskompetens. Istället för att anställa en stab av systemutvecklare
tycker många att det är enklare att anlita en leverantör av standardsystem som sköter
både implementation och drift enligt Andersen (1994).

Ett standardsystem kan även tas i bruk snabbare än egenutvecklade system. Andersen
(1994) menar att om man håller sig till ett färdigt standardsystem så kan systemet
levereras och tas i bruk snabbt, något som även det medför en ekonomisk vinst.

En annan aspekt vad det gäller standardsystem är de positiva effekter det kan medföra
för verksamheten. En positiv effekt är att standardsystemet kan vara effektivare än
verksamheten är tänkt att bli. Med det menas att standardsystemet kan utföra vissa
rutiner på ett sätt som man i verksamheten inte har tänkt på. Det medför att
verksamheten kan upptäcka nya effektivare sätt att arbeta som man tidigare förbisett
enligt Anveskog et al. (1984).

Ungefär samma tankegångar har Landenberg och Mattson (1993). De anser att genom
att välja standardsystem framför egenutveckling så kan man fokusera sig på
användande och inte utveckling. Det medför att förutom direkta kostnadsbesparingar
så ger även investeringen i ett standardsystem möjlighet till nya sätt att arbeta. Detta
benämner de verksamhetsutvecklande effekter.

Jag tror att ett standardsystem avsett för en viss bransch eller en viss arbetsuppgift kan
bidra med nya uppslag om hur man kan utföra arbetsuppgifter på sätt som är olika det
nuvarande arbetssättet. Eftersom producenten av standardsystemet troligen har samlat
på sig stor kännedom om de verksamheter systemet skall användas i kommer denna
kunskap även köparen till nytta.

Andersen (1994) pekar även på fördelarna med att systemet kan demonstreras för
köparen innan han köper det. ”För många användare är det svårt att få ett gott
intryck av ADB-systemet bara utifrån en beskrivning av det. Ett standardsystem ger
möjlighet till en verklighetstrogen bild av systemet innan man bestämmer sig
definitivt.” skriver Andersen (1994, sid 363).

Även jag tycker att det borde vara en fördel att kunna se hur det fungerar i en
verksamhet det är avsett för hos exempelvis ett referensföretag som redan har det
aktuella systemet i drift.

Det är inte bara fördelar med att investera i standardsystem. Ett av de största
problemen vid upphandling av standardsystem enligt Andersen (1994) är att hitta ett
standardsystem som uppfyller alla krav som verksamheten ställer. Om ett
standardsystem täcker en verksamhets alla behov bör verksamheten välja detta
eftersom det ger den största ekonomiska fördelen. Problemet med standardsystem är
dock att de sällan täcker verksamhetens hela behov, utan endast en del av dessa. Väljer
man ändå standardsystem måste man avväga om man skall anpassa standardsystemet
till verksamheten eller behålla standardsystemet i oförändrat skick och istället göra
nödvändiga förändringar i verksamheten (Andersen 1994).

Väljer man att göra anpassningar i standardsystemet medför det nackdelar som att
anpassningarna kan vara arbets- och tidskrävande. Det kan vara svårt att genomföra
anpassningar till ett fast pris, vilket försätter kunden i en osäker ekonomisk situation.
Genomför man allt för stora anpassningar av systemet så är det inte längre att betrakta
som ett standardsystem, vilket på sikt kan försvåra underhållet. Nackdelen med att
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anpassa verksamheten efter systemet är att användarna kan uppleva det som en nackdel
att vara begränsade av systemet i sitt arbete (Andersen 1994).

Ett annat intressant problem uppmärksammas av Anveskog et al. (1984). De menar att
det generellt sett avsätts för små resurser åt att ordentligt utvärdera olika
standardsystem. Ofta fastnar man för ett standardsystem som har en ”bra” referenslista,
dvs. leverantören ger exempel på ett antal lyckade installationer, och köparen har redan
på förhand ett visst standardsystem i åtanke.

Risken är då stor att allt för snabbt bestämma sig för ett standardsystem utan att ha
undersökt hur detta kan bidra till den egna verksamheten. Det kan få som följd att det
aktuella standarsystemet är antingen underkvalificerat eller överambitiöst i förhållande
till verksamhetens behov. Eftersom det redan på förhand lutar åt ett visst
standardsystem ökar även risken att köparen missar att undersöka andra lämpliga
alternativ på marknaden eller gör en alltför bristfällig utvärdering av dessa (Anveskog
et al 1984).

Personligen anser jag att det är lätt att fastna för försäljarnas locktoner. Därför bör
kanske kunden ej ha för tät kontakt med leverantörer i ett tidigt skede av
upphandlingsprocessen. Man bör som kund utvärdera den egna verksamheten
formulera de egna kraven på det nya systemet först. Jag tror även att det finns risk att
köparens val av standardsystem kan grundas på erfarenheter som kolleger har gjort av
det aktuella standardsystemet. Problemet med det är att de kanske arbetar i andra
branscher och för att ett visst standardsystem har varit lämpligt i deras verksamhet är
det ju inte säkert att det passar i andra typer av verksamheter. Även om de använder
systemet i samma typ av bransch så är det heller inte säkert att de olika verksamheterna
har samma rutiner i sitt arbete.

Att  investera i ett standardsystem gör att man även binder upp sig långsiktigt. Man
binder sig dels vid en viss leverantör och dennes förmåga att vidareutveckla systemet.
Även personalens kunskap om det nya systemet gör att man blir bunden till den lösning
man har valt och gör det svårt att genomföra en ny lösning. Det är därför viktigt att
göra en leverantörsbedömning innan man beslutar vilket system som är lämpligast
(Anveskog et al 1984) .
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2 Metoder för upphandling av standardsystem

Enligt Andersen (1994) har inte mycket forskning gjorts kring standardsystem samt
metoder och tekniker för hur en verksamhet bör gå till väga när den skall börja
använda ett standardsystem. Han menar att det verkar som om man inom forsknings-
och utvecklingsmiljöer inte anser det som lika ”fint” att studera och stötta arbetet med
standardsystem som att studera egenutveckling Andersen (1994). Det finns dock några
metoder för upphandling av standardsystem och jag kommer här nedan att beskriva två
av dem översiktligt.

2.1 SIV (Standardsystem i verksamheter)

En av de instanser som arbetar med olika metoder för val av standardsystem är
Institutet för Verksamhetsutveckling (förkortat Institut V) i Stockholm, där en av
förgrundsgestalterna är Anders G Nilsson. Vid Institut V har man utvecklat en modell
som kallas SIV (Standardsystem I Verksamheter). Grundidén bakom SIV är att få en
god samklang mellan verksamhet och standardsystem där man försöker anpassa både
standardsystemet och verksamheten efter varann (Anveskog et al. 1984).

Enligt Anveskog et al. (1984) förutsätter SIV att en förändringsanalys redan har
genomförts före själva användandet av metoden tar vid, något som enligt metodens
upphovsmän bör genomföras oavsett om man egenutvecklar eller väljer att införskaffa
standardsystem. Syftet med användandet av metoden är att verksamheten och
standardsystemet skall anpassas efter varann där det är lämpligt och möjligt Anveskog
et al. (1984). Det är viktigt att både verksamheten och standardsystemet anpassas. Om
standardsystemet ger nya intressanta uppslag om förändringar i verksamheten bör
dessa tagas till vara och verksamheten bör anpassas efter standardsystemet. Även
tillägg och förändringar i standardsystemet bör föreslås när verksamheten anser det
nödvändigt (Anveskog et al. 1984).

Enligt Anveskog et al. (1984) måste relativt stora delar av standardsystemet stämma
överens med verksamheten redan från början om systemet skall vara aktuellt. Dessa
delar skall vara väsentliga för verksamheten och måste kunna användas direkt i denna.
Utvärderingen av olika alternativa standardsystem görs under arbetet med SIV genom
beskrivningar av verksamhetens önskemål samt beskrivningar av de olika alternativa
standardsystemen. Sedan görs ytterligare en beskrivning som jämför verksamhetens
önskemål med de aktuella standardsystemen för att på så sätt hitta det standardsystem
som bäst motsvarar verksamhetens krav.
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2.2 GENAST (Genomförande av standardsysteminvesteringar)

Ytterligare ett exempel på denna typ av forskning har bedrivits vid Linköpings
Tekniska Högskola där Lars Mattsson med hjälp av Torbjörn Landenberg har forskat
kring standardsystem och dess användande. Denna forskning har bland annat lett fram
till en modell för genomförande av standardsysteminvesteringar, GENAST.

Enligt Landenberg och Mattson (1993) förespråkar GENAST-modellen utveckling av
verksamheten i samband med investering i ett nytt standardsystem. Landenberg och
Mattson (1993) anser att det är vanligt att systemutvecklarna saknar kunskap om den
verksamhet det nya systemet skall användas i. Något som resulterar i att de ofta hastar
igenom analysen av verksamheten och istället lägger för stor vikt vid själva
utvecklingen av systemet. Risken är då att man får ett system som är en kopia av
dagens verksamhet med dess problem och brister.

GENAST skall istället ta tillvara företagets expertkunskaper om verksamheten och
leverantörens expertkunskaper om det aktuella standardsystemet. Det uppnås rent
praktiskt genom att man jobbar parallellt med leverantören utan att den involveras för
tidigt i projektet. På så sätt vill man försäkra sig om att investeringen blir
verksamhetsinriktad istället för teknikinriktad (Landenberg och Mattson 1993).

Första steget i metoden syftar till att kartlägga dagens verksamhet samt att finna
lösningar på de problem som finns. När det är avklarat arbetas en preliminär
kravspecifikation fram. Syftet med denna kravspecifikation är att undersöka om det
finns något standardsystem som uppfyller verksamhetens krav. Det systemet används i
så fall som ett normsystem för att ge en bättre bild av storleken på den framtida
investeringen samt för att kontrollera om investeringen är rimlig. Vidare görs en
konsekvensanalys och en riskanalys. Den preliminära kravspecifikationen utvärderas
och kompletteras med krav som framkommit under konsekvens- och riskanalysen.
Detta arbete utmynnar i en slutlig kravspecifikation och med den är det dags att vända
sig till olika leverantörer för att se vad de har att erbjuda. Landenberg och Mattson
(1993) tycker att de traditionella metoderna för standardsystem-utveckling som
exempelvis SIV lägger för stor vikt vid utvecklingsfasen. De tyckte att det istället
behövdes en metod som fokuserar mer på informationssystemet i allmänhet och
informationen i synnerhet. Därför tog de fram GENAST vilken de anser är mer
verksamhetsinriktad.

2.3 Litteratur

Det finns dessutom ett antal olika böcker som ger råd och riktlinjer vid upphandling av
standardsystem. Jag anser att dessa böcker inte är några kompletta modeller för
upphandling av standardsystem, utan kan mer ses som en vägledning och hjälp under
upphandlingsarbetet. Huvuddelen av den litteratur jag har stött på vänder sig främst till
ansvariga för upphandling av ADB-system och böckerna är ofta av typen uppslagsverk
med tips och goda råd. Men jag anser ändå att denna typ av litteratur är intressant då
de, enligt min åsikt, lämpar sig för situationer där upphandlingen rör enklare system
och upphandlaren ej har stor erfarenhet av systemutveckling. Ett exempel på denna typ
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av litteratur är boken ADB-köparen skriven av Klas Hamrin och Nils Qwerin 1994.
Denna bok syftar till att hjälpa inköpare under arbetet med upphandling av
standardsystem. Jag tycker att Hamrin och Qwerin (1994) tar upp en del intressanta
aspekter i samband med investering av standardsystem. Författarna har lång erfarenhet
av både upphandling och försäljning av ADB-system vilket ger en annan synvinkel på
upphandlingsarbetet. De förespråkar att man inte skall fokusera arbetet på långa och
detaljerade kravspecifikationer, utan istället dra nytta av leverantörens kunnande inom
området.
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3 Problemområdesbeskrivning

Som ämne för mitt examensarbete har jag valt att studera processen kring upphandling
av standardsystem. Den process jag syftar till är det arbete som krävs innan beslut om
inköp av ett specifikt standardsystem kan fattas.

Anledningen till att jag valde just detta ämne är att inköp av ett nytt
informationssystem är en stor investering för de flesta företag. Därför borde det vara
av stort intresse att kunna kontrollera hur väl de olika systemalternativ som finns på
marknaden uppfyller de krav och önskemål som verksamheten ställer. Jag anser att det
är viktigt att det nya ADB-systemet motsvarar köparens förväntningar och även är rätt
lösning på de problem som investeringen i det nya systemet är avsedd att lösa. Om man
ser generellt på egenutveckling av datasystem så konstrueras systemet med
utgångspunkt från den kravspecifikation man har tagit fram. Väljer man däremot att
investera i ett standardsystem så måste verksamhetens krav, kanske i form av en
kravspecifikation, på något sätt jämföras mot de olika alternativa standardsystemen.
Denna jämförelse fungerar ju sedan som beslutsunderlag när det lämpligaste
alternativet skall väljas. Jag har valt att studera dessa problem eftersom jag anser att
denna utvärdering av hur de olika alternativa standardsystemen uppfyller kundens krav
är en viktig del i upphandlingsprocessen.

Många tror att det är enklare att införskaffa ett standardsystem i jämförelse med ett
egenutvecklat system. Men det är viktigt med en noggrann genomgång av sin egen
verksamhet för att erhålla ett beslutsunderlag som speglar den egna verksamhetens
krav så korrekt som möjligt. Detta underlättar sedan valet av standardsystem bland det
omfattande utbud som finns.

En vanlig missuppfattning är att ett nytt ADB-system löser alla problem i en
verksamhet. Men som Bostrup och Holmberg (1992, sid13) påpekar: ”Datorn löser
inga organisatoriska problem och inte heller problem gällande bristande
målformulering för företaget eller bristande specificering av företagets affärsidé!”.
Vidare anser författarna: ”Börja alltid utvecklingsprocessen med en ordentlig analys
av företagets administrativa rutiner och alternativa lösningar på dessa”.

Jag tycker att dessa ord pekar på vikten av att först undersöka om det är ett nytt ADB-
system verksamheten behöver eller om man bör välja någon annan lösning. Kommer
man fram till att man behöver ett nytt ADB-system och väljer att undersöka om det
finns något lämpligt standardsystem på marknaden så behövs det ett strukturerat sätt
att utvärdera de olika systemalternativen. Det är ju inte bara standardsystemets
funktionalitet som behöver utvärderas utan det finns andra aspekter som bör beaktas.
Det kan t ex röra sig om utvärdering av olika leverantörer eller hur väl det nya
systemet går att integrera med redan befintliga system.
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3.1 Problemprecisering

Eftersom jag tycker att kravspecifikationen har en central roll i arbetet med
upphandling av standardsystem tänker jag utgå från den vid min problemprecisering.
Kravspecifikationen är ju det dokument som bekräftar att det nya systemet
överensstämmer med de krav som verksamheten ställer. De problem jag avser att
undersöka är följande:

• Hur bör en kravspecifikation utformas vid upphandling av standardsystem?

 

 Jag har här för avsikt att kartlägga hur man bör gå tillväga för att arbeta fram en
kravspecifikation. I detta arbete kommer jag att undersöka vilka likheter samt
skillnader som finns mellan de olika källorna med avseende på problemet.

 

 

 Eftersom jämförelsen mellan kravspecifikationen och de olika alternativa
standardsystemen enligt min uppfattning är en viktig del av upphandlingsprocessen
avser jag även att undersöka följande problem:

 

• Hur jämför man kravspecifikationen med de olika alternativa standardsystemen?

Jag tänker undersöka om det finns olika sätt att utföra denna jämförelse.

3.2 Avgränsning

Som utgångspunkt i min undersökning tänker jag använda de båda metoderna SIV och
GENAST. Att jag har valt dessa metoder beror på att SIV och GENAST är de enda
metoder jag har hittat som bara behandlar upphandling av standardsystem och ej är
några traditionella systemutvecklingsmetoder. Dessutom anser jag att de skiljer sig åt
på så vis att SIV fokuserar mer på utveckling av systemet medan GENAST lägger
tyngdpunkten på verksamhetsutveckling. Vidare kommer jag att använda mig av boken
ADB-köparen skriven av Hamrin och Qwerin (1994). Jag tycker det är viktigt att
denna litteratur finns representerad i undersökningen, och inte bara formella metoder
som SIV och GENAST.
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3.3 Förväntat resultat

Resultatet av denna undersökning förväntas bli en kartläggning av hur de olika källor
undersökningen omfattar hanterar ovanstående problem. Avsikten med denna
kartläggning är att undersöka hur dessa olika källors arbetssätt liknar varann och skiljer
sig åt. Jag förväntar mig att kunna urskilja vissa gemensamma drag hos de källor som
är föremål för undersökningen, men även vissa skillnader i de olika källornas syn på
hur ovanstående problem bör lösas.
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4 Val av metod

De olika metoder som jag anser aktuella för att besvara de frågeställningar jag avser att
undersöka är följande:

− Intervjuer

− Enkäter

− Litteraturstudier

En möjlighet är att intervjua personer som ansvarar för upphandling av standardsystem
för att undersöka hur de anser att mina frågeställningar bör besvaras. Jag anser dock
att det är svårt att få tag på rätt personer. Eftersom frågorna är av den karaktären att
de kräver omfattande tid vid eventuella intervjuer tror jag att det är svårt att få
eventuella deltagare att avsätta den tid som krävs för att erhålla ett så bra resultat som
möjligt

Med den begränsade tid som står till förfogande anser jag det för tidsödande med
enkäter. Min problemställning är även av sådan art att frågorna skulle bli av typen
öppna frågor där deltagarna måste ges utrymme att svara fritt. Det medför att arbetet
med att sammanställa svaren blir väldigt svårt.

Jag har istället valt att utföra denna undersökning som en litteraturstudie. Orsaken till
det är  att jag tycker denna metod passar de problem jag vill undersöka och det finns
även litteratur att tillgå i ämnet. Ur detta utbud av litteratur har jag möjlighet att välja
ut källor med lite olika syn på hur upphandlingsarbetet bör utföras.

4.1 Presentation av källmaterial

Jag har valt att använda mig av tre olika källor i min undersökning och de presenteras
här nedan.

4.1.1 SIV

Den första källan jag tänker presentera är Anveskog et al. (1984) som behandlar val av
standardsystem med hjälp av SIV. Denna metod som behandlar standardsystem i
verksamheter är resultatet av ett projekt vid Institutet för Verksamhetsutveckling
(Institut V) i Stockholm i början av 1980-talet. Institut V är en vetenskaplig,
allmännyttig stiftelse med syfte att främja forsknings- och utvecklingsarbete inom
området verksamhetsutveckling. Arton företag och andra organisationer är stiftare till
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institutet. Den bärande idén inom Institut V är att tillsammans med institutets stiftare
utveckla nya arbetssätt och hjälpmedel. Det realiseras genom att tillsammans med
stiftarna undersöka inom vilka områden det finns behov av nya arbetssätt och
hjälpmedel. Dessa nya arbetssätt och hjälpmedel tas sedan fram i utvecklingsprojekt
vilka sedan tillämpas hos stiftarna. Först därefter överförs dessa nya arbetssätt till
andra intresserade via t ex. böcker. SIV är resultatet av ett sådant utvecklingsprojekt
som genomfördes med personal från Institut V tillsammans med personal från Philips
och Alfa-Laval (Anveskog et al. 1984).

Anledningen till att jag har valt att använda mig av SIV i min undersökning är att den
är väldigt formellt upplagd. Med det syftar jag på att den på ett väldigt detaljerat sätt
beskriver de olika stegen i arbetet med att finna ett lämpligt standardsystem till skillnad
från Hamrin och Qwerin (1994) som förespråkar ett mindre detaljerat arbetssätt. Jag
tycker det är intressant att i denna undersökning studera olika typer av metoder med
olika åsikter angående hur arbetet med upphandling av standardsystem bör bedrivas.

4.1.2 GENAST

Nästa källa jag tänker använda i min undersökning är Landenberg och Mattson (1993)
som beskriver upphandling av standardsystem med hjälp av GENAST-modellen.
Denna modell är resultatet av forskning som Lars Mattson bedrivit vid Linköpings
Tekniska Högskola kring ämnet standardsystem och dess användande. Denna modell
har testats praktiskt  med hjälp av praktikfall och expertpaneler samt teoretiskt via
bland annat metamodellering.

Torbjörn Landenberg har genomfört praktikfall samt haft stor del i nedtecknandet av
modellen enligt Lars Mattson. Vidare anser Landenberg och Mattson (1993) att
typiska problem vid egenutveckling av system har varit:

− Det har varit svårt att hålla tids- och kostnadsramar.

− Egenutveckling har medfört höga kostnader då kunden ensam får svara för
utvecklingskostnaderna.

− Dålig funktionalitet, eftersom systemens innehåll ofta inte stämt överens med
användarnas krav.

− Långa framtagningstider, beroende på språkförbistringar mellan användare och
experter.

 

 Men när ovanstående problem har försvunnit har istället nya problem uppkommit i
utvecklingsfasen. Syftet med GENAST är enligt Landenberg och Mattson (1993)  att
undvika dessa nya problemen. Exempel på dessa problem är :
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− Standardsystem är för lätta att anskaffa. Med det menas att det är risk för att man
anskaffar ett nytt standardsystem utan ordentliga studier av verksamheten.

 

− Kunden blir beroende av leverantören och att den utvecklar systemet i framtiden.

 

− En expert (systemutvecklaren) är borta och därmed finns risken att hamna i en
annan experts händer, nämligen leverantörens.

 

 Landenberg och Mattson (1993) anser att då man väljer standardsystem framför
egenutveckling så har en situation uppkommit där man kan fokusera sig på användande
och inte på utveckling. Han anser även att införande av ett nytt system inte längre
handlar om att undvika problem utan att utnyttja de möjligheter som det nya systemet
erbjuder

 

 

 4.1.3 ADB-köparen

 

 Den tredje källan jag har valt att använd i min undersökning är Hamrin och Qwerin
(1994). Författarna till denna bok har stor erfarenhet av såväl upphandling som
försäljning. Klas Hamrin är civilingenjör och har arbetat som inköpare vid statskontoret
samt som säljchef, marknadschef och VD vid ett antal svenska dataföretag. Han är nu
verksam som affärsutvecklingskonsult med tjänster inom avancerad teknologi. Nils
Qwerin har lång erfarenhet av upphandling av ADB-produkter och tjänster. Han
ansvarar för statskontorets ADB-upphandling. Statskontoret är Sveriges största ADB-
upphandlare.

 Boken innehåller strategier för upphandling av ADB-system och tjänster förknippade
med dessa. Syftet med boken är enligt författarna att läsaren skall bli skickligare i att
nå rationella och fördelaktiga lösningar för sin organisation. Läsaren skall kunna göra
bra val som är framtidssäkra även om resurserna för upphandlingen är små.

 

 ”Det bästa sättet att nå hög lönsamhet i ADB- och andra IT-investeringar för 90-
talets behov är inte att ställa många frågor och skriva tjocka kravspecifikationer med
detaljerade krav. Boken fokuserar därför på den nytta som investeringen ska ge, att ta
tillvara leverantörens kunnande vid utformning av lösning och välja rätt leverantör”.
(Hamrin och Qwerin 1994)

 

 Anledningen till att jag har valt att använda mig av denna bok i min undersökning är att
jag anser det intressant att jämföra hur bokens arbetssätt skiljer sig från mer formella
metoder som SIV och GENAST. Jag tycker att det är intressant att undersöka hur
dessa författare, med sin stora erfarenhet av upphandling, tacklar de problem som jag
avser att undersöka samt hur deras lösning på problemen ser ut jämfört med mer
forskningsbaserade metoder.
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 4.2 Källor som valts bort

 

 Som nämnts tidigare har jag endast hittat två metoder för upphandling av
standardsystem, nämligen SIV och GENAST. Däremot har jag läst en del böcker i
ämnet och jag fann Hamrin och Qwerin (1994) mest intressant. En av de böcker jag
har valt bort är Bostrup och Holmberg (1986) eftersom den är baserad på olika typer
av checklistor att användas i samband med datorköp. Jag anser att litteratur av den
typen inte är intressant för min undersökning då den ej ger någon helhetssyn på hur
arbetet med upphandling av standardsystem bör bedrivas, utan endast är ett hjälpmedel
för personer som redan är insatta i denna arbetsprocess. Jag fick senare tag i en
reviderad upplaga Bostrup och Holmberg (1992) men även den är upplagd på samma
sätt vilket gjorde att jag även valde bort den.
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 5 Hur bör en kravspecifikation för upphandling av
standardsystem utformas?
 

 Jag har försökt analysera varje källa med avseende på de problemställningar som
angivits tidigare i denna rapport. Jag tänker här redovisa hur de olika källor jag
använder mig av hanterar dessa problemställningar. Avsikten med detta kapitel är att
kartlägga hur de olika källor jag har valt att basera min studie på anser att en
kravspecifikation bör utformas. För att erhålla en bättre översikt har jag valt att
beskriva de olika källorna var för sig.

 

 

 5.1 Utformning av kravspecifikation enligt SIV

 

 En förutsättning för användande av SIV är att en förändringsstudie (förstudie) har
genomförts. Denna förstudie syftar till att undersöka vilka typer av förändringar som
kan vara lämpliga för att lösa de problem och behov man anser sig ha inom den
aktuella verksamheten. Ett sätt att lösa problemen kan vara att utveckla verksamhetens
informationssystem. Beslutar man dessutom att satsa på standardsystem kan SIV
användas i detta arbete. Förstudien bör även resultera i en grov kravspecifikation
(Anveskog et al. 1984).

 

 

 5.1.1 Behovsanalys

 

 Nästa steg är att genomföra en behovsanalys som bygger på den tidigare genomförda
förstudien. Här försöker man bedöma vilka förändringar verksamheten står inför i
framtiden samt vad dessa förändringar kommer att innebära för verksamhetens
informationssystem. Genom att förutse vilka förändringar verksamheten står inför kan
man förbereda sig för de eventuella modifieringar av standardsystemet som krävs i
framtiden. Om förstudien avgränsades till ett visst område av verksamheten där
problem förekom kan det vara lämpligt att bryta ned detta område i flera olika
informationssystem. Det bör göras av flera olika skäl:

 

− För att kunna arbeta med hanterbara delar.

− För att kunna urskilja automatiserbara delsystem.

− För varje delsystem behövs det göras en bedömning av möjligheten att använda
standardsystem (standardsystemmöjlighet).
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 Anveskog et al. (1984) har valt att beskriva dessa informationssystem med hjälp av V-
grafer (verksamhetsgrafer). Denna beskrivningsteknik är hämtad ur ISAC (Information
systems work and analysis of changes) som är en systemeringsmodell.

 Dessa informationssystem specificeras sedan mer detaljerat avseende deras delsystem
och funktioner. En informationssystemförteckning upprättas där funktionerna i varje
informationssystem listas.

 För varje informationssystem bedöms sedan funktionerna så att manuella
informationssystem skiljs från automatiserbara informationssystem. För de
automatiserbara informationssystem som anses ha möjlighet att utnyttja standardsystem
markeras dessa delsystem i informationssystemförteckningen. Det är sedan dessa
delsystem som jämförs med standardsystem (Anveskog et al. 1984).

 

 En annan viktig uppgift är att kartlägga de gränssnitt som informationssystemet har.
Dessa gränssnitt förekommer på olika nivåer:

− Mellan det nya informationssystemet (projektområdet) och dess omvärld. Hänsyn
måste tas till den företagsmiljö i vilken systemet skall leva.

− Gränsytor mellan standardsystemet och övriga informationssystem inom
projektområdet skall noggrant beskrivas.

− Varje delsystem inom standardsystemområdet måste passa mot övriga
kringliggande delsystem.

 För att definiera dessa gränssnitt använder SIV återigen V-grafer enligt ISAC-
metoden. Dessa grafer hjälper till att ge en översikt över kopplingar och samband
mellan de olika informationssystemen (Anveskog et al. 1984).

 

 

 5.1.2 Förutsättningsanalys

 

 Behovsanalysen har gett upphov till ett antal krav på den egna verksamheten och i
informationssystemförteckningen finns har informationssystemet delats in i olika
delsystem. Förutsättningsanalysen syftar till att sålla ut de krav som är de mest viktiga
för en så lyckad investering som möjligt. Man försöker här identifiera några
utslagsgivande faktorer samt lämpliga värden på dessa. Om ett alternativt
standardsystem sedan inte uppfyller något av dessa utslagsgivande krav avfärdas det
alternativa systemet omedelbart. De krav som inte bedöms vara utslagsgivande
används sedan som vikter vid valet mellan kvarvarande standardsystem. Resultatet av
förutsättningsanalysen dokumenteras i en marknadsöversikt där både utslagsgivande
krav och övriga krav är värderade (Anveskog et al. 1984).
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 5.1.3 Behovskomplettering

 

 Det är troligt att man under arbetets gång har fått nya idéer angående kraven på det
nya systemet. Efter demonstration av olika standardsystem kanske man ifrågasätter om
kravspecifikationen ligger på rätt nivå. Vissa delar i kravspecifikationen kanske har för
hög eller för låg ambitionsnivå. I detta steg uppdateras marknadsöversikten och
kravspecifikationen med ändrade verksamhetsbehov. Det kan ha uppdagats att vissa
krav är mer kritiska än andra för verksamheten. Dessa kritiska krav bör därför
preciseras ner till en nivå så man mer i detalj kan bedöma hur de olika
standardsystemen uppfyller dessa krav. Resultatet av behovskompletteringen är en
omarbetad kravspecifikation (Anveskog et al. 1984).

 

 

 5.1.4 Struktur på kravspecifikationen enligt SIV

 

 Under de tidigare momenten har det framställts en hel del dokumentation. Dessa
dokument, förutom marknadsöversikten, bildar en kravspecifikation för verksamheten.
Enligt (Anveskog et al. 1984) bör denna kravspecifikation innehålla följande
dokumentation:

 

− Verksamhetsgrafer

− Informationssystemförteckning

− Bidragstabell

− Kalkyl

− Övriga dokument (vid behov av fördjupad kravspecifikation)

Verksamhetsgrafer

Eftersom verksamheter kan beskrivas på flera olika sätt är inte vilken
beskrivningsteknik som används det primära. Enligt Anveskog et al. (1984) är det
viktigt att beskriva verksamheten på ett sådant sätt att verksamhetens behov och krav
framgår vad gäller:

− Funktioner

− In- och utgående data till dessa funktioner

− Kopplingar till angränsande system

Detta är viktigt för att senare under arbetet kunna göra jämförelser med olika
alternativa standardsystem. Det är även viktigt att finna en lämplig avgränsning så att
endast den del av den totala verksamheten som är relevant dokumenteras.
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Utifrån denna avgränsning skall man försöka finna lämpliga delverksamheter.
Delverksamheterna måste sedan beskrivas så att dessa hänger ihop på ett riktigt sätt
Anveskog et al. (1984).

Informationssystemförteckning

En informationsystemförteckning omfattar berörda informationssystem med
funktioner från aktuella verksamhetsgrafer. Man försöker klassificera varje
informationssystem enligt följande kriterier:

• Manuella informationssystem som ej är automatiserbara.

• Egna automatiserbara informationssystem som ej är standardiserade. Dessa
informationssystem behöver egenutvecklas eftersom det ej går att tillämpa
standardsystem.

• Informationssystem där möjlighet att utnyttja standardsystem finns. Dessa
informationssystem är automatiserbara.

Denna informationsystemförteckning används för att dokumentera vilka funktioner
som kan vara lämpliga för standardsystem (Anveskog et al. 1984).

Bidragstabell

För att kunna göra en kalkyl över projektet behöver man se vilka bidrag (nyttoeffekter)
det tänkta informationssystemet kan ge. För att kunna lokalisera de olika bidragen kan
de vara nödvändigt att fördjupa verksamhetsbeskrivningen av omgivningen till ett
informationssystem. Ett informationssystem kan ge bidragseffekter i andra delar av
verksamheten än systemets huvudsakliga verksamhetsområde. Därför behöver man
studera hur omvärlden utnyttjar den information som informationssystemet producerar.
Dessa bidrag nedtecknas verbalt och bör kvantifieras om det är möjligt. De kan t ex.
uttryckas i någon lämplig mätvariabel som kronor eller förbättrad leveranstid i dagar
(Anveskog et al. 1984).

Kalkyl

Denna kalkyl anger bidrag uppskattade i kronor samt uppskattade kostnader. Viktiga
parametrar är informationssystemets beräknade livslängd samt den kalkylränta
företaget använder sig av. Eftersom de flesta företag har fördefinierade kalkylmallar
som används vid investeringar behandlas inte  detta område mer ingående (Anveskog
et al. 1984).
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Övriga dokument

Finner man under behovskompletteringen att det behövs en mer detaljerad
kravspecifikation kan man använda sig av:

− Komponentrelationsgrafer (K-grafer)

− Komponentförteckningar

− Processbeskrivningar

K-grafer visar informationsstrukturer, hur informationsmängder är uppbyggda.
Komponentförteckningar visar de ingående termerna till en informationsmängd.
Processbeskivningar åskådliggör vad som händer (villkor och beräkningar), dvs.
preciserar tidigare funktioner från informationssystemförteckningen. Dessa dokument
presenteras lämpligen under denna rubrik (Anveskog et al. 1984).

5.2 Utformning av kravspecifikation enligt GENAST

I GENAST-modellen arbetas två olika versioner av kravspecifikationer fram. En
preliminär kravspecifikation som syftar till att ge svar på frågan om det finns något
standardsystem som uppfyller verksamhetens krav. Det är viktigt att man i detta skede
ej inleder några förhandlingar med leverantörer, vilket kan leda till att leverantören får
en starkare position än kunden. Det kan medföra att leverantörens krav styr
investeringen istället för vice versa. GENAST förespråkar dock att man lyssnar till de
alternativa lösningsförslag som kan komma från leverantörer då dessa kan väcka nya
uppslag till hur man kan arbeta (Landenberg och Mattson 1993).

5.2.1 Preliminär kravspecifikation

Med utgångspunkt från verksamhetens IT-strategi samt den behovsanalys som är ett
tidigare steg i modellen upprättas denna preliminära kravspecifikation. Behovsanalysen
beskriver hur man vill lösa de problem som finns i verksamheten samt hur man vill
arbeta i framtiden. Den preliminära kravspecifikationen fokuserar endast på de krav
som systemet måste klara för att uppfylla verksamhetens behov samt passa dess IT-
strategi. Meningen är att i det här skedet skall GENAST endast värdera kundens
förslag till lösning. Finns det inget systemalternativ som uppfyller kraven i den
preliminära kravspecifikationen får man gå tillbaks till behovsanalysen och omvärdera
sina behov (Landenberg och Mattson 1993).
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5.2.2 Konsekvensanalys

Vidare utförs en konsekvensanalys som syftar till att ge svar på vad den aktuella
systemlösningen kommer att innebära för företagets verksamhet. Man kan säga att det
är en jämförelse mellan nuläge och önskat läge. Dokumentationen från behovsanalysen
samt lösningsförslag från leverantörer illustreras grafiskt enligt samma metod som
användes i verksamhetsanalysen. Det är viktigt att samma metod används eftersom
jämförelsen mellan dessa grafer ligger till grund för effektbedömningen som görs
senare i modellen. Förändringar av rutiner i verksamheten kommer att leda till vissa
konsekvenser för företaget. Med graferna som utgångspunkt kan man sedan se vilka
konsekvenser som har störst intäktspotential eller på andra sätt är intressanta för
företaget (Landenberg och Mattson 1993).

5.2.3 Hot/risk-analys

Det genomförs även en hot- och riskbedömning av den planerade systemlösningen där
man undersöker de hot och risker som finns mot investeringens effekter. Man graderar
de hot mot investeringen som kan tänkas uppstå efter skalan hög, medel och låg. Med
hot menas att de effekter som förväntas av investeringen uteblir. Om en verksamhet
t.ex. skaffar ett nytt system för order-lager-fakturering och förväntar sig effekten att
minska storleken på lagret. Men systemet kanske kräver att lagerpersonalen uppdaterar
lagernivån kontinuerligt, en uppgift som kanske är invecklad att utföra. Görs ej detta är
det ett hot mot den förväntade effekten Även risken att hoten inträffar graderas enligt
samma skala. De effekter som anses som så viktiga att om de inte inträffar skulle
stjälpa hela investeringen markeras med hot hög. Är det sedan stor risk att denna effekt
skall utebli graderas denna med risk hög. Denna effekt blir sedan ett måste-krav som
systemet måste klara (Landenberg och Mattson 1993).

5.2.4 Slutlig kravspecifikation

Med dessa olika steg kompletteras nu den preliminära kravspecifikationen till en
slutgiltig sådan. Efter att ha genomgått dessa olika steg bör nu verksamheten ha en klar
bild av över vilka krav de ställer på det nya systemet (Landenberg och Mattson 1993).
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5.3 Utformning av kravspecifikation enligt ADB-köparen

Hamrin och Qwerin (1994, sid 21) definierar ordet kravspecifikation på följande vis:

”Med kravspecifikation menar vi det dokument som offererande leverantörer ska
beskriva och definiera det problem/behov som skall lösas med anskaffningen”.

De anser även att kravspecifikationen bör delas upp i tre huvuddelar som fokuserar på
olika områden. Dessa tre huvudområden är:

1. Krav som ställs på leverantörens system. Med det syftar författarna på de krav som
ställs på programvara och hårdvara.

2. Krav som ställs på leverantörens organisation, t.ex. krav på utbildning och teknisk
assistans.

3. Krav på de affärsmässiga och juridiska villkoren. Här beskriver köparen vilka krav
som ställs på det avtal som är tänkt att ingås med leverantören.

5.3.1 Krav som ställs på leverantörens system

Hamrin och Qwerin (1994) anser det viktigt att kravspecifikationen innehåller andra
uppgifter än bara krav. De tycker att den som upprättar kravspecifikationen även skall
beskriva hur utvärderingsarbetet kommer att utföras med avseende t ex. på tidsplaner,
praktiska prov och eventuella referensbesök. Författarna anser det även relevant att
ange hur värderingen av olika alternativ kommer att göras. De syftar då på vilka
faktorer köparen anser vara särskilt viktiga och kommer att jämföra mellan de olika
alternativa systemen. Det kan t ex. röra sig om inköpspris, livstidskostnad eller snabb
leverans. Eftersom dessa faktorer kommer att bli avgörande för valet av system anser
författarna det viktigt att dessa faktorer beskrivs i kravspecifikationen. En annan viktig
funktion som kravspecifikationen har enligt Hamrin och Qwerin (1994) är att hos
köparen klargöra vad den vill ha. Författarna anser att det är en fråga som köparen bör
ha tagit ställning till innan upphandlingsarbetet sätts igång.

5.3.2 Kravspecifikationens struktur enligt ADB-köparen

Hur rekommenderar då Hamrin och Qwerin (1994) att upprättande av en
kravspecifikation bör utföras? De anser att man inte bör fokusera så mycket på
frågeförteckningar. Istället bör köparen i kravspecifikationen beskriva vilka behov som
systemet skall uppfylla samt ange vilka funktionella krav köparen ställer på systemet.
Författarna definierar begreppet funktionella krav som: ”vad skall systemet uträtta för
mig?”.
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Den som upprättar kravspecifikationen bör även försöka undvika misstaget att ta med
en massa frågor för säkerhets skull. Hamrin och Qwerin (1994, sid.42) anser att
”Eftersom upphandling inte är till för att skapa sysselsättning bland säljare och
utvärderare så uppmanar vi således till stor återhållsamhet med detaljfrågor.” Eftersom
kravspecifikationen beskriver de krav som köparen ställer i upphandlingen anser
författarna att man inte bör formulera tekniska krav och lösningar. De anser att det är
bättre att definiera funktionella krav som beskriver vad man vill ha ut av det nya
systemet.

Ännu en fördel med funktionella krav är att köparen kan lägga större ansvar på
leverantören att det nya systemet skall fungera tillfredsställande. Om kunden har
angivit en alltför detaljerad lösning kan leverantören vid problem hävda att kunden fått
det han har angivit i kravspecifikationen. Man bör enligt författarna istället ta för vana
att överlåta till leverantören att föreslå detaljerade tekniska lösningar. Köparen kan på
så vis utnyttja den tekniska kompetens som leverantören besitter. Undantag finns t.ex.
vid utbyggnad av ett befintligt system då den tekniska lösningen redan valts eller då
man vill få till stånd en standardisering (Hamrin och Qwerin 1994).

Här nedan presenteras Hamrin och Qwerin (1994) förslag på innehållsförteckning till
en kravspecifikation.

− Inledning

− Systembeskrivning

− Upphandlingen

− Krav och frågor

− Offertuppställning m.m.

Inledning

Här ges en kortfattad redogörelse för sytet med upphandlingen, upphandlingens
inriktning m.m. Här kan köparen även beskriva den egna verksamheten.

Systembeskrivning

Den här delen syftar till att ge en bakgrundsbeskrivning av köparens behov samt vad
verksamheten vill uppnå med det nya systemet. Genom att leverantören erhåller bättre
förståelse för kundens situation ges förutsättning för leverantören att utforma en
lösning som passar kundens behov. Här är det även lämpligt att beskriva eventuella
säkerhetsaspekter på det nya systemet. Avsnittet bör endast beskriva köparens behov
och eventuella krav bör istället samlas i ett särskilt avsnitt.
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Upphandlingen

I detta avsnitt anges vad leverantören skall offerera samt när. Det är viktigt att inte
bara tänka på hård- och mjukvara utan även ange vilka tjänster som skall ingå t.ex.
utbildning eller installation. Här beskriver köparen även hur utvärderingen kommer att
genomföras

Krav och frågor

Man bör skilja på baskrav och tilläggskrav vid utformning av kravspecifikationen.
Baskrav är de krav som ställs på det nya systemet för att det överhuvudtaget skall vara
av intresse för köparen. Dessa krav brukar formuleras som ”skall”-satser.

Dessa krav bör betraktas som utslagsgivande och rätt formulerade utgör baskraven ett
bra stöd i utvärderingsarbetet.

Tilläggskraven är de krav som är av värde för systemets funktioner men alla behöver ej
tillgodoses. Dessa krav är mer av karaktären önskemål och är därför svåra att värdera.
I en situation där flera systemalternativ uppfyller baskraven kan det vara hur dessa
tilläggskrav uppfylls som fäller avgörandet. Dessa krav kan sägas vara grädden på
moset.

Det kan även finnas frågor som behöver besvaras utan att krav ställs för att underlätta
utvärderingen. Det kan t.ex. röra leverantörens organisation eller vilket utbud på
kringutrustning som finns. Även dessa frågor tas lämpligen upp i detta avsnitt. Det är
även viktigt att använda sig av en enhetlig terminologi vid nedtecknandet av
kravspecifikationen.

Offertuppställning m.m.

För att underlätta utvärderingen av inkomna offerter bör dessa vara disponerade på ett
enhetligt sätt. Därför bör köparen ställa krav på hur dessa är disponerade. Det är
lämpligt att offertens disposition stämmer överens med kravspecifikationens
disposition, detta för att göra jämförelsen mellan offerter så smidig som möjligt.

5.4 Sammanfattning

För att sammanfatta de olika källornas synsätt på hur en kravspecifikation bör utformas
kan sägas att de alla förutsätter att en förstudie har gjorts som visar att lösningen på
verksamhetens problem är utveckling av dess informationssystem.
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För att sedan börja med SIV så delas sedan arbetet in i ett antal steg vars resultat sedan
bildar den färdiga kravspecifikationen. Man börjar med att urskilja de delar av
verksamheten där det är lämpligt att utnyttja standardsystem. Sedan genomförs en
behovsanalys som resulterar i att de viktigaste kraven som verksamheten ställer på
systemet identifieras. Man försöker sedan utreda vilka bidrag det tänkta systemet kan
ge verksamheten. Dessa bidrag ligger sedan till grund för den kalkyl som upprättas. All
den dokumentation som har producerats under dessa steg ligger sedan till grund för
kravspecifikationen.

Enligt GENAST-modellen skall två olika kravspecifikationer arbetas fram. En
preliminär kravspecifikation samt en slutlig kravspecifikation. Den preliminära
kravspecifikationen bygger på verksamhetens IT-strategi samt de önskemål och
visioner om hur verksamhetens problem bör lösas man har. Syftet med denna
kravspecifikation är att undersöka om det finns något system på marknaden som
uppfyller verksamhetens önskemål och krav. En konsekvensanalys genomförs som
skall ge svar på vad den aktuella systemlösningen kommer att innebära för
verksamheten. Nästa steg är en hot/risk-analys som undersöker de hot och risker som
finns mot investeringens effekter. Med resultatet från dessa steg kompletteras den
preliminära kravspecifikationen till en slutgiltig kravspecifikation.

En kravspecifikation bör enligt ADB-köparen innehålla andra uppgifter än bara krav.
Denna källa föreslår att kravspecifikationen börjar med en inledning där man beskriver
syftet med upphandlingen samt den egna verksamheten m.m. Vidare följer ett avsnitt
som beskriver köparens behov samt vad verksamheten vill uppnå med det nya
systemet. Nästa avsnitt behandlar vad leverantören skall offerera samt när. Här
beskrivs även hur utvärderingen kommer att genomföras.

Nu är det dags att beskriva de krav och frågor verksamheten har. Kraven delas in i
baskrav samt tilläggskrav där baskraven är de krav som verksamheten anser att
systemet måste uppfylla. De frågor som kan vara av intresse kan t.ex. röra
leverantörens organisation. För att underlätta utvärderingen av de inkomna offerterna
beskriver det sista avsnittet hur offerterna skall vara disponerade.

Enligt denna källa bör man endast ange vad man vill att systemet skall uträtta och
överlåta de tekniska lösningarna åt leverantören som är expert inom området (Hamrin
och Qwerin 1994).

5.5 Likheter och skillnader

De ovan nämnda källornas syn på hur en kravspecifikation bör upprättas både skiljer
sig åt och är likartad på vissa punkter. Jag tänker här sammanfatta de viktigaste drag
som enligt min uppfattning förenar och skiljer de olika källorna åt.
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5.5.1 Skillnader

• Grad av detaljering

Den största skillnaden jag har funnit är att källorna förespråkar olika grad av
detaljering. Enligt min uppfattning är SIV den av dessa tre källor som är mest
omfattande i sin utformning. Med omfattande syftar jag då på att den innehåller en
väldigt massa steg och aktiviteter som skall utföras. Upphovsmännen till GENAST
anser att en modell ej bör vara alltför detaljerad då det finns risk att användandet blir
alltför mekaniskt utan att användaren reflekterar över varför olika steg genomförs. De
anser även att man som användare bör anpassa modellen efter situationen och inte tvärt
om.

Vid upprättande av kravspecifikation enligt SIV så dokumenteras kraven väldigt
detaljerat till skillnad från ADB-köparen. Den senare källan förespråkar istället att
kravspecifikationen bör beskriva de behov som det nya systemet skall uppfylla. Enligt
upphovsmännen är det bättre att överlåta de tekniska lösningarna till leverantören som
är expert inom området. GENAST  ger heller inga exakta riktlinjer angående hur
kraven i kravspecifikationen bör dokumenteras.

5.5.2 Likheter

• Skilj på baskrav och tilläggskrav

Ett gemensamt drag hos dessa källor är dock att alla tre förespråkar att man skiljer på
de krav som systemet måste uppfylla samt övriga krav som är mer en form av
önskemål. Dessa ”måste”-krav används sedan för att lätt kunna identfiera de
systemalternativ som är av intresse.
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6 Hur utvärderas de olika alternativa standard-
systemen mot kravspecifikationen?

När arbetet med att upprätta en kravspecifikation är klart är det dags att börja granska
hur väl de olika alternativa standardsystemen uppfyller verksamhetens krav. Syftet med
denna del av undersökningen är att kartlägga hur de olika källorna förespråkar att detta
arbete genomförs. För att ge en bättre översikt beskrivs varje källa för sig.

6.1 Utvärdering enligt SIV

För att valet av standardsystem skall bli lyckat måste enligt SIV standardsystemet
bedömas gentemot den egna verksamheten. Anveskog et al. (1984, sid.75) skriver:

”Visst kostar bedömningsarbetet både tid och resurser, men ger vi avkall på det är det
till förfång för kvaliteten på vår kommande installation och framför allt för vår
verksamhet när den inkluderar det valda systemet”.

Anveskog et al. (1984) anser även att det behövs en systematisk bedömning eftersom
ett standardsystem innehåller så många komponenter att en översiktlig bedömning är
omöjlig.

Eftersom varje verksamhet är unik skall standardsystemet bedömas mot den
verksamhet där systemet skall verka, ett standardsystem som passar andra
verksamheter i samma bransch är kanske olämpligt i denna specifika verksamhet. Det
anses även viktigt att uppmärksamma verksamhetens framtida utveckling så att ett
eventuellt standardsystem går att anpassa till denna utveckling. Det nya systemet bör
därför vara flexibelt för framtida förändringar. Underlag för bedömningen är de
förutsättningar som dokumenterades i samband med förutsättningsanalysen.
Bedömningen sker genom att man kontrollerar om standardsystemet uppfyller
verksamhetens krav funktionellt, ekonomiskt samt tekniskt (Anveskog et al. 1984).

6.1.1 Vilka faktorer skall bedömas?

De olika områden som enligt Anveskog et al. (1984) bör bedömas är följande:

Egen miljö

Här tas hänsyn till verksamheten, dess policies och standards. Verksamhetens tekniska
förutsättningar för datorsystem och personella resurser utvärderas.
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Leverantörens miljö

Eftersom man inom verksamheten vill dra nytta av leverantören och dennes kompetens
även efter införandet av det nya standardsystemet. Det kan t ex. vara i form av
support, utbildning mm.

Standardsystemet

Detta område delas upp i tre delområden:

∗ Standardsystemet i allmänhet som produkt, t.ex. vilken utbildning som erbjuds.

∗ Standardsystemet ur teknisk synpunkt, t.ex. vilket operativsystem som krävs.

∗ Standardsystemet ur applikationssynpunkt, t.ex. funktioner för vissa beräkningar.

De faktorer som kallas utslagsgivande är de som arbetet först koncentreras på.
Villkoren för dessa fastställs först eftersom de syftar till att gallra ut alternativ som inte
håller måttet. Standardsystemalternativen stäms snabbt av på dessa punkter vilket
medför att antalet tillgängliga alternativ begränsas till att bara omfatta intressanta
alternativ.

6.1.2 Marknadsundersökning

Med hjälp av dokumentet marknadsöversikt som verktyg är det dags att undersöka om
de system som finns på marknaden klarar de utslagsgivande faktorerna. Här reduceras
antalet möjliga alternativa system till att omfatta endast de som uppfyller dessa
utslagsgivande faktorer. Dessa systemalternativ sammanställs i dokumentet
marknadsöversikt-sammanställning. Målet med detta steg är att undersöka vilka av de
tillgängliga standardsystemen på marknaden som uppfyller verksamhetens krav.

6.1.3 Leverantörsbedömning

Vid upphandling av standardsystem väljer man inte bara bland de olika
systemalternativen utan också leverantör. Det är därför viktigt att bedöma leverantören
och dennes miljö innan beslut fattas angående vilket standardsystem som skall väljas.
Men detta  steg syftar inte bara till att bedöma leverantören utan även det
standardsystem denne erbjuder. De faktorer som utvärderas under
leverantörsbedömningen är:
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Leverantörens miljö

Här bedöms faktorer som kan komma att påverka samarbetet med leverantören i
framtiden. Det kan vara faktorer som t ex. leverantörens storlek, framtidsplaner och
eventuell vidareutveckling av systemet.

Standardsystemet i allmänhet som produkt

Här kontrolleras vilka installationer som finns hos andra företag
(referensinstallationer). Det är även viktigt att försäkra sig om att leverantören har
tillräcklig produktkompetens.

Teknik

Här kartläggs de krav som standardsystemet ställer på t ex. operativsystem och
resultatet stäms av mot den egna anläggningen för att verifiera att standardsystemet går
att införa i den egna verksamheten.

Applikation

I detta skede skaffas en uppfattning om täckningsgraden mellan standardsystemet och
verksamheten. Applikationens systemuppbyggnad och rapportmöjligheter studeras.
Eventuella anpassningskostnader för standardsystemet uppskattas.

För att skaffa information om de olika standardsystemen tas nu en första kontakt med
leverantörerna. Det material som leverantörerna kan tillhandahålla studeras och
dokumenteras i marknadsöversikten. Som komplement till det material som erhölls av
leverantörerna kan intervjuer genomföras samt besök hos referensinstallationer. Nu
finns det tillräckligt underlag för att göra ytterligare en utsållning (Anveskog et al.
1984).

6.1.4 Offertbegäran

I detta steg begärs offert in på de standardsystem som anses intressanta. Offerten
grundas på det material som hittills tagits fram. För att förenkla arbetet med att gå
igenom svaren samt förkorta svarstiderna rekommenderas att offerten ej bör överstiga
fem sidor (Anveskog et al. 1984).
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6.1.5 Demonstration

Här väljs de standardsystem ut som man vill se en demonstration av. Antalet utvalda
system bör ej överstiga tre stycken. Anveskog et al. (1984) anger två sätt som dessa
demonstrationer kan utföras på, det kan antingen skötas av leverantören eller genom
besök vid referensinstallationer. Om det framkommer något nytt om standardsystemet
så dokumenteras detta i dokumentet marknadsöversikt.

6.1.6 Testkörning

När man preliminärt har valt standardsystem bör man förvissa sig om att det kommer
att fungera som tänkt i den egna verksamheten. Därför genomförs en testkörning efter
en i förväg utarbetad mall som omfattar de funktioner och tekniska faktorer som
behöver kontrolleras. Testkörningen kan utföras på tre olika sätt:

• På egen anläggning

 Fördelen med denna metod är att man kan testa systemet i den miljö där det skall verka
i framtiden.

 

• På annan anläggning

 Även om det ej är möjligt att testköra på den egna anläggningen kan ett test på en
annan anläggning tillföra viktiga kunskaper om standardsystemet.

 

• Utnyttjande av andras testkörningar

Att utnyttja resultatet från andras testkörningar kan spara både pengar och tid. En
förutsättning är dock att driftsmiljön vid testkörningarna är likartad den egna
(Anveskog et al. 1984).

6.1.7 Förhandling

Detta steg syftar till att förhandla med leverantören av det system som preliminärt har
valts. Här behandlas frågor som hur verksamhetens krav på eventuella utbyggnader
och ändringar i standardsystemet skall behandlas. Även frågor angående t ex. pris,
leveransvillkor och support behandlas (Anveskog et al. 1984).
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6.1.8 Delgivning

Då det slutgiltiga valet har gjorts meddelas de leverantörer som lämnade offert men
blev bortgallrade. Denna form av delgivning tillhör god sed och kan även ge
leverantören impulser till hur deras standardsystem kan förbättras. Anveskog et al.
(1984) framhåller vikten av att inte enbart se delgivningen som det sista
arbetsmomentet. Man bör hålla regelbunden kontakt med leverantörerna och ge dessa
en chans att åtgärda eventuella oklarheter och misstag.

6.2 Utvärdering enligt GENAST

I GENAST-modellen beskrivs inte jämförelsen mellan kravspecifikation och alternativa
standardsystem särskilt väl. Landenberg och Mattson (1993) anser att när den
slutgiltiga kravspecifikationen är klar kan man vända sig till ett par leverantörer för att
se vad de har att erbjuda. Landenberg och Mattson (1993) menar vidare att nu vidtar
en vanlig förhandling där den leverantör som kan erbjuda de bästa villkoren borde
vinna. De förordar referensinstallationsbesök där man kan se hur systemet fungerar i
det dagliga arbetet.

Här är det viktigt att ställa frågor till de som använder systemet i sina dagliga sysslor
samt de som har kontakt med leverantören vad gäller service och support. Författarna
poängterar vikten av att utvärdera leverantörens förmåga till service, support samt
utveckling av systemet (Landenberg och Mattson 1993).

6.3 Utvärdering enligt ADB-köparen

Enligt ADB-köparen startar utvärderingsarbetet när offerterna kommer in. Hamrin och
Qwerin (1994) anser att man bör dela upp utvärderingsarbetet i två delar, en inledande
utvärdering och en fördjupad utvärdering. De anser att det är både praktiskt och
ekonomiskt omöjligt att göra en total utvärdering av samtliga alternativ. Den inledande
utvärderingen skall därför reducera antalet alternativ för att underlätta den fördjupande
utvärderingen. Under den inledande utvärderingen behöver inte analysen av varje offert
vara djupare än att man bedömer om den är intressant för grundligare studier.



6 Hur utvärderas de olika alternativa standard-systemen mot kravspecifikationen?

31

6.3.1 Inledande utvärdering

Syftet med denna utvärdering är att begränsa antalet alternativ. Enligt Hamrin och
Qwerin (1994) bör denna utsållning leda till att mellan två och sex alternativ går vidare
till den fördjupade utvärderingen. I arbetet med att finna dessa system ingår följande
steg:

Inläsning av offerter

I detta  steg läses alla offerter in och en detaljerad plan av hur utvärderingsarbetet skall
bedrivas upprättas.

Kravanalys

Baskraven i kravspecifikationen stäms av mot offerten. Kravanalysen bör i detta skede
vara översiktlig för att arbetet skall kunna utföras så effektivt som möjligt.

Första gallring av förslag

Här gallras offerter som är ofullständiga eller som ej uppfyller baskraven bort.

Leverantörspresentation

Om upphandlingen avser annat än väl känd standardutrustning kan det vara lämpligt att
genomföra offertpresentationer. Under dessa presentationer ber man de kvarvarande
leverantörerna att muntligt presentera sina offerter. Det skapar en bättre förståelse för
innehållet i offerten och leverantörens motiv att föreslå valda alternativ. Presentationen
är dessutom ett bra tillfälle att ställa kompletterande frågor till leverantörerna.

Normering och första kostnadskalkyl

Normeringen syftar till att göra de olika offerterna så jämförbara som möjligt. Denna
normering behövs för att kostnadskalkylerna skall vara jämförbara mellan de olika
alternativen. Det går inte generellt säga vad denna normering bör omfatta, men för
varje kravområde som tagits upp i kravspecifikationen bör man ställa sig följande
frågor:
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∗ ”Behöver de offererade programvarorna, maskinvarorna eller tjänsterna byggas
på för att ge kravuppfyllelse eller för att ge en lösning som är jämförbar med
andra alternativ?”

∗ Kan de offererade programvarorna, maskinvarorna eller tjänsterna minskas utan
att kravuppfyllandet går förlorat?”

 

 Normeringen är enligt Hamrin och Qwerin (1994) till för att man skall kunna skilja
äpplen från päron.

 

 

 Val av alternativ för fördjupad bedömning.

 Med kravanalysen och de ekonomiska kalkylerna som grund är det här dags att välja
de offerter som skall gå vidare till en fördjupad bedömning. De offerter som går vidare
skall normalt vara de som uppfyller baskraven samt har den lägsta totalkostnaden.

 Anser man att något dyrare alternativ kan ge sådana fördelar att det är värt den extra
kostnaden bör detta alternativ givetvis tas med, men det bör analyseras extra noggrant
så att ett rationellt beslut kan fattas senare.

 

 

 6.3.2 Fördjupad utvärdering

 

 Nu bör det endast återstå mellan två och sex alternativ och syftet med denna
fördjupade utvärdering är att välja ut ett fåtal leverantörer med vilka man avser att
inleda avtalsförhandlingar (Hamrin och Qwerin 1994).

 

 I denna fas ingår följande aktiviteter:

 

 Fördjupad kravanalys.

 Tidigare har baskraven analyserats och i detta steg är det dags att kontrollera hur
tilläggskraven, de krav som inte anses som absolut nödvändiga, uppfylls.

 

 

 Validering av information inklusive praktiska prov.

 Tidigare i utvärderingen har man litat till de uppgifter som leverantörerna har lämnat. I
den fördjupade utvärderingen är det dags att kontrollera dessa uppgifter. Valideringen
gör att kunden kan förvissa sig om att systemet uppfyller de krav som ställts vilket
ökar möjligheterna till en lyckad investering. Valideringen bör göras på de
väsentligaste funktionerna hos de aktuella systemen.
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 Den kan enligt författarna vara svår att utföra men är nödvändig för att säkerställa att
systemet uppfyller ställda krav och kan tas i drift på ett säkert sätt. Dessa valideringar
kan utföras med tre ambitionsnivåer.

 

∗ Validering på den lägsta ambitionsnivån genomförs genom att studera
manualer, tekniska specifikationer samt annat material som leverantören kan
tillhandahålla. Detta förfarande rekommenderar författarna endast vid väl kända
och standardiserade produkter.

∗ Nästa ambitionsnivå är att besöka referensinstallationer. Dessa besök kan ge
svar på hur både systemet och leverantören fungerar i praktiken. Författarna
anser att dessa besök bör göras utan att leverantören medverkar och man bör
även besöka andra installationer än de som leverantören föreslår.

∗ Den högsta ambitionsnivån innebär att valideringen även omfattar praktiska
prov, testkörningar eller demonstrationer. Metoden innebär dock en hel del
merkostnader både för leverantör och kund och det är även svårt att mäta
resultatet av sådana testkörningar.

Rangordning inom varje kravområde

Här rangerande de olika alternativa systemen inom varje kravområde som angivits i
kravspecifikationen. Denna rangordning kan ses som ett objektivt klassificerande av
förslagens kravuppfyllelse i förhållande till varann utan att andra områden för
utvärdering vägts in. Detta steg ligger till grund för nästa steg i utvärderingsarbetet.

Total rangordning av alternativen

Här utvärderas hur de olika alternativen uppfyller kraven totalt. Detta kombineras även
med kostnadsbilden för de olika alternativen. Här gäller det att bedöma vilket ”värde”
de olika graderna av kravuppfyllelse har för användarna och det planerade systemet
samt hur dessa värden skall ställas i relation till investeringskostnader och årliga
kostnader. Hamrin och Qwerin (1994) anser det svårt att rekommendera någon enskild
värderingsteknik som bör användas. Resultatet som dessa värderingstekniker genererar
kan bara ses som en del i beslutsprocessen. De beslut som fattas grundas oftast till stor
del på de värderingar och målsättningar som utvärderaren och dennes organisation har.
En fördel med att använda en viss värderingsteknik kan vara att de tvingar
utvärderaren att arbeta på ett strukturerat sätt och göra successiva bedömningar för
olika delområden. En förutsättning för ett sådant arbetssätt är dock en entydig
kravspecifikation där kraven har formulerats klart och tydligt.

Beslut om att inleda leverantörsförhandlingar

Då alternativen har rangordnats skall beslut fattas om vilka leverantörer man skall föra
avtalsförhandlingar med. Författarna poängterar att man ej bör anse upphandlingen
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avslutad i detta skede utan nu återstår att förhandla fram ett bra avtal. Boken ger även
tips om hur en inköpsförhandling bör läggas upp men det tar jag ej upp i denna
rapport.

6.4 Sammanfattning

För att sammanfatta hur de olika källorna anser att utvärdering av olika
systemalternativ bör utföras kan nämnas att SIV och ADB-köparen beskriver detta
arbete ganska detaljerat. GENAST-modellen däremot behandlar knappt detta arbete
alls.

Enligt Anveskog et al. (1984) behövs en systematisk bedömning av de olika alternativa
systemen eftersom ett standardsystem innehåller så många komponenter att en
översiktlig bedömning är omöjlig. De områden som bör bedömas är den egna miljön,
leverantörens miljö samt standardsystemet som sådant. Genom ett steg som kallas
marknadsundersökning undersöks om de system som finns på marknaden klarar de
utslagsgivande faktorer som verksamheten satt upp. Efter detta steg återstår endast de
alternativ som är av intresse för vidare studier.

Enligt Anveskog et al. (1984) väljer man vid upphandling av standardsystem inte bara
bland de olika systemalternativen utan även leverantör. Därför är nästa steg
leverantörsbedömning där leverantörens miljö utvärderas. Även standardsystemet som
produkt utvärderas här och man kontrollerar vilka referensinstallationer som finns.
Man kontrollerar även att de tekniska krav systemet ställer på t.ex. operativsystem
passar med den egna miljön. Det är i detta steg som en första kontakt tas med
leverantörer.

Sedan begärs offert in på de standardsystem som anses intressanta. Efter att ha fått
svar på offerter väljs de system ut som man vill se en demonstration av och antalet bör
ej överstiga tre stycken. När man preliminärt valt standardsystem genomförs en
testkörning som skall visa om systemet fungerar som man tänkt sig i den egna
verksamheten. Sedan inleds förhandling med leverantören av det standardsystem som
preliminärt valts. Som sista steg delges de leverantörer vars system valdes bort och
skälen till detta anges så att de kan få uppslag till förbättringar av sina standardsystem
(Anveskog et al. 1984).

Eftersom GENAST-modellen knappt behandlar arbetet med utvärdering så har jag valt
att inte göra någon sammanfattning

Enligt Hamrin och Qwerin (1994). startar arbetet med utvärderingen när svar på
offerterna kommer in. Man delar in arbetet i en inledande utvärdering och en fördjupad
utvärdering. Syftet med den inledande utvärderingen är att begränsa antalet
systemalternativ som går vidare till den fördjupade utvärderingen. Här kontrolleras att
de olika alternativen uppfyller baskraven. En första kostnadskalkyl upprättas. Vid den
fördjupade utvärderingen bedöms även hur tilläggskraven tillgodoses av de olika
systemalternativen. Här utförs eventuella praktiska prov och besök vid
referensinstallationer. Sedan rangordnas de olika alternativen efter hur väl de uppfyller
kraven kombinerat med kostnaden för de olika alternativen.
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Efter att ha rangordnat alternativen väljs ett alternativ ut där man inleder förhandlingar
med leverantören (Hamrin och Qwerin 1994).

6.5 Likheter och skillnader

De ovan nämnda källornas syn på hur utvärderingsarbetet bör utföras både skiljer sig åt
och är likartad på vissa punkter. Jag tänker här sammanfatta de viktigaste drag som
enligt min uppfattning förenar och skiljer de olika källorna åt i detta arbete.

6.5.1 Skillnader

• Grad av detaljrikedom

Även när det gäller arbetet med utvärdering av de olika systemalternativen skiljer sig
de olika källorna åt med avseende på hur detaljrika de är. SIV och ADB-köparen
beskriver ganska omfattande hur utvärderingen bör utföras medan GENAST-modellen
knappt behandlar detta alls.

• Tidpunkt för kontakt med leverantör

En skillnad mellan SIV och ADB-köparen är att enligt ADB-köparen sorteras de
alternativ som ej uppfyller baskraven bort vid en snabb genomgång av inkomna
offerter. I SIV däremot kontrolleras att de alternativa system som finns på marknaden
uppfyller baskraven utan inblandning av leverantören. GENAST beskriver inte denna
fas i arbetet i detalj utan enligt denna modell bör den färdiga kravspecifikationen
skickas till aktuella leverantörer.

• Omfattning på leverantörsutvärdering

En annan skillnad mellan de olika källorna är att i SIV utvärderas leverantörerna mer
omfattande än enligt ADB-köparen och GENAST.
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6.5.2 Likheter

• Alternativen skall klara baskraven

En likhet mellan dessa modeller är att under arbetet med kravspecifikationen sållas de
krav ut som man anser vara utslagsgivande för att det nya systemet skall kunna lösa
verksamhetens problem. Dessa utslagsgivande krav måste det nya systemet klara för
att över huvud taget vara aktuellt för vidare granskning. I SIV och ADB-köparen
används sedan dessa krav för att begränsa antalet alternativa standardsystem som är
aktuella för vidare studier. Det medför att man kan lägga mer resurser på att utvärdera
de system som uppfyller verksamhetens behov. I GENAST-modellen beskrivs inte
utvärderingsarbetet, men eftersom en kravspecifikation enligt GENAST-modellen
innehåller de krav vilka verksamheten anser värdefulla för att uppnå lönsamhet med
investeringen förutsätter jag att de alternativ som ej uppfyller dessa krav väljs bort.
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7 Resultat

7.1 Kravspecifikation

Det första problem jag hade för avsikt att undersöka var följande: ” Hur bör en
kravspecifikation utformas vid upphandling av standardsystem?”. Jag har här för avsikt
att presentera resultatet av hur jag tolkar att de olika metoderna arbetar fram en
kravspecifikation. För att göra resultatet mer överskådligt presenteras här en
sammanfattning av varje källa för sig.

7.1.1 Översikt över kravspecifikation enligt SIV

En förutsättning innan arbetet börjar är att en förstudie har genomförts där det har
konstaterats att lösningen på verksamhetens problem är att utveckla verksamhetens
informationssystem (Anveskog et al. 1984).

Vid upprättande av en kravspecifikation enligt SIV börjar arbetet med en
behovsanalys. Här försöker man bedöma vilka förändringar verksamheten står inför i
framtiden samt vad dessa förändringar kommer att innebära för verksamhetens
informationssystem. Man bryter ner den del av verksamheten som studeras i mindre
informationssystem som beskrivs grafiskt. Vidare bedöms de olika
informationssystemens funktioner så att manuella informationssystem skiljs från
automatiserbara informationssystem. De automatiserbara informationssystem som
anses vara lämpade att utnyttja standardsystem väljs ut och bildar sedan underlag i
sökandet efter ett lämpligt standardsystem (Anveskog et al. 1984).

I nästa steg genomförs en förutsättningsanalys vars syfte är att sålla ut de krav som
anses mest viktiga för en lyckad investering. Dessa krav delas sedan in utslagsgivande
krav och andra krav. De standardsystem som inte klarar av att uppfylla de
utslagsgivande kraven avfärdas direkt medan de övriga kraven fungerar som vikter vid
valet mellan kvarvarande system (Anveskog et al. 1984).

Då det är troligt att nya impulser och idéer angående de krav som ställs på det nya
systemet framkommit under resans gång ingår det i SIV ett steg som benämns
behovskomplettering. Här uppdateras kravspecifikationen med ändrade eller nya
verksamhetsbehov och resultatet av detta steg är en ny kravspecifikation. Den
dokumentation som har producerats i dessa steg bildar kravspecifikationen (Anveskog
et al. 1984).

7.1.2 Översikt över kravspecifikation enligt GENAST

Enligt GENAST-modellen skall arbetas två kravspecifikationer arbetas fram där den
första är en preliminär kravspecifikation som har till uppgift att ge svar på frågan om
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det finns något standardsystem som uppfyller verksamhetens krav. Arbetet med den
preliminära kravspecifikationen förutsätter att en behovsanalys, som är ett tidigare steg
i GENAST-modellen, är utförd. I grova drag beskriver resultatet av behovsanalysen
hur verksamheten vill lösa sina problem samt hur man vill arbeta i framtiden.
Behovsanalysen samt verksamhetens IT-strategi ligger tillgrund för den preliminära
kravspecifikationen. Denna kravspecifikation syftar till fokuserar på de krav som
verksamheten anser att det nya systemet måste klara samt att standardsystemet passar
verksamhetens IT-strategi (Landenberg och Mattson 1993).

För att utreda vad det nya systemet kommer att innebära för verksamheten genomförs
en konsekvensanalys. Dokumentationen från behovsanalysen samt lösningsförslag från
leverantörer illustreras grafiskt enligt samma metod som använts i
verksamhetsanalysen, ett tidigare steg i modellen. De lösningsförslag från leverantörer
som avses har erhållits efter att den preliminära kravspecifikationen har skickats ut till
olika leverantörer. Dessa grafer används sedan för att studera vilka konsekvenser
förändring av olika rutiner kommer att få för verksamheten samt för att bedöma vilka
konsekvenser som har störst intäktspotential eller andra fördelar (Landenberg och
Mattson 1993).

Det genomförs en hot/risk-analys där effekterna av de hot och risker som finns mot
investeringen bedöms. Denna analys resulterar i att de krav som det alternativa
standardsystemet måste klara av skiljs ut från övriga krav (Landenberg och Mattson
1993).

Med dessa olika steg kompletteras nu den preliminära kravspecifikationen till en
slutgiltig sådan. Efter att ha gått igenom dessa steg bör verksamheten ha en klar bild av
vad standardsystemet bör klara av. Den slutgiltiga kravspecifikationen är nu klar att
lämnas över till aktuella leverantörer(Landenberg och Mattson 1993).

7.1.3 Översikt över  kravspecifikation enligt ADB-köparen

Hamrin och Qwerin (1994) anser att en kravspecifikation inte skall vara en lång
frågeförteckning utan köparen bör ange de problem som det nya systemet skall lösa.
De anser att man istället bör överlåta de tekniska lösningarna till leverantörerna som
skall vara experter på området.

Deras förslag till disposition av kravspecifikationen innehåller följande områden:

Inledning

I detta avsnitt skall syftet med upphandlingen redovisas samt en beskrivning av den
egna verksamheten ges.

Systembeskrivning

Här ges en bakgrundsbeskrivning av köparens behov samt vad verksamheten vill uppnå
med det nya systemet. Syftet med detta avsnitt är att ge leverantören förståelse för
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kundens situation så att leverantören kan finna en lösning som passar kundens behov.
Här beskrivs endast kundens behov och eventuella krav skall istället samlas i ett eget
avsnitt.

Upphandlingen

I detta avsnitt anges vad leverantören skall offerera samt när. Det är viktigt att inte
bara tänka på hård- och mjukvara utan även ange vilka tjänster som skall ingå t.ex.
utbildning eller installation. Här beskriver köparen även hur utvärderingen kommer att
genomföras.

Krav och frågor

Här anges de krav som ställs på det nya systemet. Kraven delas in i baskrav och
tilläggskrav där baskraven är de krav som systemet måste uppfylla för att över huvud
taget vara av intresse. Tilläggskraven är mer av karaktären önskemål och alla av dessa
behöver inte tillgodoses. De kan istället fälla avgörandet om flera systemalternativ
uppfyller baskraven. Även andra frågor som underlättar utvärderingen kan ställas här.
Det kan t.ex. röra leverantörens organisation eller vilket utbud av kringutrustning som
finns.

Offertuppställning m.m.

För att underlätta utvärderingen av inkomna offerter bör dessa vara disponerade på ett
enhetligt sätt. Därför bör köparen här ange hur dessa skall vara disponerade. För att
underlätta jämförelse mellan offerter är det därför lämpligt att använda samma
disposition som för kravspecifikationen.

7.2 Utvärdering av alternativa standardsystem

Det andra problemet jag vill undersöka är: ” Hur jämför man kravspecifikationen med
de olika alternativa standardsystemen?”. Jag tänker först göra en sammanfattning över
hur de olika källorna går till väga vid utvärderingen av de olika alternativa
standardsystemen.
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7.2.1 Översikt av utvärderingsarbete enligt SIV

Enligt SIV skall man bedöma om de olika alternativa standardsystemen uppfyller
verksamhetens krav vad det gäller funktionalitet, ekonomi samt teknik (Anveskog et
al. 1984).

Enligt metoden är de områden som skall bedömas den egna miljön, leverantörens miljö
samt själva standardsystemet. Under utvärderingsarbetet genomgås en rad olika steg.
Arbetet börjar med att man snabbt stämmer av vilka alternativ som uppfyller
verksamhetens utslagsgivande krav. På så sätt minskas antalet alternativ till att endast
omfatta de som är intressanta för verksamheten (Anveskog et al. 1984).

Eftersom upphovsmännen till denna metod anser att det är viktigt att bedöma
leverantören och dennes miljö är detta nästa steg. Här bedöms faktorer som t.ex.
leverantörens storlek, framtidsplaner samt eventuella planer på vidareutveckling av
systemet i framtiden. Även standardsystemet som produkt utvärderas genom att
undersöka vilka installationer som finns hos andra företag. Detta steg omfattar även en
undersökning av vilka tekniska krav som ställs, t.ex. krav på operativsystem, och
resultatet stäms av mot den egna anläggningen för att verifiera att standardsystemet går
att införa i den egna verksamheten. Här skaffas även en uppfattning om hur väl
standardsystemet täcker den egna verksamheten. Nu tas en första kontakt med olika
leverantörer för att skaffa information om de olika standardsystemen (Anveskog et al.
1984).

Nästa steg är att begära in offerter från de leverantörer som verkar mest intressanta.
Offerten grundas på det material som hittills tagits fram. Efter att ha fått svar på
offerterna väljs de system ut som man vill se en demonstration av. Antalet utvalda
system bör ej överstiga tre stycken. Dessa demonstrationer kan antingen skötas av
leverantören eller genom besök vid referensinstallationer (Anveskog et al. 1984).

Efter att preliminärt ha valt ett system kan en testkörning utföras som verifierar att
systemet kommer att fungera som det är tänkt i den egna verksamheten (Anveskog et
al. 1984).

Förhandling med leverantören av det system som preliminärt har valts ut är nästa steg.
Här behandlas frågor angående eventuella ändringar och utbyggnader av systemet samt
t.ex. pris, leveransvillkor och support (Anveskog et al. 1984).

Det sista steget kallas delgivning och här meddelas de leverantörer som gallrades bort.
Författarna anser att det kan ge impulser till förbättring av de olika standardsystemen
som av någon anledning valdes bort. De poängterar dock vikten av regelbunden
kontakt med leverantörerna under arbetets gång så att dessa får en chans att rätta till
eventuella misstag och oklarheter (Anveskog et al. 1984).

7.2.2 Översikt av utvärderingsarbete enligt GENAST

I GENAST-modellen beskrivs inte jämförelsen mellan kravspecifikation och alternativa
standardsystem särskilt väl. Landenberg och Mattson (1993) anser att när den
slutgiltiga kravspecifikationen är klar kan man vända sig till ett par leverantörer för att



7 Resultat

41

se vad de har att erbjuda. Landenberg och Mattson (1993) menar vidare att nu vidtar
en vanlig förhandling där den leverantör som kan erbjuda de bästa villkoren borde
vinna. De förordar referensinstallationsbesök där man kan se hur systemet fungerar i
det dagliga arbetet. Här är det viktigt att ställa frågor till de som använder systemet i
sina dagliga sysslor samt de som har kontakt med leverantören vad gäller service och
support. Landenberg och Mattson (1993) poängterar vikten av att utvärdera
leverantörens förmåga till service, support samt utveckling av systemet.

7.2.3 Översikt av utvärderingsarbete enligt ADB-köparen

Enligt Hamrin och Qwerin (1994) bör utvärderingsarbetet delas in i två faser, en
inledande utvärdering samt en fördjupad utvärdering. Författarna anser det, av både
ekonomiska och praktiska skäl, svårt att göra en total utvärdering av samtliga
alternativ.

Under den inledande utvärderingen bedöms om offerten är intressant för vidare studier.
Här gallras de offerter bort som ej uppfyller de baskrav som verksamheten ställer på
det nya systemet. Efter den inledande utvärderingen bör två till sex alternativ återstå
som går vidare till en fördjupad utvärdering. Dessa alternativ skall vara de som
uppfyller baskraven samt ger den lägsta totalkostnaden. Kostnaden uppskattas i
kalkyler som upprättats för de alternativ som klarat baskraven (Hamrin och Qwerin
1994).

Under den fördjupade utvärderingen kontrolleras hur väl de olika alternativen uppfyller
tilläggskraven. Här kontrolleras även att de olika alternativen motsvarar den
information som leverantören har presenterat. Det kan genomföras genom att läsa
igenom systemens dokumentation, besöka referensinstallationer samt utföra praktiska
prov, testkörningar och demonstrationer. De olika alternativa systemen rangordnas
sedan utifrån hur väl de uppfyller verksamhetens krav kombinerat med den
kostnadsbild de olika alternativen har. Efter att de olika alternativen har rangordnats
skall beslut fattas om vilka leverantörer man skall inleda avtalsförhandlingar (Hamrin
och Qwerin 1994).

7.3 Slutsatser

7.3.1 Utformning av kravspecifikation

I arbetet med att undersöka hur de olika metoderna förespråkar att en
kravspecifikation skall upprättas har jag upptäckt att det finns vissa drag som är
gemensamma hos de källor som ingått i undersökningen. Det gemensamma drag jag
tycker är mest utmärkande är följande:
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− Identifiera de krav som är absolut viktigast att systemet uppfyller

Det som jag tycker är mest framträdande är att samtliga källor påpekar vikten av att
skilja ut de krav på det nya systemet som verksamheten anser vara absolut nödvändiga.
Av det drar jag slutsatsen att det är väldigt viktigt att urskilja baskrav från tilläggskrav.
Dels för att göra arbetet mer effektivt med färre alternativ att utvärdera, men även för
att klargöra inom den egna organisationen vad man har för krav och önskemål på det
nya systemet.

Undersökningen har även gjort mig uppmärksam på att de olika källorna skiljer sig åt i
arbetet med att upprätta en kravspecifikation. De mest utmärkande skillnaderna är
följande:

− Detaljeringsgrad vid upprättande av kravspecifikation

Jag anser att metoderna skiljer sig åt genom att Anveskog et al. (1984) föreslår att
kravspecifikationen enligt SIV bör vara mer detaljerad än en kravspecifikation enligt
Hamrin och Qwerin (1994). I en kravspecifikation enligt SIV är kraven mer detaljerade
än i en kravspecifikation enligt ADB-köparen där författarna förespråkar att de
tekniska lösningarna skall överlåtas åt leverantören och att kravspecifikationen ej skall
vara för detaljerad. Landenberg och Mattson (1993) beskriver inte i GENAST-
modellen hur detaljerad en kravspecifikation skall vara. Det är idéer och visioner om
hur man vill arbeta som bildar den preliminära kravspecifikationen enligt GENAST-
modellen som sedan används för att kontrollera om det finns något system på
marknaden som motsvarar dessa idéer och visioner. Jag tolkar GENAST-modellen så
att omständigheter samt personerna som använder modellen avgör hur detaljerad
kravspecifikationen blir.

7.3.2 Utvärdering av standardsystem

Vid arbetet med att jämföra hur väl de olika alternativa standardsystemen uppfyller de
krav och önskemål som angivits i kravspecifikationen skiljer sig GENAST-modellen
från de övriga källorna. Denna modell beskriver ej hur utvärderingen bör utföras.

Den mest framträdande likheten mellan Hamrin och Qwerin (1994) och Anveskog et
al. (1984) vad det gäller utvärderingsarbetet är enligt min mening följande:

− Välj bort de alternativ som ej uppfyller baskraven

SIV och ADB-köparen har samma filosofi vad det gäller att det gäller att välja bort de
alternativ som ej uppfyller de grundläggande kraven. Det kan verka självklart att de
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alternativa systemen skall uppfylla baskraven men det intressanta här är att båda
källorna förespråkar att det görs tidigt under utvärderingen. Anledningen är att arbetet
endast skall koncentreras på de alternativ som är intressanta. Eftersom även
Landenberg och Mattson (1993) förespråkar att man skall skilja på baskrav samt
tilläggskrav vid utformning av en kravspecifikation förutsätter jag att även de på något
sätt gallrar ut systemalternativ som ej uppfyller baskraven.

En annan likhet som jag upptäckt vid genomgång av de olika källorna är följande:

− Utvärdera även leverantören

Alla tre källorna föreslår en utvärdering av leverantören. Eftersom man som köpare av
ett standardsystem ingår ett längre samarbete med leverantören bör även denne
utvärderas (Hamrin och Qwerin 1994), (Anveskog et al. 1984), (Landenberg och
Mattson 1993). Anveskog et al. (1984) är den källa som behandlar mest ingående hur
man bör bedöma de olika leverantörerna även om de andra källorna påpekar vikten av
att en bedömning av leverantören genomförs.

Den största skillnaden mellan de olika källorna när det gäller utvärderingsarbetet är
följande:

− Tidpunkt för kontakt med leverantör

En skillnad mellan hur Anveskog et al. (1984) och Hamrin och Qwerin (1994)
förespråkar att utvärderingsarbetet skall bedrivas är att enligt Hamrin och Qwerin
(1994) börjar utvärderingsarbetet när de offerter man begärt in med utgångspunkt från
kravspecifikationen har kommit in. Sedan sorteras de alternativ som ej uppfyller
baskraven bort vid en snabb genomgång av inkomna offerter.

Enligt Anveskog et al. (1984) däremot kontrolleras att de alternativa system som finns
på marknaden uppfyller baskraven utan inblandning av leverantören. Av det drar jag
den slutsatsen att de vill utvärdera de olika alternativa standardsystemen utan påverkan
från leverantören.

Hamrin och Qwerin (1994) däremot förespråkar att man som kund skall utnyttja den
kunskap som leverantören besitter.
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8 Diskussion

8.1 Undersökningens genomförande

Denna undersökning är genomförd i form av en litteraturstudie och resultatet präglas
därför av författarna till de olika källorna. Eftersom jag anser att det inte finns någon
patentlösning på hur en kravspecifikation bör se ut eller hur utvärderingen av olika
alternativa system bör utföras är jag helt övertygad om att resultatet hade sett
annorlunda ut om undersökningen genomförts på något annat sätt.

En svårighet i undersökningen tycker jag har varit att kunna jämföra de olika
metodernas arbetssätt. En metod som t.ex. SIV innehåller så många olika steg att det
är svårt att få en helhetsbild endast genom att studera litteratur om den aktuella
metoden.

Det hade även varit intressant att, som komplement till min litteraturstudie ha gjort
någon  intervju med en person som sysslar med upphandling av standardsystem för att
undersöka hur den ser på de problem jag har valt att undersöka. Denna tanke slog mig
tyvärr i slutet av min undersökning då intervjuer var otänkbart på grund av tidsskäl.

8.2 Undersökningens resultat

Resultatet av denna undersökning har blivit som jag förväntade mig. Syftet med
undersökningen var att kartlägga hur de olika källorna går tillväga för att lösa de
problem som jag avsåg att studera. Resultatet av undersökningen har blivit en
sammanställning av hur de olika metoderna hanterar de problem jag avsåg att
undersöka där jag har försökt att lyfta fram det centrala från varje källa.

När det gäller arbetet med utformning av kravspecifikation så kan man klart se att
författarna har olika uppfattning om hur arbetet bör bedrivas. Anveskog et al. (1984)
anser att kraven skall formuleras väldigt detaljerat och lämnar inte mycket utrymme åt
leverantören att komma med egna lösningar. Hamrin och Qwerin (1994) har en annan
syn på leverantörens roll och föreslår att kravspecifikationen skall beskriva de problem
man vill att systemet skall lösa och lämna den tekniska lösningen åt leverantören som
skall anses som expert inom området. Landenberg och Mattson (1993) anser i sin
modell att man inom organisationen skall arbeta fram hur man vill arbeta i framtiden
utan någon inblandning av leverantörer. Det leder till en preliminär kravspecifikation
som sedan stäms av mot de system som finns på marknaden. Man tar till en början
ingen hänsyn till om det är tekniskt möjligt att arbeta på det vis man har tänkt, utan
försöker utveckla verksamheten med hjälp av de idéer och visioner som medarbetarna
har.
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Under arbetet med att utvärdera de olika standardsystemalternativen har källorna olika
syn på hur arbetet bör bedrivas. Landenberg och Mattson (1993) behandlar ej hur detta
arbete bör utföras. Enligt Anveskog et al. (1984) bör detta arbete utföras metodiskt
genom att ett antal steg genomgås. Man börjar med undersöka olika standardsystem på
marknaden och gallrar bort de alternativ som ej uppfyller baskraven. Hamrin och
Qwerin (1994) börjar med att begära in offerter och gallrar sedan bland dessa bort de
alternativ som ej uppfyller baskraven. Att Hamrin och Qwerin (1994) väljer att
kontakta leverantörer tidigt finner jag helt naturligt eftersom deras filosofi är att dra
nytta av leverantörens kunskap.

(Hamrin och Qwerin 1994), (Anveskog et al. 1984) och (Landenberg och Mattson
1993) förespråkar alla att leverantören bör utvärderas. Jag tycker det är naturligt med
tanke på att den som investerar i ett nytt system räknar med att dra nytta av det nya
systemet under ett antal år. Då ligger det i kundens intresse att leverantören
vidareutvecklar systemet samt att leverantörens organisation klarar av att tillhandahålla
tjänster som t ex. support.

Jag anser att kartläggningen av de olika källorna visar att dessa har olika syn på hur
upphandling av standardsystem bör bedrivas. Anveskog et al. (1984) representerar,
enligt min åsikt, ett angreppsätt som är mer likt traditionella system-
utvecklingsmetoder där tyngdpunkten ligger på en omfattande dokumentation av den
egna verksamheten. SIV lämpar sig, enligt min åsikt, bäst vid upphandling av mer
omfattande system och då användare av metoden har kunskap om systemutveckling.

Hamrin och Qwerin (1994) förespråkar att de tekniska lösningarna på verksamhetens
problem skall lämnas åt leverantören då han bör anses som experten på området. De
anser även att man skall vara sparsam med dokumentation och andra tidsödande och
kostnadskrävande faktorer. Jag anser att deras sätt att bedriva upphandling lämpar sig
för personer med ringa erfarenhet av systemutveckling, men Hamrin och Qwerin
(1994) innehåller även intressanta synpunkter för den mer erfarna systemutvecklaren.

Jag anser att den modell Landenberg och Mattson (1992) förespråkar är lämplig att
använda då en verksamhet radikalt vill förändra sitt sätt att arbeta i samband med
införandet av ett nytt informationssystem. Denna åsikt grundar jag på att deras modell
uppmuntrar till att verksamhetens medarbetare anger de krav och önskemål de har helt
utan hänsyn till om det är tekniskt möjligt att genomföra eller ej. Som tidigare
diskuterats så dokumenteras dessa krav och önskemål i något som kallas en preliminär
kravspecifikation.

8.3 Fortsatt arbete

En tanke som har dykt upp under arbetets gång är att det skulle vara intressant att
undersöka hur väl vanliga systemutvecklingsmetoder stöder systemutveckling med
hjälp av standardsystem. Stödjer de användande av standardsystem över huvud taget
eller kan man använda vissa delar av någon metod? Eftersom det inte finns så många
metoder för upphandling av standardsystem så kanske man skulle undersöka de
traditionella systemutvecklingsmetoderna.
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En annan tanke är att undersöka hur olika företag går tillväga när de införskaffar ett
nytt system. Har de några riktlinjer för detta arbete? Vilken metod använder de sig av i
så fall? Jag har en känsla av att det är stora skillnader i dessa frågor beroende av hur
stort företaget är. Jag tror att i mindre företag är detta arbete eftersatt eftersom de
förmodligen varken har tillräckliga resurser eller egen personal med rätt kompetens.
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