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Sammanfattning
Examensarbetet behandlar kvalitetssäkring inom IT-konsultbranschen och
undersökningen är genomförd med hjälp av litteraturstudier och intervjuer.
Kvalitetssäkring skall genomföras hos IT-konsultföretagen för att en god kvalitet skall
kunna erhållas på de systemlösningar som levereras till kund. I arbetet med
kvalitetssäkring ingår att upprätta en kvalitetsstrategi och en kvalitetspolicy. IT-
konsultföretagen skall även följa ett kvalitetssystem och en kvalitetsorganisation skall
tillsättas. Kunskap om kundernas krav och önskemål på systemen skall prioriteras och
genom hela systemutvecklingsprocessen skall en återkoppling till uppställda
projektplaner ske. Arbetet med kvalitetssäkringen avslutas med att en uppföljning av
genomförd systemutvecklingsprocess görs. Erfarenheter och lärdomar som IT-
konsultföretaget erhållit från uppföljningen skall ligga till grund för kvalitetssäkringen i
framtida systemutvecklingsprocesser.
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1 Introduktion
Kvalitet har blivit en allt viktigare konkurrensfaktor på världsmarknaden (Bergman och
Klefsjö, 1991). För att företagen skall kunna behålla sina platser på världsmarknaden
måste en offensiv kvalitetsstyrning för ständig kvalitetsförbättring utnyttjas mera
allmänt och systematiskt. Görs inte detta kommer en del av företagen troligtvis att
tappa marknadsandelar till mer kvalitetsmedvetna konkurrenter från exempelvis Japan,
USA och EU-länderna.

Jönson (1995, sid 22) skriver att;

”kvalitet har alltid varit viktig för människan”.

Jönson (1995) skriver även att utvecklingen inom kvalitetsområdet har gått hand i hand
med utvecklingen i samhället eftersom människan och samhället är så beroende av en
produkts eller en tjänsts kvalitet. I början av 1900-talet, när industriföretagen började
tillverka sina produkter med hjälp av maskiner, fick kvalitetsfrågorna en ökad
betydelse. Det behövdes en slutkontroll av de färdigställda produkterna för att
kontrollera att dessa höll en godtagbar kvalitet innan de levererades till kunderna.
Problemet med slutkontrollen var att produktfelen upptäcktes alldeles för sent
(Jönson,1995).

Under 1940-talet började industrin att använda statistisk kvalitetskontroll i större
utsträckning än slutkontroller. Den här typen av kvalitetskontroll byggde på att
företagen tog ut ett litet antal produkter enligt bestämda regler och mätte kvaliteten på
dessa. Resultatet från stickkontrollen visade om det var stor sannolikhet för fel på fler
produkter eller ej och utifrån denna vetskap avgjordes vad som skulle göras med de
resterande produkterna.

I början på 1960-talet startades flera stora projekt med höga inneboende risker enligt
Jönson (1995). Det var under detta årtionde som ett nytt begrepp uppkom, nämligen
kvalitetssäkring. Begreppet innebär att företaget skall säkerställa kvaliteten på det
löpande arbetet så att levererade produkter uppfyller ställda krav (Jönson, 1995).

Arbetet med att kvalitetssäkra varor och tjänster börjar att få en allt större betydelse
även inom tjänstesektorn enligt min mening. Inom tjänstesektorn, exempelvis IT-
konsultbranschen, kretsar mycket av kvalitetsarbetet kring samarbetet mellan kunden
och tjänsteleverantören. Kommunikationen mellan dessa aktörer måste enligt min
uppfattning hålla en hög kvalitet (tjänstekvalitet), det vill säga att båda parter ”talar
samma språk”.

Inom tjänstesektorn, likväl som tillverkningsindustrin, är det viktigt att ha en
väldokumenterad plan över hela kvalitetsarbetet menar jag. De övergripande
kvalitetsplanerna finns inom organisationens strategi över kvalitetsarbete. Strategin
skall dra upp de riktlinjer som hela verksamheten skall bygga sitt kvalitetsarbete på
(Sandholm, 1995). Samtliga väsentliga kvalitetsdokument och handlingar som ingår i
kvalitetsplanen måste finnas upprättade och vara väl förankrade hos alla medarbetare
inom organisationen för att tjänsteföretaget skall kunna erhålla en god kvalitet på varor
och tjänster enligt min uppfattning.
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Utveckling av nya eller ändring av befintliga informationssystem kallas system-
utveckling (Andersen, 1994). Genom hela systemutvecklingsprocessen måste hänsyn
tagas till de uppsatta kvalitetsplanerna. Systemutvecklingens samtliga faser måste
genomsyras av kvalitetstänkande för att den slutliga varan eller tjänsten skall uppfylla
ställda krav.

Kravspecifikationen, som är en central del i systemutvecklingsprocessen (Andersen,
1994), måste vara upprättad på ett sådant sätt att tjänsteleverantörerna har en
möjlighet att kvalitetssäkra den färdiga systemlösningen. För att kvalitetssäkringen
skall vara möjlig måste även kunden samarbeta i kvalitetsarbetet enligt min mening.
Kunden måste upprätta kravspecifikationen så att den speglar de faktiska krav och
önskemål som kunden har. Kravspecifikationen skall enligt Andersen (1994)
dokumentera de krav, behov och önskemål som kunden har på varan och tjänsten. Att
kravspecifikationen är av god kvalitet är väsentligt eftersom detta dokument utgör
grunden för hur det nya informationssystemet skall utformas. Vid upprättandet av
kravspecifikationen är det viktigt att kunden och tjänsteleverantören samarbetar för att
kvaliteten skall bli den bäst möjliga. Bristande information i kravspecifikationen, dåligt
dokumenterade kvalitetshandlingar och otillräcklig kunskap hos tjänsteleverantörerna
gör att arbetet med att utveckla en systemlösning med god kvalitet är svårt enligt min
uppfattning.

För att organisationen skall erhålla en så god kvalitet som möjligt på sina varor och
tjänster krävs det enligt min mening planering och systematiska åtgärder, det vill säga
kvalitetssäkring. Arbetet med kvalitetssäkringen täcker in alla delar i system-
utvecklingsprocessen.

Diskussioner angående kvalitetssäkring på informationssystem inom konsultbranschen
förs idag på flera håll inom nationen. Min uppfattning är att svårigheter med att skapa
rätt förutsättningar och att erhålla kravspecifikationer som överensstämmer med
kundens krav tas upp allt mer inom branschen. Intresset för att undersöka hur väl IT-
konsultbranschen utför kvalitetssäkring och kundernas uppfattning om kvaliteten har
tenderat till att öka enligt den uppfattning jag erhållit från samarbetet med Enator
(bilaga 1).

Jag skall i mitt examensarbete därför, utifrån IT-konsultbranschens perspektiv,
undersöka hur kvalitetssäkringen av produkter bör gå till. Arbetet med undersökningen
görs i samarbete med Enator Affärssystem.

Undersökningen kommer att ta upp de kvalitetsdokument och planer som skall finnas i
organisationen enligt teorin. Examensarbetet skall även undersöka hur kvalitets-
säkringen går till i praktiken utifrån den information som erhållits från Enator. En del i
arbetet kommer även att vara att genomföra intervjuer med två västsvenska kommuner
som nyligen uppstartat en ny systemlösning. Dessa intervjuer kommer att genomföras
för att belysa hur kunden upplever att IT-konsultföretagen kvalitetssäkrar de
systemlösningar som levereras till kund.
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2 Bakgrund
Kapitlet bakgrund presenterar de grundläggande begrepp och definitioner som är
centrala för examensarbetet och som läsaren behöver ha kännedom om för att förstå
resterande rapportavsnitt. Kapitlet skall även klargöra vilken innebörd de olika
begreppen har inom ramen för examensarbetet. Bakgrundskapitlet innehåller en
kortfattad förklaring till begreppet systemutveckling, definition av kvalitet, förståelse
för tjänstekvalitet och definition av begreppet kvalitetssäkring. I kapitlet tas även upp
en förklaring till kvalitetscykeln, strategi och samordning av verksamheten, med
kvalitetspolicy, kvalitetsmål, kvalitetssystem och kvalitetsorganisation, som ingående
avsnitt. En orientering kring kundbegreppet samt ett diskussionsavsnitt avslutar
bakgrundskapitlet.

2.1 Systemutveckling

För att kunna behandla kvalitetssäkring i IT-konsultbranschen bör läsaren få en
uppfattning om hur utvecklingsprocessen med att ta fram en IT-produkt eller tjänst går
till.

Systemutveckling är arbetet med hur ett företag skapar ett informationssystem
(Andersen, 1994). Systemutvecklingsprocessen går ifrån analys, via utformning och
realisering, till implementering. Genom hela systemutvecklingsprocessen är det viktigt
att ta hänsyn till arbetet med kvalitet. Enligt Andersen (1994) måste kvalitetstänkande
och kvalitetsmedvetande bli en del av systemutvecklingen. Det finns flera sätt att
angripa systemutvecklingsuppgiften på (Andersen, 1994). Systemutvecklingsprocessen
är inte av central betydelse för examensarbetet, utan tas upp i rapporten för att läsaren
skall erhålla en grundläggande förståelse om begreppet. Av den anledningen är det inte
av betydande roll vilket ramverk som används för att beskriva processen. Den modell
som presenteras i examensarbetet är Andersens (1994) livscykelmodell. Valet att
förklara systemutvecklingsprocessen med hjälp av livscykelmodellen grundas i att den
är en vanligt förekommande och vedertagen modell över systemutveckling.

2.1.1 Livscykelmodellen

Livscykelmodellen ger enligt Andersen (1994) en bild över informationssystemets hela
livscykel, från idé till skrotning av produkten. Livscykelmodellen är uppbyggd i sju
problemområden. De områden som ingår i systemutvecklingsprocessen, enligt
Andersen (1994) är; förändringsanalys, analys, utformning, realisering, implementering,
förvaltning och drift och avveckling. De områden som jag anser är väsentliga att ta upp
i examensarbetet sträcker sig ifrån förändringsanalysen till implementeringen.

Figur1: Livscykelmodellens problemområden som tas upp i examensarbetet
(Andersen, 1994).

FA A U R I
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Det första problemområdet som Andersen (1994) tar upp är förändringsanalysen
(FA). Förändringsanalysen görs innan systemutvecklingsprocessen har startat.
Förändringsanalysen görs för att erhålla bakgrundsinformation om verksamheten innan
arbetet startas med själva systemutvecklingen. I förändringsanalysen utröner vanligen
både systemleverantören och beställaren vilka förändringsbehov som finns inom
verksamheten och formulerar en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Denna första
fas utmynnar i att verksamheten kommer fram till de utvecklingsåtgärder som behöver
göras. Beslut tas även om ett nytt informationssystem är lösningen på beställarens
problem eller ej.

Jag anser att förändringsanalysen är en mycket viktig del att analysera innan själva
systemutvecklingsprocessen tar vid. Det är viktigt att analysera den egna
organisationen och rannsaka sig själv för att få fram de faktiska problemen i
verksamheten. Först när denna del av arbetet är utfört kan organisationen fortskrida
med utvecklingsarbetet i den riktning som anses vara bäst för organisationen.

Efter denna kartläggning av förändringsbehoven hos organisationen kommer
problemområde två, analys (A). I analysen utarbetas en mer detaljerad beskrivning av
vad det nya informationssystemet skall uträtta. I denna fas i systemutvecklingen är
kunden mycket viktig (Andersen, 1994). Kundens samarbete med leverantören för att
ge information till beskrivningen över vad informationssystemet skall uträtta är
nödvändig. Informationen angående kundens krav och önskemål är viktig för att
analysen av verksamheten skall hålla en god kvalitet. Jag menar att kommunikationen
mellan kunden och leverantören är den faktor som är mest avgörande för om det
levererade informationssystemet kommer att hålla en god kvalitet eller ej. En analys
över hur informationssystemet skall underlätta för organisationens arbete utförs och
analysen utmynnar i en kravspecifikation.

De två problemområdena ovan kallas ofta med en samlingsbeteckning för analysfasen.
Enligt Andersen (1994) är dessa två områden de vad-orienterade (problemorienterade)
problemområdena. Det vill säga att de är de områden där organisationen fastställer vad
informationssystemet skall uträtta.

Andersen (1994) tar som nästa steg i livscykelmodellen upp utformning (U).
Utformningen har två delar. Den första delen, problemområde tre, innebär att
verksamheten väljer vilken slags teknisk lösning som skall användas. Med att välja
vilken slags teknisk lösning som skall användas menar Andersen (1994) den utrustning
och utvecklingsverktyg som skall användas. Efter att organisationen valt den tekniska
lösningen som skall användas följer problemområde fyra. I detta område utarbetas en
detaljerad lösning som grundar sig på den aktuella utrustningen och programvaran.
Utformningens resultat är ett realiserbart informationssystem.

Det tredje och fjärde problemområdet är utformningsfasen. Andersen (1994) menar att
dessa områden är systemutvecklingens hur-orienterade (lösningsorienterade) områden.
Kravspecifikationen som upprättas av organisationen eller som framkommer vid
samarbete mellan organisationen och leverantören är en länk mellan analysfasen och
utformningsfasen.

Problemområde fem är realisering (R) av informationssystemet. Arbetet i realiserings-
fasen är att upprätta systemet samt de nya rutiner som krävs i samband med införandet.
När detta arbete är genomfört har verksamheten ett färdigt informationssystem.
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Det sjätte problemområdet är själva implementeringen (I), av det nya
informationssystemet. Enligt Andersen (1994) kräver problemområdet eftertanke och
planering. Både användarna av informationssystemet och olika experter måste delta i
detta arbete där de ofta får brottas med motivationsmässiga och praktiska problem.

2.1.2 Kravspecifikation

En central del i systemutvecklingsprocessen är upprättandet av en kravspecifikation.
Kravspecifikationen upprättas efter att analyssteget i livscykelmodellen utförts. Enligt
Andersen (1994) är en kravspecifikation ett dokument som skall ge en samlad
beskrivning över de krav som användarna ställer på det framtida informations-
systemet.

Enligt Andersen (1994) skall en kravspecifikation  innehålla beskrivningar över
avsikten med informationssystemet, det vill säga de mål (vinster) som ska uppnås. I
dokumentet ska det även finnas en övergripande beskrivning av informationssystemet
där systemets intressenter presenteras och en förklaring till vilken utväxling av
information som sker mellan systemet och intressenter ges. Kravspecifikationen skall
även beskriva de organisatoriska och personalmässiga förutsättningar som krävs för att
målen skall kunna uppnås. Vidare skall dokumentet beskriva informationssystemets
funktioner, generella egenskaper, funktionernas egenskaper, manuella funktioner,
dokumentationen och utbildning (Andersen, 1994).

Syftet med kravspecifikationen är enligt Loucopoulos och Karakostas (1995) att
erhålla en överenskommelse mellan leverantören och kunden där de problem som
måste lösas av informationssystemet finns med. Kravspecifikationen ska även fungera
som en ritning över utvecklandet av det nya informationssystemet.

Vid kvalitetssäkring inom IT-konsultbranschen, som undersöks i examensarbetet, är
kundens kravspecifikation av stor betydelse enligt min uppfattning.
Kravspecifikationen måste vara upprättad på ett klart och tydligt sätt samt innehålla
kundens krav och önskemål. Är kravspecifikationen upprättad på ett bra sätt har det
levererande företaget lättare att kvalitetssäkra den slutliga systemlösningen.

Jag menar dock att det är ett svårt arbete att upprätta en kravspecifikation som
innehåller samtliga krav. Det är inte alltid så lätt för kunden att kunna utröna samtliga
krav och följdkrav som finns inom den egna organisationen. Ett samarbete mellan
kunden och tjänsteleverantören är därför att föredra. Genom samarbetet kan mer
uttömmande diskussioner erhållas och diskussionerna utmynnar i en kravspecifikation
som på bästa sätt visar på de uttalade och underförstådda behov som kunden har.

Under utvecklingsarbetets gång är det inte ovanligt att nya och ändrade krav uppstår.
Ändringar i dokument, som kravspecifikationen, kan bli aktuella. Arbetet med att
fastställa ändringar i dokument och ibland programvara, och se till att de följs, kallas
konfigurationsstyrning (Andersen, 1994). Konfigurationsstyrningen består av att
företaget bestämmer vem som kan be om ändringar, vem som bedömer
konsekvenserna, vem som beslutar om en ändring ska accepteras och vem som rättar i
dokumenten. Att de ändringar som kunderna efterfrågar och som accepteras av
tjänsteleverantörerna verkligen utförs på ett korrekt sätt är viktigt för den upplevda
kvaliteten på systemlösningen. Ignoreras kundernas krav upplever kunden en
försämrad kvalitet på tjänsten.
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För att ändringarna i kraven inte skall misstolkas är det viktigt att alla nya och ändrade
krav validieras (Loucopoulos och Karakostas, 1995). Med att validiera krav menas att
undergå en process som gör att kunderna och leverantörerna erhåller samma
uppfattningen om kraven.

2.2 Kvalitet

Kvalitetsbegreppet är idag av stor betydelse för tillverkningsindustrin men även för
tjänstesektorn. Edvardsson (1996) skriver att för att en organisation skall uppnå
marknadsmässig och kommersiell framgång krävs det konkurrenskraftiga tjänster och
produkter. Konkurrenskraften hos företagen har sin grund i kundens upplevelse av
kvalitet i relation till kostnaden. Allt arbete med kvalitet måste utgå från kundernas
behov, önskemål och krav.

Enligt Jönson (1995) kommer ordet kvalitet ursprungligen från latinets qualitas (av
vad). Dess grundbetydelse är egenskap eller karaktärsdrag. Kvalitet är ett subjektivt
begrepp som kan definieras på en mängd olika sätt beroende på situation. En produkt
(vara och tjänst) kan vara mer eller mindre lämpad för ett visst ändamål (Sandholm,
1995). För användaren av produkten har detta att göra med kvalitet. En produkts
kvalitet kan därmed definieras som;

”dess lämplighet för användning” (Sandholm, 1995, sid 9).

Definitionen ovan syftar enbart på brukarens användning av produkten. En kund som
köper en viss vara eller tjänst har vissa förväntningar. Uppfyller varan eller tjänsten
dessa förväntningar blir kunden förmodligen nöjd och anser att produkten håller en god
kvalitet. Uppfylls dock inte förväntningarna blir kunden missnöjd och anser att
produkten håller en dålig kvalitet. Utifrån detta resonemang kan en produkts kvalitet
definieras som;

”dess förmåga att uppfylla kundens förväntningar” (Sandholm, 1995, sid
10).

Anledningen till att en kund efterfrågar en viss vara eller en viss tjänst är att kunden har
ett behov som han önskar få tillgodosett. Definitionen över en produkts kvalitet kan
därför utvecklas till den definition som följer nedan. Det finns som redovisats en mängd
olika definitioner över kvalitet. För att samtliga inblandade personer i kvalitetsarbetet
skall erhålla samma förståelse över begreppens betydelse är det viktigt med en
gemensam begreppsvärld. För detta ändamål finns det en internationell standard inom
kvalitetsområdet som i Sverige heter SS- ISO 8402:1994 (Jönson, 1995, sid 6) och
enligt denna standard definieras kvalitet som:

”Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga
att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov.”

I definitionen över kvalitet sägs att produkten skall tillfredsställa kundens uttalade och
underförstådda behov. Med uttalade behov menas enligt Jönson (1995) de behov och
önskemål som kunden själv har sagt eller skrivit ned. Kundens underförstådda behov är
de behov som kunden inte specifikt uttalar men som kunden ändå önskar få av
produkten (Jönson, 1995). Ett exempel på uttalade och underförstådda behov är en
person som uttryckligen säger att bilen skall vara säker. Detta behov är ett uttalat
behov men samtidigt tänker personen att bilen skall gå fort.
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Personen har ett behov som är underförstått och detta behov behöver varan eller
tjänsten uppfylla för att kunden skall uppleva kvaliteten som god.

Den definition som jag anser vara den som bäst beskriver begreppet kvalitet, och som
kommer att användas inom examensarbetet, är svensk standards definition SS- ISO
8402:1994. Jag anser att denna definition är den som är mest heltäckande av de
definitioner som tagits upp ovan och skall därför användas för att ge en så beskrivande
definition som möjligt.

2.3 Tjänstekvalitet

För att begreppet tjänstekvalitet skall kunna utredas måste begreppet tjänst definieras
närmare.

2.3.1 Begreppet tjänst

Enligt Edvardsson (1996) är en tjänst, ur ett kundperspektiv, kundens upplevelse av
processen kring tjänsten. Tjänster och resurser som kunden inte uppmärksammar eller
upplever existerar inte för kunden. Det är ytterst kundens upplevelse av resurser,
aktiviteter och processer som formar uppfattningen om tjänsten med avseende på dess
kvalitet.

Tillkomsten av en tjänst kan enligt Gummesson (1991) ses i två stadier; dels utveckling
och konstruktion av tjänsten och dels utförandet av den konstruerade tjänsten. Enligt
Gummesson (1991) avser begreppet tjänstekonstruktion en konkretisering av
tjänstekonceptet i form av ritningar, flödesscheman, specifikationer, dataprogram,
instruktioner och andra beskrivningar. Dessa beskrivningar av tjänster möjliggör
fastställandet av vad tjänsten skall omfatta och hur tjänsteproduktionen skall gå till.
Utförandet av tjänsten kallas tjänsteproduktion. Tjänsteproduktion innefattar enligt
Gummesson (1991) mer än bara produktion och leverans. I begreppet ingår också
delar av marknadsföringen, administrationen, utveckling av tjänster och kvalitet med
mera. Ur ett konsultperspektiv sker oftast tjänsteproduktionen hos kunden
(Gummesson, 1991).

Det som utmärker en tjänst och delvis skiljer tjänster från varor kan enligt Edvardsson
(1996) summeras i fyra karakteristika:

• Tjänster är mer eller mindre abstrakta eller immateriella

• Tjänster produceras, levereras, konsumeras och marknadsförs samtidigt

• Tjänster involverar kunden som medproducent genom att kunden bidrar med
information och utför vissa delar av processen.

• Tjänster är heterogena exempelvis med avseende på hur medarbetar-, kund- eller
kapitalintensiv tjänsten är. Kundens aktiva deltagande i processen medför variation
i såväl kundkraven och förväntningarna som processen och resultatet.
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2.3.2 Begreppet tjänstekvalitet

Eftersom arbetet grundas på en undersökning av kvalitetssäkring inom IT-
konsultbranschen, det vill säga inom tjänstesektorn, så behandlas begreppet
tjänstekvalitet. Konsultbranschen utvecklar produkter i den bemärkelsen att de tar fram
en systemlösning åt kunden. Att utvecklingen av systemlösningen bygger på en
kommunikation mellan leverantören och kunden anser jag vara att utföra en tjänst åt
kunden. Produkter och tjänster kan inte alltid skiljas från varandra (Edvardsson, 1996).

Enligt Danielsson (1995) är tjänstekvalitet ett tvärvetenskapligt begrepp som innefattar
teknik, ekonomi och beteende. Tjänstekvalitet består även av tre viktiga storheter
enligt Danielsson (1995). Dessa storheter samspelar för att tjänsten ska få rätt kvalitet.
Den första storheten är tjänstemarknadsföringen, den andra är affärsidébegreppet och
den tredje är nätverkssynen. Tjänstekvalitet blir en balansgång mellan olika krav från
kunder och organisationer och samhällsnyttan.

Tjänster uppstår i det ögonblick kunden samverkar med en tjänsteleverantör
(Danielsson, 1995). Danielsson (1995) menar att hela tjänsteprocessen består av en rad
händelsekedjor.

Det första steget, före själva utförandet av tjänsten, blir att upprätta innehållet i
uppdraget. Detta steg domineras av vad tjänsten skall tillfredsställa för behov hos
kunden. Om det skall bli ett lyckat genomförande av tjänsten måste även tjänste-
leverantören betrakta hur tjänsten skall utföras. Nästa steg i processen är själva
uppdraget som oftast sker i samverkan med kunden.

I denna del av händelsekedjan beaktas hur resultatet av tjänsten skall uppnås. Sista
steget i händelsekedjan är resultatet av den utförda tjänsten. Det vill säga kunden
erfarenheter av händelsen. Upplevelsen för kunden består av de intryck kunden får och
den värdering kunden gör av tjänsteleverantören (Danielsson, 1995).

Gummesson (1991) redovisar utifrån sitt resonemang kring tjänsteproduktion och
tjänstekonstruktion en modell, kallad 4 K- modellen över tjänstekvalitet. I
Gummessons (1991) modell över tjänstekvalitet återfinns fyra ”kvaliteter”, 4 K:n, som
tjänsteleverantörerna måste behärska för att kundens upplevda kvalitet skall bli
tillfredsställande. Det första K:et, konstruktionskvalitet, syftar på hur väl tjänsten är
konstruerad. Det andra K:et, produktionskvalitet, syftar på hur väl en tjänst utförs i
relation till konstruktionen. Det tredje K:et är processkvaliteten och gäller kundens
omedelbara kvalitetsupplevelse under tjänsteproduktionen. Det vill säga hur trevlig
personalen är, om personalen ger ett kompetent intryck och om andra kunder
uppträder störande och så vidare. Det fjärde K:et är slutkvaliteten, det vill säga hur väl
tjänsten blev utförd.

2.4 Kvalitetssäkring

Sedan slutet av 1960-talet har ett annat begrepp uppmärksammats, nämligen ”quality
assurance” eller kvalitetssäkring på svenska (Sandholm, 1995). Enligt Sandholm
(1995) finns det inte en helt entydig uppfattning om innebörden av begreppet. För
somliga är det detsamma som kvalitetsstyrning, medan det för andra är verksamhet
som syftar till att ge säkerhet i att avsedd kvalitet uppnås och vidmakthålls.
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Begreppet kvalitetssäkring definieras enligt SS 02 01 04 (Sandholm, 1995, sid 17)
som:

”Alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att ge tillräcklig
tilltro till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på kvalitet.”

Kvalitetsstyrning definieras enligt samma standard däremot som:

”De operativa metoder och aktiviteter som tillämpas för att uppfylla krav
på kvalitet.” (Sandholm, 1995, sid 17)

Kvalitetssäkring kan även definieras ur en annan synvinkel. Edvardsson (1996) tar upp
kvalitetssäkring som;

”System för att säkerställa kvaliteten på ett företags (eller en organisations)
produkter eller tjänster omfattande organisatorisk struktur, ansvar och
rutiner”.

Ett kvalitetssäkrat företag utifrån ovanstående definition har samtliga rutiner
dokumenterade och alla medarbetare följer dem. Dokumentationerna över rutinerna
sammanfattas i en kvalitetsmanual och företagets intressenter som läser dokumentet
skall genom detta få en uppfattning om hur företaget styrs och om de uppställda
kraven uppfylls. Enligt Edvardsson (1996) avses även med kvalitetssäkring det som
görs innan tjänsten produceras. Det vill säga även att skapa och säkerställa
förutsättningar för kvaliteten genom att rekrytera kompetent personal och att välja rätt
organisationsform med mera.

Examensarbetet kommer endast att inriktas på kvalitetssäkring och inte
kvalitetsstyrning. Definitionen över kvalitetsstyrning togs endast upp för att belysa
skillnaden i definition på de båda begreppen. Den svenska standardens definition, SS
02 01 04, på kvalitetssäkring är den definition som valts att användas inom
examensarbetet. Motiveringen till att den definitionen valdes är att den följer en svensk
standard vars syfte är att ge en nationell definition över kvalitetsbegreppen.

2.5 Kvalitetscykeln

Begreppet kvalitetscykeln behandlas av Sandholm (1995). Kvalitetscykeln är en mängd
funktioner i verksamheten som direkt påverkar produkternas (varornas och tjänsternas)
kvalitet. Dessa funktioner finns i verksamheten och i de olika funktionerna arbetar
människor som genom sitt dagliga arbete påverkar kvaliteten på produkterna. Samtliga
funktioner med dess personal påverkar kvaliteten i och med att de tar aktiv del i kedjan
av aktiviteter från idé till färdigutvecklad produkt. Kvalitetscykeln består av följande
funktioner:

• Marknadsstudier

• Produktutveckling

• Beredning

• Inköp

• Produktframställning

• Marknadsföring

• Kundtjänst



2 Bakgrund

10

Funktionerna som togs upp ovan finns i varierande grad i såväl tillverkande företag
som tjänsteföretag (Sandholm, 1995). Det är viktigt för alla företag att skaffa sig
information om vilka företagets kunder är och vilka behov och önskemål de har. För
att erhålla denna värdefulla information om kundönskemål och konkurrenternas
erbjudanden kan organisationen göra en marknadsstudie.

Den information som framkommit vid marknadsanalysen är viktig att ta tillvara på för
företaget och utnyttja vid produktutvecklingen. Innan varan tillverkas eller tjänsten
utförs är det dock viktigt för organisationen att utföra ett planerings- och
beredningsarbete. I detta arbete ingår att bestämma hur processer för tillverkning och
utförande skall se ut, ta fram hjälpmedel, utarbeta instruktioner och att välja och
utbilda personal för genomförandet.

Inköpsfunktionen har en viktig roll för kvaliteten på produkten. Deras arbete ligger i
att välja tillförlitliga leverantörer så att företaget erhåller rätt kvalitet på inköpta varor
och tjänster.

Produktframställandet i ett tjänsteföretag utförs av personalen som har direkt kontakt
med kunderna. Det är viktigt att i denna funktion ge personalen instruktioner,
tillräckliga resurser och hjälpmedel för att de skall kunna uträtta sitt arbete på ett sätt
som främjar kvaliteten.

Marknadsföringen av företagets varor och tjänster skall innehålla korrekt information
och den skall ges till rätt kategori av kunder. Vänder sig företaget till annan marknad
än produkten var avsedd för finns det risk för att produkterna inte överensstämmer
med kundkraven och det resulterar i missnöjda kunder.

Kundtjänstens roll är att hjälpa kunderna när dessa behöver hjälp eller har synpunkter
på produkterna (Sandholm, 1995).

Samtliga av funktionerna påverkar direkt eller indirekt varornas och tjänsternas kvalitet
enligt Sandholm (1995). All personal som ingår i någon av funktionerna har genom sitt
dagliga arbete en inverkan på kvaliteten och de har därmed ett kvalitetsansvar.
Kvalitetscykeln visar även att kvaliteten är ett resultat av många aktiviteter i berörda
funktioner.

Det fodras en samverkan och samordning mellan samtliga aktiviteter avseende
kvaliteten för att verksamheten skall resultera i varor och tjänster som blir efterfrågade
på marknaden.
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2.6 Strategier

Jag anser att en övergripande strategi för hela organisationen är viktigt för att ett
långsiktigt arbete mot förbättrad kvalitet skall kunna genomföras. Strategin skall ta
upp organisationens övergripande syfte och mål med kvalitetsarbetet och dra upp
riktlinjer för hur de fyra grundstenarna skall upprättas (Sandholm, 1995). De fyra
grundstenarna, kvalitetspolicy, kvalitetsmål, kvalitetssystem och kvalitetsorganisation,
diskuteras mer ingående i kommande avsnitt.

Figur 2: Figur över hur kvalitetscykeln, strategi och de fyra grundstenarna
samverkar.

Sandholm (1995) diskuterar ett antal viktiga företagsstrategier för att uppnå en god
kvalitet på produkter och tjänster. Enligt Sandholm (1995) måste en organisation som
vill bli marknadsledande eller nå en förbättrad lönsamhet genom en satsning på kvalitet
ha en form av strategi. Sandholm (1995) skriver att det i första hand är fyra strategier
som är aktuella för organisationer som önskar uppnå betydande resultat. Dessa
strategier är enligt Sandholm (1995); professionellt ledarskap i kvalitet, massiv
utbildning i kvalitet, marknadsorientering i verksamheten och program för
kvalitetsförbättringar.

Den första strategin Sandholm (1995) tar upp handlar om hur ledningen skall utföra ett
handgripligt ledarskap inom kvalitetsområdet. Ledarskapet skall innefatta ett antal
åtgärder som initieras av VD. En kvalitetspolicy skall upprättas, införas och göras känd
för samtlig personal. Kvantitativa mål för kvaliteten skall ställas upp för alla funktioner
och planer för hur dessa skall uppnås skall utarbetas, genomföras och följas upp. Ett
antal rutiner för arbetet med kvaliteten skall införas och all personal skall ge
förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter så att kvalitetsmålen uppnås.

Verksamhetens funktioner

(Kvalitetscykeln)

Strategi

Kvalitets-

policy

Kvalitets-

mål

Kvalitets-
system

Kvalitets-
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Sandholms (1995) strategi nummer två handlar om att organisationen skall utbilda all
personal i kvalitetstänkande. Utbildningen måste starta i företagsledningen och sedan
gå nedåt nivå för nivå. Utbildningen kan utföras i seminariegrupper, arbetskonferenser
samt att redan utbildad personal kan utbilda sina kolleger.

Den tredje strategin behandlar marknadsorientering. En stark marknadsorientering
innefattar såväl en fokusering på kunderna och deras behov samt en bevakning av
företagets konkurrenter. Att använda ett marknadsorienterat arbetssätt innefattar att
kundernas och användarnas uttalade och underförstådda behov tas fram genom
marknadsstudier. Organisationen skall genomföra konkurrentstudier fortlöpande och
följa upp olika marknadstrender noga.

Den fjärde strategin behandlar program för kvalitetsförbättringar. För att en
organisation skall lyckas i den hårda konkurrensen krävs det ett ständigt arbete mot
kvalitetsförbättringar. Kvalitetsförbättringarna skall göra att företaget bättre kan möta
kundernas behov och att förbättra de olika processer som finns i företaget.
Programmet för kvalitetsförbättringar har flera beståndsdelar. För prioriteringen,
styrningen, samordningen och uppföljningen av förbättringsarbetet kan ett kvalitetsråd
inrättas. En arbetsrutin för att angripa kroniska problem skall utarbetas och tillämpas
och utbildning i förbättringsarbete skall genomföras. En viktig del i programmet är att
studera och utvärdera hela verksamheten för att kunna se var förbättringar kan ske
(Sandholm, 1995).

2.7 Samordning av verksamheten

För att de funktioner som tagits upp i kvalitetscykeln skall kunna samarbeta med ett
gemensamt kvalitetsarbete krävs det samordning enligt min mening. Om samarbetet
skall fungera är det nödvändigt för verksamheten att sätta upp gemensamma mål för
kvalitetsarbetet. När organisationen har en klar och målinriktad strategi över
kvalitetsarbetet, går arbetet över i att upprätta de kvalitetsdokument och handlingar
som krävs. Det har enligt Sandholm (1995) visat sig fördelaktigt att bygga
verksamhetens fortsatta kvalitetsarbete på fyra grundstenar. De fyra grundstenarna är;
kvalitetspolicy, kvalitetsmål, kvalitetssystem och kvalitetsorganisation.

2.7.1 Kvalitetspolicy

Enligt svensk standard för terminologi inom kvalitetsområdet, SS 02 01 04,
(Sandholm, 1995, sid 216) så står kvalitetspolicy för:

”En organisations övergripande avsikter och inriktning vad avser kvalitet,
formellt uttalade av den högsta ledningen.”

Enligt Sandholm (1995) har det blivit allt vanligare att företag har en kvalitetspolicy.
Det är inte alltid fallet att kvalitetspolicyn finns nedtecknad men trots det anser
företagen att man har en kvalitetspolicy.

Det är dock önskvärt att det finns en klar och tydligt nedtecknad kvalitetspolicy som är
förankrad inom samtliga avdelningar inom verksamheten. Det finns ett antal punkter
som bör beaktas för att kvalitetspolicyn skall få önskad effekt i kvalitetsarbetet
(Sandholm, 1995).
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En av de punkter som Sandholm (1995) tar upp är att kvalitetspolicyn måste avspegla
verksamhetsidén. Kvalitetspolicyn skall givetvis bidra till att förverkliga de mål och
idéer som angetts. Kvalitetspolicyn skall även vara långsiktig och täckande. Med att
kvalitetspolicyn ska vara täckande menar Sandholm (1995) att policyn skall ge
riktlinjer för samtliga funktioners verksamhet. Policyn skall även vara meningsfull, ha
ett enkelt språk, vara kortfattad och föras ut på ett auktoritativt sätt.

Sandholm (1995) skriver även att det är lämpligt att kvalitetspolicyn omfattar tre delar:

• Behovet av en kvalitetspolicy.

 Här anges policyns bakgrund och syfte.

• Grundinriktning för kvaliteten.

 Här anges vad högsta ledningen i organisationen eftersträvar i fråga om kvalitet.

• Förverkligande av grundinriktningen.

 Här anges riktlinjer som skall följas av organisationen för att visionen skall kunna
uppnås.

 

 2.7.2 Kvalitetsmål

 Sandholms (1995) definition av vad som menas med kvalitetsmål är de bestämda mål
för kvaliteten som verksamheten skall inriktas mot. Målen bör vara nedtecknade och
kvantitativa. Sandholm (1995) skriver även att det är lämpligt att ställa upp
kvalitetsmålen så att de är relaterade till följande information:

• Kundtillfredsställelse

• Kvalitetsbristkostnader

• Reklamationsförekomst

• Processutfall

• Revisionsresultat

• Kontrollresultat

En del av kvalitetsmålen kan ingå i organisationens ordinarie budget. Sandholm (1995)
skriver att det utifrån erfarenhet har visat sig att kvalitetsmålen skall vara drastiska.
Om målen är satta högt sätter de igång en mental process hos personalen som börjar
tänka i andra banor och pröva nya vägar. Ofta gör detta nytänkande att de drastiskt
satta kvalitetsmålen uppfylls.

Det är bra att ha övergripande kvalitetsmål för hela verksamheten och att sedan bryta
ned detta övergripande mål i delmål för varje del av organisationen. Målen skall som
tidigare sagts vara nedskrivna för att göra det lättare att förena samtlig personal runt
de fastställda målen.
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För att organisationen skall kunna nå resultat med sitt kvalitetsarbete krävs det att
målen verkligen klargörs för alla berörda.

Det skall även finnas program och planer för hur kvalitetsmålen skall uppnås. Att
målen uppfylls måste till sist fortlöpande följas upp av verksamhetsledningen
(Sandholm, 1995).

2.7.3 Kvalitetssystem

Ett kvalitetssystem innefattar enligt Sandholm (1995) alla kvalitetspåverkande
aktiviteter. Systemet skall visa förhållandet mellan aktiviteterna och genom detta bildar
kvalitetssystemet ett nätverk av rutiner som skall följas i arbetet mot tjänstens kvalitet.
Exempel på kvalitetssystem som har fått stor genomslagskraft både inom
tillverkningsindustrin och tjänstesektorn är ISO 9000 serien. ISO 9000 är den samlade
beteckningen över ett antal standarder för kvalitetssystem. Organisationer har genom
någon av dessa standarder fått impulser till att utveckla och införa rutiner för arbetet
med kvalitet. Standarderna går endast in på vad som skall göras och inte hur arbetet
med kvalitet skall gå till (Sandholm, 1995).

En dokumentation över verksamhetens kvalitetssystem är ofta nödvändigt enligt
Sandholm, (1995). Denna dokumentation kan ha formen av en kvalitetshandbok.
Kvalitetshandboken ger information om kvalitetspolicy, kvalitetsmål, kvalitets-
organisation och kvalitetssystem. Det bör även ingå något om syftet och användningen
av kvalitetshandboken. Vid sidan av kvalitetshandboken kan det vara lämpligt att ha
kvalitetsplaner. Planerna beskriver kvalitetsverksamheten för ett visst projekt, en viss
tjänst och visar vilka aktiviteter som skall ingå (Sandholm, 1995).

2.7.4 Kvalitetsorganisation

Kvalitetsorganisationen skall enligt Sandholm (1995) klargöra för organisationens
personal det ansvar och tillhörande befogenheter som de besitter. I arbetet ingår att
identifiera de aktiviteter som behövs för att nå rätt kvalitet. Organisationen skall även
bestämma ansvar och befogenheter för dessa aktiviteter samt att dela upp arbetet i
funktionella delar. Det ligger i kvalitetsorganisationens intresse även att ange
sambandet mellan de olika funktionella delarna.

2.8 Kund

Kunden spelar enligt min uppfattning en viktig roll för att kvaliteten på varan eller
tjänsten skall bli den bäst möjliga. I tjänsteföretag är företagets kund den person eller
organisation som beställer tjänsten av tjänsteleverantören. Om kunden inte medvetet
arbetar för att få samarbetet med tjänsteleverantören att fungera kan kunden inte heller
förvänta sig att få den kvalitet på varan eller tjänsten som önskas. Ansvaret hos kunden
ligger i att denne måste ha kunskap om sina egna behov och önskemål och skriva ned
dessa i en kravspecifikation.
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Jag menar att kunden måste specificera vad han vill ha för vara eller tjänst utförd för
att tjänsteleverantören skall ha en möjlighet att kunna uppfylla kraven. För att
kvaliteten skall bli den bästa krävs det att kundens kravspecifikation och
tjänsteleverantörens lösning överensstämmer med varandra.

Det finns olika typer av kunder inom såväl tillverkningsindustrin som tjänstesektorn.

Sandholm (1995) tar bland annat upp två kategorier av kunder:

• externa kunder (utanför organisationen)

• interna kunder (innanför organisationen)

Externa kunder är den kategori som vi oftast förknippar med kundbegreppet. En
extern kund är inte en del av organisationen som tillhandahåller tjänsten. Ett exempel
på en extern kund är uppdragsgivaren hos konsultbolaget. Det finns även andra externa
kunder som till exempel myndigheter som övervakar viss verksamhet som sjukvård och
trafikflyg. De externa kunderna kan vara konsumenter eller organisationer (Sandholm,
1995).

Interna kunder finns i motsats till de externa kunderna inom den egna organisationen.
De interna kundernas verksamhet är beroende av hur arbetet utförs inom andra delar
av organisationen.

Enligt Sandholm (1995) grundas kundernas uppfattning om varor och tjänsters kvalitet
på tre förhållanden:

• Egenskaper som tillfredsställer kundbehov

• Egenskaper som är oväntade men positiva för kunden

• Förekomst av brister och fel

Tjänster med god kvalitet kännetecknas av att de ger kunderna tillfredsställelse genom
att de har de egenskaper som kunden efterfrågar. Egenskaperna kan vara antingen
primära (kärntjänster) eller sekundära (tilläggstjänster). Tilläggstjänster är de
egenskaper som kunden inte hade förväntat sig av tjänsten men som ur deras synvinkel
är något positivt.

2.9 Diskussion

Genom hela bakgrundskapitlet är den centrala delen att kvalitet och kvalitetssäkring
bestäms av kunden. Kundens uppfattning av produkterna är av avgörande betydelse för
kvaliteten. Inom allt kvalitetsarbete är det viktigt att tänka på kunden och de krav och
önskemål som denne har. Kundens påverkan på kvaliteten och kundens uppfattning om
definitionen av kvalitet är ett återkommande kapitel hos ett flertal författare. Enligt min
åsikt är dessa argument även de mest centrala att beakta för organisationer som
eftersträvar en bättre kvalitet på sina produkter.

Definitionerna av kvalitet och kvalitetssäkring skall enligt min åsikt följa den svenska
standard som finns inom området kvalitet. Standardiserade definitioner gör att
inblandade personer i en utvecklingsprocess lägger samma innebörd i begreppen och
därmed avhjälps missförstånd.
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Tjänstekvalitet anser jag vara ett viktigt begrepp eftersom mycket av arbetet i
konsultbranschen är kommunikation mellan leverantörer och kunder, det vill säga att
leverantören utför en tjänst för kunden. Det är som Edvardsson (1996) även tar upp
mycket viktigt att kundens upplevelse av tjänsten blir så positiv som möjligt eftersom
tjänsten då uppfattas vara av en god kvalitet.

En viktig del i arbetet med kvalitet enligt min åsikt är att företaget har övergripande
planer för hur arbetet skall gå till och vilka mål som företaget har med sitt
kvalitetsarbete. Avsnittet om strategier och samordning av verksamheten är avsnitt
som är viktiga och som visar på vikten av att ha dessa övergripande planer. För att
kvalitetssäkringen av företagets produkter skall vara möjlig, menar jag att samtliga
medarbetare måste erhålla en insikt i organisationens övergripande strategi samt den
policy och kvalitetsmål som eftersträvas.

I bakgrundskapitlet har jag enligt min åsikt tagit upp de väsentliga begrepp och delar
av kvalitetsarbetet som jag anser att ett företag bör följa för att kunna kvalitetssäkra
sina produkter.
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3 Problembeskrivning
Kvalitetsarbete inom en organisation är alltid väsentligt för att organisationen skall
kunna vara konkurrenskraftig och ha möjlighet att hålla sig kvar på marknaden
(Bergman och Klefsjö, 1991). Kvalitetstänkandet måste genomsyra hela utvecklingen
av ett nytt informationssystem eller utförandet av en tjänst (Andersen, 1994). I
systemutvecklingsprocessen är det enligt min uppfattning viktigt att kunden innehar en
aktiv roll med att informera leverantörerna om krav och önskemål i det nya
informationssystemet. Andersen (1994) skriver att kundens krav och önskemål skall
nedskrivas i en kravspecifikation som sedan skall ligga till grund för utvecklandet av
informationssystemet. En viktig del i kravspecifikationen är att klargöra ansvars-
fördelningen mellan beställaren av informationssystemet och leverantören. Att arbetet
med att upprätta kravspecifikationen utförs på ett strukturerat sätt menar jag är av
avgörande betydelse för produktkvaliteten.

Det är även viktigt att de interna kunderna (organisationens funktioner) aktivt deltar i
kvalitetsarbetet. Verksamhetens funktioner med dess medarbetare påverkar i hög grad
kvaliteten på företagets produkter och tjänster (Sandholm, 1995). Funktionerna i
verksamheten och dess kvalitetspåverkan kallas enligt Sandholm (1995) för
kvalitetscykeln. För att kvalitetsarbetet och samordningen av organisationens
funktioner skall fungera krävs det att företagsledningen har en övergripande strategi
(Sandholm, 1995). Strategin skall enligt Sandholm (1995) ge verksamheten de
riktlinjer och planer som behövs för att kvalitetsarbetet skall fungera så bra som
möjligt. Inom strategins ramar upprättas en kvalitetspolicy, kvalitetsmål sätts upp,
kvalitetssystem bestäms och en kvalitetsorganisation utses (Sandholm, 1995).

Inom all tjänsteverksamhet menar jag att kunden bör spela en aktiv och betydande roll.
Jag anser att samarbetet mellan kunden och leverantören utgör själva tjänsten och
samarbetet måste fungera på bästa sätt för att den upplevda kvaliteten skall betecknas
som god. För att samarbetet skall fungera så bra som möjligt och den upplevda
kvaliteten ska bli den bäst möjliga krävs det att rätt förutsättningar och hjälpmedel ges.

Enligt min uppfattning speglar samtliga delar i kvalitetstänkandet som redovisats ovan
vad man kallar kvalitetssäkring. Det vill säga att företaget planerar och utför
systematiska åtgärder för att kvaliteten på företagets varor och tjänster skall uppfylla
ställda krav.

Litteratur inom kvalitetsområdet verkar enligt min uppfattning ha fokuserat på
tillverkningsindustrin och till viss del vissa branscher inom tjänstesektorn, exempelvis
sjukvården. Kvalitetssäkring inom IT-konsultbranschen är ett område som jag anser
inte har belysts särskilt mycket i tidigare litteratur. Det verkar enligt min uppfattning i
dagsläget inte existera någon litteratur kring kvalitetssäkring inom just denna bransch.
Jag anser att kvalitetssäkringen inom den idag expanderande IT-konsultbranschen är
intressant att undersöka. Kvalitet är som tidigare redovisats en viktig konkurrensfaktor
och jag anser att det skulle vara intressant att undersöka vad konsultbranschen bör
göra med avseende på kvalitetsområdet för att erhålla en god kvalitet. Mitt intresse
grundar sig främst i att det på senare tid diskuterats mycket i olika media kring
kvaliteten på de systemlösningar som IT-konsulterna levererar.
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En fråga som diskuterats i media och inom branschen är hur IT-konsulterna ska kunna
kvalitetssäkra informationssystemen så att systemen enligt dem själva och enligt
kunderna håller en god kvalitet.

Mitt examensarbete ska undersöka hur kvalitetssäkringen inom IT-konsultbranschen
bör gå till för att de levererade informationssystemen skall hålla så god kvalitet som
möjligt. Examensarbetet kommer att inriktas på kvalitetssäkring på systemlösningar
som innehåller vissa delar av standardmoduler (icke helt kundspecifika
systemlösningar). Det vill säga att systemlösningarna inte är helt och hållet
kundspecifika utan att det endast är vissa delar av informationssystemet där kunderna
har specialiserade funktioner.

Till min hjälp för att undersöka hur kvalitetssäkringen går till i praktiken skall jag
samarbeta med konsulter inom Enator Affärssystem. För att även erhålla synpunkter
från kunder på IT-konsulternas kvalitetssäkring av systemlösningar skall två
västsvenska kommuner (Enators kunder) intervjuas.

3.1 Frågeställningar

I examensarbetet kommer de frågeställningar som tas upp nedan att undersökas.

Hur bör kvalitetssäkring inom IT-konsultbranschen gå till?

En belysning över vilka dokument och handlingar som bör finnas dokumenterade, för
att företaget skall ha genomfört en kvalitetssäkring på varor och tjänster, skall finnas i
examensrapporten.

Vad gör IT-konsultföretagen i praktiken för att kvalitetssäkra de icke helt
kundspecifika systemlösningar som levereras till kund?

Arbetet skall visa på hur arbetsgången med kvalitetssäkringen går till. Det är även
intressant att undersöka om branschen använder någon standard för kvalitetssäkring.

Vad anser kunderna om IT-konsultbranschens kvalitetssäkring på systemlösningar?

De frågeställningar som tas upp i examensarbetet kan sägas vara tre delmoment. Den
första frågeställningen skall beskriva hur kvalitetssäkringen bör gå till enligt litteraturen
för att kunna erhålla likheter och skillnader när jag sedan undersöker vad IT-
konsultbranschen gör i praktiken för att kvalitetssäkra sina systemlösningar. Jag anser
att det även är intressant att erhålla synpunkter på kvalitetssäkringen av
systemlösningarna från kunder för att se hur bra IT-konsultbranschen är på
kvalitetsarbete. Utifrån de tre delmomenten erhåller jag ett bra underlag för analys och
slutsatser av begreppet kvalitetssäkring med avseende på likheter och skillnader mellan
teori och praktik.
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3.2 Problemavgränsning

Arbetet behandlar kvalitetssäkring inom IT-konsultbranschen där Enator Affärssystem
har bidragit med information angående hur kvalitetssäkringen går till i praktiken.
Examensrapporten kommer endast att ta upp kvalitetssäkring av icke kundspecifika
systemlösningar och inte kvalitetssäkring av helt kundspecifika systemutvecklingar.
Examensarbetet kommer inte att ta upp hur kravspecifikationen tas fram. För att kunna
svara på frågeställningen om vad kunderna anser om branschens kvalitetssäkring
kommer två västsvenska kommuner (Enators kunder) att intervjuas. I arbetet kommer
de frågeställningar som beskrivits i avsnitt 3.1 att behandlas.

3.3 Förväntat resultat

Utifrån undersökningen förväntar jag mig att få svar på de frågeställningar som
beskrivits i avsnitt 3.1. Jag förväntar mig att genom examensarbetet belysa hur
kvalitetssäkring inom IT-konsultbranschen bör gå till och därmed skapa en rapport
som kan vara till användning för exempelvis Enator i deras fortsatta arbete med
kvalitetssäkring. Ett förväntat resultat är att se hur det praktiska arbetet med
kvalitetssäkring skiljer sig mot teorin. Jag förväntar mig även att kunderna och
tjänsteleverantörerna har olika uppfattningar angående om de levererade
systemlösningarna är av god kvalitet eller ej.
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4 Metod
Kapitlet metod tar upp ett antal metoder som är relevanta för examensarbetets
frågeställningar. Kapitlet redovisar ett antal möjliga metoder och vidare de metoder
som valts att användas inom examensarbetet. Metodkapitlet avslutas med ett avsnitt
som tar upp en plan för arbetet.

4.1 Möjliga metoder

De metoder som kan tillämpas på problemställningen är:

• Litteraturstudier

• Intervjuer

• Enkäter

Jag har valt att inte beskriva metoderna experiment och fallstudie eftersom jag anser att
de inte kan användas för att lösa frågeställningarna. Ett experiment innebär att
undersökaren kan ta ut ett antal variabler i ett specifikt fall och laborerar med dessa för
att se om resultatet ändras. Det fanns inte möjlighet att erhålla ett projekt där det gick
att laborera med olika variabler och jag har därför valt att inte genomföra denna
metod. Jag har även valt att inte genomföra en fallstudie eftersom jag inte har någon
möjlighet att studera ett helt projekt inom de tidsramar som är satta för
examensarbetet.

4.1.1 Litteraturstudier

Litteraturstudier bedrivs genom att relevanta böcker, artiklar i vetenskapliga tidskrifter
och rapporter söks fram och genomgås. Samtligt material som anses vara relevant för
problemställningen analyseras och bearbetas för att ge underlag för undersökningen.
Oavsett hur omfattande en undersökning är så måste det innebära att genomläsning av
vad andra har skrivit om ämnet görs (Bell, 1995). Bell (1995) menar även att
litteraturgenomgången medför en insamling av information för att stödja eller förkasta
olika argument och ståndpunkter. Utifrån den insamlade informationen kan författaren
till undersökningen skriva ned sina slutsatser. En litteraturgenomgång är en relativt
tidskrävande process (Patel och Davidson, 1994). Det är därför viktigt att kritiskt
granska vilken litteratur som är mest relevant för just denna undersökning.

Den stora nackdelen med litteraturstudier är att de är mycket tidskrävande och att det
kan vara svårt att få fram den litteratur som är den mest relevanta för
problemställningen. Denna nackdel vägs upp med att litteraturstudier är ett utmärkt
sätt att få reda på vad andra har skrivit om ämnet.
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4.1.2 Intervjuer

Enligt Patel och Davidson (1994) är intervjuer en teknik för att samla in information
som bygger på frågor. Med intervju menas enligt Patel och Davidson (1994) vanligen
sådana intervjuer som är personliga i den meningen att intervjuaren har en personlig
kontakt med intervjupersonen, respondenten, när denne genomför intervjun. Enligt
Dahmström (1996) finns det olika sorters intervjuer; besöksintervjuer och
telefonintervjuer.

Enligt Dahmström (1996) är en besöksintervju en intervju där intervjuaren besöker
respondenten på hans arbetsplats eller annan plats och ställer frågor till denne. Det
snabbaste sättet att samla in information är genom telefonintervjuer (Dahmström,
1996). En telefonintervju går enligt Dahmström (1996) till på så vis att intervjuaren
ringer upp den utvalda respondenten och ställer intervjufrågorna direkt i telefon.
Allmänt får inte en telefonintervju ta för lång tid (Dahmström, 1996). Antalet
intervjufrågor måste därför reduceras och frågorna får inte vara för krångliga.

Vid båda typerna av intervjuer är det viktigt att intervjupersonerna är villiga att svara
på de frågor som ställs. För att intervjupersonen skall se nyttan med att svara på
frågorna anser jag att det är viktigt att försöka motivera personerna.

Patel och Davidson (1994) anser att intervjuaren först måste klargöra syftet med
intervjun. Det är i detta avseende viktigt att betona individens roll, det vill säga att
klargöra att just hans bidrag är viktigt. När syftet med intervjun är klarlagt är det
viktigt att intervjupersonen får reda på hur hans bidrag kommer att användas och om
det är konfidentiellt eller ej. Är intervjun konfidentiell betyder det att det endast är
intervjuaren som har tillgång till uppgifterna om vilka personer som har intervjuats och
vad de enskilda individerna har svarat.

Vid en intervju kommer motivationen hos  respondenten ytterligare att påverkas av den
personliga relation som uppkommer vid intervjun (Patel och Davidson, 1994). För att
intervjun skall bli så bra som möjligt är det viktigt att intervjuaren visar ett genuint
intresse och förståelse för intervjupersonen.

Den största fördelen jag ser med intervjuer av båda slagen är kommunikationen mellan
intervjuare och respondent. Vid besöksintervjuer har intervjuaren möjlighet att ställa
ett stort antal frågor till respondenten och förklaringar och följdfrågor kan besvaras av
respondenten direkt. En fördel med att genomföra besöksintervjuer framför
telefonintervjuer är att jag anser att det är lättare att samtala spontant med
respondenten vid besök än i telefon. En annan fördel med besöksintervjuer är även att
intervjuaren lättare kan stimulera och stötta respondenten till att ge så kompletta svar
som möjligt. En fördel med telefonintervjuer framför besöksintervjuer är att de inte tar
så lång tid i anspråk. En annan fördel med telefonintervjuer är att de är lättare att få till
stånd än ett besök eftersom det ibland kan vara mycket svårt att få en besökstid hos en
tänkt respondent. Ytterligare en fördel som jag anser vara viktig är att det inte alltid är
nödvändigt att besöka respondenten för att erhålla de svar som önskas, det kan mycket
väl räcka med att samtala per telefon.

En nackdel med besöksintervjuer som jag anser vara nödvändig att ta upp är att
intervjuerna kan vara svåra att få till stånd. Det är viktigt att vara ute i god tid för att
ha en chans till att få komma på ett besök hos upptagna personer.
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En annan nackdel med besöksintervjuer är att de tar lång tid att genomföra och att det
finns risk för att intervjuaren påverkar respondentens svar omedvetet.

En nackdel med telefonintervjuer jämfört med besöksintervjuer är att det enligt min
mening inte är lika lätt att samtala spontant om en frågeställning eller ett
problemområde. Vid en telefonintervju begränsas frågorna till att vara relativt korta
och enkla att svara på för respondenten. En annan nackdel med telefonintervjuer är att
miljön kring respondenten kan vara störande och att respondenten blir stressad och inte
lämnar så kompletta svar som önskas.

4.1.3 Enkäter

Enkäter, det vill säga frågeformulär, är en annan teknik för att samla in information
som bygger på frågor (Patel och Davidson, 1994). Innan utskick av enkäterna sker är
det viktigt att motivera individerna att svara på enkäten. Vid utformandet av
enkätfrågorna är det viktigt att formulera sig så enkelt och lättförståeligt som möjligt.
Det är även viktigt att kritiskt granska vilka frågor som skall finnas med för att enkäten
skall undersöka det preciserade problemområdet (Bell, 1995). För att kontrollera
enkäten rekommenderas att genomföra ett pilottest (Bell, 1995). Innebörden i
pilottestet är att prova enkäten på ett antal pilotpersoner som till så stor grad som
möjligt motsvarar den egentliga undersökningsgruppen. Testet av enkäten medför att
det kommer fram information om felaktigheter eller grunder för missförstånd som
sedan kan korrigeras innan enkäten skickas ut till respondenterna.

Det finns enligt Dahmström (1996) olika typer av enkäter; postenkäter, gruppenkäter
och besöksenkäter.

Postenkät

Den vanligaste typen av enkät är postenkäten. Postenkäten skickas ut till enskilda
personer, företag eller myndigheter. Ett problem med postenkäter är att det är svårt att
få samtliga utvalda personer att svara på enkäten, man måste vara beredd på ett stort
bortfall enligt Dahmström (1996). Svaren på postenkäten måste kunna sändas tillbaka i
portofria kuvert och det är viktigt att undersökaren planerar för tiden det tar att skicka
ut påminnelser.

Gruppenkät

Dahmström (1996) tar även upp gruppenkäter. Gruppenkäter används för att göra en
beskrivande undersökning bland en grupp av personer, till exempel en skolklass eller
konferensdeltagare, vid ett visst tillfälle. En gruppenkät kan genomföras på uppdrag av
en utomstående uppdragsgivare eller med anledning av en frågeställning som gruppens
ledare vill ha belyst.

Besöksenkät

Besöksenkäter används för att bilda sig en uppfattning om en myndighets eller
organisations service till allmänheten enligt Dahmström (1996). De besökande
personerna får fylla i en enkät som överlämnas i samband med besöket hos
myndigheten eller vid annan kontakt. Det är vanligt att enkäten besvaras direkt på
plats, men enkäten kan även besvaras vid ett senare tillfälle och återsändas till
myndigheten.
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En fördel med enkäter är enligt min mening att de kan skickas ut till ett stort antal
respondenter om det anses nödvändigt. Genom att använda sig av enkäter får
undersökaren in svar uppställda efter ett visst mönster av frågor och det kan vara
lättare att sammanställa svaren på så vis. Nackdelarna med enkäter enligt min mening
är att det är svårt att få in kompletta svar som täcker hela problemområdet.

4.2 Val av metoder

De metoder som följer nedan är de metoder som jag har valt att använda i
examensarbetet. Metoderna är de som jag ansåg vara bäst lämpade för
problemområdet och som ger mig den information som behövs för att svara på
examensarbetets frågeställningar.

Jag har valt att genomföra litteraturstudier till en viss del för att besvara
examensarbetets två första problemställningar. En del av litteraturstudierna skall
användas till att besvara frågeställningen om hur kvalitetssäkring inom IT-
konsultbranschen bör gå till. I föregående avsnitt tog jag upp att den främsta fördelen
med litteraturstudie är att läsa vad flertalet författare har skrivit om ämnet. Jag anser
att denna information om ämnet från flera erkända källor behövs för att ha möjlighet
att besvara hur kvalitetssäkring bör gå till. Viss litteraturundersökning utgår från det
material som jag införskaffat genom samarbetet med Enator Affärssystem. Denna
litteratur skall användas till att besvara frågeställningen angående hur ett IT-
konsultföretag gör för att kvalitetssäkra sina systemlösningar i praktiken. Eftersom jag
inte har all den kunskap om ämnet som behövs för att på ett pålitligt sätt besvara
examensarbetets frågeställningar är en litteraturgenomgång av allmän litteratur och
branschinriktat material nödvändig.

Jag har valt att genomföra ett antal intervjuer med personal på Enator och med
personal på två västsvenska kommuner. Enligt Patel och Davidson (1994) kan en
intervju vara strukturerad eller ostrukturerad. En strukturerad intervju lämnar mycket
lite utrymme för respondenten att svara inom och de alternativa svar som kan lämnas
kan ofta förutsägas. I en ostrukturerad intervju däremot lämnar intervjufrågorna
maximalt utrymme för respondenten att svara inom. Fördelen med intervjuer är att
intervjuaren kan ställa ett stort antal ostrukturerade frågor till respondenten och att
missförstånd i frågeställningar kan undvikas direkt. Intervjuerna med personal på
Enator skall komplettera den information jag erhållit från det branschinriktade
materialet för att besvara frågeställningen angående hur kvalitetssäkring kan gå till i
praktiken.Dessa intervjuer är att betrakta som informella samtal och redovisas inte
separat i examensarbetet. Intervjuerna med personal på de två västsvenska
kommunerna skall genomföras för att erhålla information angående kundernas
synpunkter på IT-konsultbranschens kvalitetssäkring. Jag skall genomföra
besöksintervjuer för att jag anser att de ger den mest kompletta informationen.
Besöksintervjuer anser jag även vara det bästa sättet för att kunna genomföra en
ostrukturerad intervju med ett stort antal frågor där respondenten får utrymme att fritt
besvara intervjufrågorna.
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Jag har valt att inte genomföra en enkätundersökning i examensarbetet. Detta
ställningstagande grundar sig på att jag anser att examensarbetets frågeställningar inte
kan besvaras på ett tillfredsställande sätt genom denna metod. Svårigheten med en
enkätundersökning utifrån frågeställningarna hade varit att nedteckna de frågor som
var mest relevanta.

Jag anser att de frågor som skulle ha kunnat ingå i en enkätundersökning inte hade
täckt upp problemställningarna och jag skulle då inte haft möjlighet att erhålla svar som
vara tillfredsställande. En del i valet var även att jag i min undersökning främst har
inriktat mig på en liten population av relevanta personer inom Enator och de två
västsvenska kommunerna. Den stora fördelen med enkäter enligt föregående avsnitt är
att undersökaren kan nå ut till ett stort antal personer med ett begränsat antal frågor. I
examensarbetet har det dock varit det motsatta förhållandet. Examensarbetet har
inriktat sig på ett lågt antal personer men med mycket frågor kring
problemställningarna. För att dessa relevanta personers svar skulle bli så heltäckande
och kompletta som möjligt valdes att inte genomföra en enkätundersökning utan att
istället genomföra mer grundliga intervjuer.

4.3 Plan för arbetet

Som redovisats i tidigare avsnitt anser Bell (1994) att oavsett storleken på ett arbete så
måste en genomgång av vad som skrivits om ämnet i olika litteratur alltid göras. Bell
(1994) anser även som tidigare redovisats att genomgången av litteratur är nödvändig
för att erhålla synpunkter som antingen stödjer eller förkastar olika argument och
ståndpunkter. Jag anser att Bells resonemang är viktigt att ta fasta på och jag har
därför valt att genomföra en typ av litteraturstudie. Jag anser att jag måste genomföra
en litteraturstudie och därmed få fram relevant litteratur för att kunna svara på
examensarbetets första problemställning; hur kvalitetssäkring inom IT-
konsultbranschen bör gå till. En viss typ av litteraturgenomgång kommer även att
göras med det interna material som jag har erhållit från Enator. Materialet innehåller
nödvändig information för att jag skall ha en möjlighet att kunna svara på
examensarbetets andra frågeställning; hur kvalitetssäkring inom IT-konsultföretagen
kan gå till i praktiken.

Intervjuer skall enligt Patel och Davidson (1994) inledas med neutrala frågor.
Vanligast är att intervjun börjar med bakgrundsvariabler som intervjuaren behöver ha
information om. Likaså skall intervjun avslutas neutralt, med exempelvis utrymme för
kommentarer om frågornas innehåll och möjligheter till tillägg till frågorna. Mellan
inledningen och avslutningen kommer de egentliga frågorna som rör den preciserade
problemställningen. Det är viktigt vid formuleringen av intervjufrågorna att undvika
långa frågor, ledande frågor, negationer och dubbelfrågor (Patel och Davidson, 1994).
Vid formuleringen av frågorna är det även viktigt att tänka på vilket språk som skall
användas. Det är viktigt att intervjuaren inte använder främmande ord, fackuttryck
eller oklara och tvetydiga ord som respondenten inte känner till. Intervjutillfällena
kommer att inledas med allmänna frågor kring problemområdet för att sedan fortsätta
med mer preciserade frågor kring utvecklingsprocessen och kvalitetsbegreppen.
Intervjuerna kommer att avslutas med att respondenten får utrymme för egna åsikter
och funderingar kring kvalitetssäkring.
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Det finns två olika sätt att registrera intervjusvaren enligt Patel och Davidson (1994).
Det ena sättet är att föra löpande anteckningar under intervjun och det andra sättet är
att göra en ljudbandinspelning. Att föra anteckningar under intervjun kräver träning
och det är viktigt att intervjuaren kan förtydliga sina anteckningar omedelbart efter
intervjun. För att få genomföra en ljudbandinspelning krävs respondentens
medgivande. Fördelen med inspelningen av intervjun är att svaren registreras exakt.

En nackdel med ljudbandinspelningen är dock att närvaron av en bandspelare kan
påverkar de svar som ges (Patel och Davidson, 1994). Om det är möjligt anser Bell
(1995) att respondenten skall få möjlighet att läsa igenom utskriften av anteckningarna
och citaten från intervjutillfället. Får respondenten gå igenom anteckningarna kan han
verifiera att intervjuaren inte har missuppfattat eller feltolkat några intervjusvar. Vid de
intervjuer som skall genomföras inom examensarbetet skall registreringen av
intervjusvaren göras genom löpande anteckningar. Jag kommer att välja att endast
registrera intervjusvaren med löpande anteckningar för att försöka att minimera risken
för att respondenterna skall bli påverkade i sina svar.
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5 Genomförande
Kapitlet tar kortfattat upp hur genomförandet av examensarbetet gick till. Kapitlet
genomförande redovisar hur den fortsatta strukturen på examensrapporten ser ut och
kapitlet avslutas med en förteckning över den litteratur som använts i examensarbetet.

Genomförandet av examensarbetet skall besvara examensarbetets frågeställningar. Jag
har valt att strukturera upp examensrapportens materialpresentation i tre kapitel som
följer examensarbetets tre frågeställningar. Genomförandet av examensarbetet startade
med en litteraturgenomgång för att jag skulle kunna besvara examensarbetets första
frågeställning; hur bör kvalitetssäkringen inom IT-konsultbranschen gå till. Utifrån den
litteratur som undersöktes genomförde jag en analys som resulterade i ett ramverk för
hur kvalitetssäkringen inom IT-konsultbranschen bör gå till. Redovisningen av den
frågeställningen återfinns i examensrapportens kapitel 6.

För att jag skulle ha en möjlighet att besvara examensarbetets andra frågeställning
angående vad IT-konsultföretagen gör i praktiken för att genomföra en
kvalitetssäkring upprättades ett samarbete med Enator. Utifrån internt material och
samarbetet med personal inom Enator erhölls information angående denna
frågeställning och materialet redovisas i kapitel 7.

Examensarbetets tredje frågeställning tar upp frågan om vad kunderna anser om IT-
konsultbranschens kvalitetssäkring. För att kunna besvara denna frågeställning
genomfördes besöksintervjuer med två västsvenska kommuner som nyligen utgjort
kunder hos Enator. Redovisningen av kundernas åsikter återfinns i kapitel 8.

Utifrån examensarbetets materialpresentation genomfördes en analys (kapitel 9) där jag
sammanfogade den information som erhållits i de olika frågeställningarna. Jag valde att
redovisa analysen utifrån de steg i ramverket som redovisas i kapitel 6. För varje steg i
ramverket analyseras vad litteraturen anser, hur steget genomförs i praktiken och vad
kunderna har för åsikter. I vissa av ramverkets steg hade kunderna inte några åsikter
och när så är fallet analyseras endast vad litteraturen anser och hur steget går till i
praktiken.

Bearbetningen och analysen av examensarbetets frågeställningar resulterade i de
resultat som redovisas i kapitel 10.

Examensrapporten avslutas med kapitel 11 där examensarbetets slutsatser redovisas.
Kapitel 11 innehåller även en diskussion kring examensarbetets frågeställningar,
examensarbetets resultat kontra förväntat resultat, erfarenheter från examensarbetet
samt uppslag till fortsatt arbete.

Nedan redovisas ett avsnitt som presenterar den litteratur som använts inom
examensarbetet. Avsnittet nedan innehåller även en kortfattad argumentation till varför
respektive litteratur var relevant att använda inom examensarbetet.
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5.1 Litteraturpresentation

Andersen, E.S. (1994) Systemutveckling- principer, metoder och tekniker. Litteraturen
har använts till att beskriva systemutvecklingsprocessen och kravspecifikationen. Valet
att använda ovan nämnda bok gjorde jag utifrån att jag anser att den på ett klart och
lättförståeligt sätt beskriver systemutvecklingsprocessens olika faser. Andersen är
professor i informationsvetenskap och livscykelmodellen som han presenterar i boken
ansåg jag vara en bra modell för att förklara de olika faserna i en systemutveckling.

Bergman, B. & Klefsjö, B. (1991) Kvalitet från behov till användning. Boken har
använts i examensarbetet vid redovisning av begreppet kvalitet och definitioner av
detta begrepp. Valet att använda ovan nämnda litteratur grundar sig i att jag ansåg att
boken på ett lättförståeligt och bra sätt tog upp hela resonemanget kring kvalitet från
idé till färdigställande.

Danielsson, R.J. (1995) Tjänstekvalitetens hörnstenar- kundstyrd affärsutveckling.
Vid bearbetning och förklaring av begreppet tjänstekvalitet har bland annat denna
litteratur använts. Danielsson presenterar i ovan nämnda bok begreppet tjänstekvalitet
och det som utmärker tjänstekvalitet. Jag valde att ha med denna litteratur i
examensarbetet för att erhålla en mer detaljerad uppfattning kring tjänstekvalitet och
vad begreppet innebär.

Jönsson, K. (1995) Kvalitetsboken. Litteraturen har använts i examensarbetet vid
definitioner av olika kvalitetsbegrepp. Denna bok tar på ett mycket enkelt och bra sätt
upp vad kvalitet är, definitioner av olika kvalitetsbegrepp och grunderna kring
kvalitetsarbete. Det är på grund av bokens enkelhet och lätta resonemang som jag har
valt att använda denna litteratur.

Sandholm, L. (1995) Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. Litteraturen har använts till
definitioner av ett antal kvalitetsbegrepp men även till avsnittet om strategier och
samordning av verksamheten. Sandholm anses som en person som bidragit med
mycket inom kvalitetsområdet och hans ovan nämnda bok valdes på grund av att hans
resonemang kring flertalet begrepp ansågs som mycket relevanta för examensarbetet.
Sandholm (1995) tar upp en hel del övergripande filosofier och resonemang kring
samordning av verksamheten som jag ansåg vara viktiga steg att påvisa för att ge en
förklaring till hur IT-konsultbranschen bör gå tillväga i sin kvalitetssäkring.
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6 Redovisning av hur kvalitetssäkring bör gå till
I kapitlet nedan redovisas hur kvalitetssäkring bör gå till enligt relevant litteratur. Inom
kapitlet görs en sammankoppling av de olika kvalitetsbegreppen som tagits upp i
examensarbetet (6.1-6.6) samt redovisning av ett ramverk för hur kvalitetssäkring bör
gå till (6.7). Kapitlet avslutas med en kortfattad diskussion kring vad som tagits upp i
kapitlet (6.8)

Med tanke på hur en systemutvecklingsprocess (se avsnitt 2.1) går till är det viktigt att
i alla faser tänka på kunden och den kundupplevda kvaliteten. Andersen (1994) nämner
att kvalitetstänkande och kvalitetsmedvetande måste bli en del av
systemutvecklingsprocessen. Har konsultföretaget den grundsynen att försöka ha detta
tänkande genom hela processen anser jag att företaget är på god väg med att utföra en
så god kvalitetssäkring på sina produkter som möjligt. Om företaget genom de första
faserna i utvecklingsprocessen har en god kommunikation med kunderna och en
lyhördhet för kundens behov kommer den kravspecifikation som upprättas att hålla en
god kvalitet anser jag. Förutsatt att samarbetet mellan leverantören och kunden bygger
på god kännedom om de behov som finns och att leverantören stöttar och ger
synpunkter på dokumentationen nedtecknas en kravspecifikation som enligt min
mening utgör ett bra underlag för den fortsatta systemutvecklingsprocessen.

6.1 Kvalitetscykeln

För att IT-konsultföretaget skall erhålla kunskaper om deras aktuella och potentiella
kunder är det viktigt att beakta de funktioner i leverantörens verksamhet som direkt
påverkar produkternas kvalitet (kvalitetscykeln) anser jag. Kunskaperna anser jag att
hela verksamheten behöver för att ha en möjlighet att kunna förstå kundens krav och
för att samarbetet dem emellan skall kunna fungera. IT-konsultföretaget får genom
företagets interna funktioner denna kunskap som är så viktig för att den fortsatta
systemutvecklingen skall kunna hålla en god kvalitet. Kvalitetscykeln (Sandholm,
1995) som behandlats i ett tidigare avsnitt (2.5) medför att konsulterna kan få
kännedom om vilka kundönskemål som finns i dagsläget, vilka produktegenskaper som
gäller och hur marknadsföringen av produkterna skall gå till. Dessa kunskaper är
endast väsentliga när det gäller en icke kundspecifik systemutveckling, det vill säga ett
standardsystem, och det är den typ av systemutveckling som är relevant inom
examensarbetet. För en utförligare redovisning av kvalitetscykeln se bakgrundskapitlet
avsnitt 2.5. Arbetar IT-konsultföretaget med tanke på kvalitetstänkande i hela
systemutvecklingensprocessen som Andersen (1994) tog upp kommer även dessa
funktioners arbete att präglas av kvalitetstänkande och ansvarstagande.
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6.2 Kvalitetsstrategi

Utifrån att kvalitetstänkande skall vara vägledande för IT-konsultföretaget är det
viktigt att kunna erhålla en samverkan i verksamheten och kunna samordna företagets
alla resurser menar jag. Samordningen av resurser kan enligt min åsikt göras möjlig om
företaget kan få alla inblandade parter (företagsledning, konsulter och externa kunder)
att förstå innebörden av kvalitetsarbetet och få dem alla att känna ansvarstagande och
sträva mot samma mål. Det är för detta ändamål viktigt att en övergripande
kvalitetsstrategi för hela verksamheten upprättas av företagsledningen.

Strategin skall som Sandholm (1995) skriver, och som redovisats i tidigare avsnitt
(2.6), ta upp företagets övergripande syfte och mål med kvalitetsarbetet och dra upp
riktlinjer för det fortsatta arbetet med kvalitet. Som redovisats i bakgrundskapitlet
anser Sandholm (1995) att det är ett antal viktiga företagsstrategier som företaget,
exempelvis IT-konsultföretaget, bör beakta för att de skall kunna uppnå en god
kvalitet på sina produkter. De strategier som Sandholm (1995) tar upp i avsnittet 2.6
anser jag vara ganska övergripande och jag har därför valt att nedan även redovisa om
mer detaljerade delar som skall ingå i en kvalitetsstrategi för att den skall vara så
verkningsfull som möjligt. De hörnstenar som tas upp nedan skall enligt min mening
vara delar som strategin skall innehålla.

Enligt Bergman och Klefsjö (1991) finns det ett antal hörnstenar som skall finnas med i
en kvalitetsstrategi. Med företagsledningens engagemang för kvalitetsarbete som grund
kan organisationen bygga upp en framgångsrik kvalitetsstrategi. De hörnstenar som
strategin skall bygga på är:

• Att sätta kunden i centrum

• Att basera beslut på fakta

• Att arbeta med processer

• Att arbeta för ständig kvalitetsförbättring

• Att få alla att medverka

Den centrala delen i kvalitetsstrategin enligt Bergman och Klefsjö (1991) är att sätta
kunden i centrum. Att sätta kunden i centrum anser jag innebär att IT-
konsultföretagets alla medarbetare måste ta hänsyn till kunden och lyssna på dennes
krav och önskemål. Resonemanget att kunden är det primära att ta hänsyn till återfinns
hos flertalet författare som jag tidigare redovisat om i examensarbetet. Det är enligt
min mening den viktigaste faktorn att ha med i beräkningarna för att IT-
konsultföretaget skall kunna upprätta en verkningsfull och genomtänkt
kvalitetsstrategi.

Bergman och Klefsjö (1991) menar att basera beslut på fakta innebär att inte låta
slumpfaktorer ha en avgörande betydelse vid beslutsfattande. Det är viktigt att IT-
konsultföretaget verkligen tagit reda på vad kunderna efterfrågar och är beredda att
betala för. IT-konsultföretagen måste även ha tillräcklig kunskap om produkten när
den släpps på marknaden. Kunskaperna inhämtas som jag tidigare redovisat genom
företagets interna funktioner (kvalitetscykeln). Den viktiga bakgrundsfaktan om
kunderna som erhålls från kvalitetscykeln måste vara känd för IT-konsultföretaget för
att de rätta strategiska besluten inom företaget skall kunna tas.



6 Redovisning av hur kvalitetssäkring bör gå till

30

I stort sett alla verksamheters arbete kan ses som en process där målet är att producera
produkter som skall tillfredsställa kundernas behov och önskemål (Bergman och
Klefsjö, 1991). Jag anser att IT-konsultföretagens arbete med systemutveckling i
största grad är en process vars mål är en produkt av god kvalitet. Att arbetet med
systemutvecklingen skall ses som en process ger enligt min åsikt en helhetssyn på hela
arbetsprocessen från kundens tillfrågan till färdig systemlösning. Enligt Bergman och
Klefsjö (1991) bärs arbetsprocessen upp av en organisation som består av människor
samt deras relationer och hjälpmedel. De menar även att det från arbetet med
systemutvecklingensprocessen kan erhållas data som visar hur väl systemlösningen
tillfredsställer sina kunders behov.

Datan som erhålls kan enligt min åsikt bestå i problem med system-
utvecklingensprocessen, klagomål på konsulternas arbetsinsatser och en systemlösning
som inte uppfyller kundernas krav. Genom datan från systemutvecklingsprocessen kan
organisationen erhålla den information som behövs för att förbättra arbetet med
systemutveckling och på så vis även förbättra kvaliteten på den färdiga
systemlösningen.

Ständiga kvalitetsförbättringar är en viktig hörnsten i kvalitetsstrategin menar Bergman
och Klefsjö (1991). De menar även att de externa kraven på kvalitet ökar ständigt och
arbetet mot förbättrad kvalitet får aldrig avstanna. En organisation som ständigt
arbetar för att förbättra kvaliteten kan nå konkurrensfördelar eller åtminstone slippa att
tappa marknadsandelar till konkurrenter (Bergman och Klefsjö, 1991). En ständig
kvalitetsförbättring är också motiverad ur kostnadssynpunkt enligt Bergman och
Klefsjö (1991) eftersom de uppmätta kostnaderna för brister i den interna kvaliteten är
relativt stora. Inom IT-konsultbranschen är kvalitetsförbättringar ett viktigt inslag
enligt min mening för att ständigt utvecklas och för att företagen skall kunna
konkurrera på ett bra sätt. Dessa ständiga kvalitetsförbättringar skall all personal inom
verksamheten sträva mot och det är enligt min uppfattning en viktig fråga för
företagsledningen att förmedla denna del av kvalitetsstrategin ut i verksamheten.

Den sista hörnstenen som Bergman och Klefsjö (1991) tar upp är allas medverkan mot
förbättrad kvalitet. Det är väsentligt att både de interna kunderna och de externa
engageras i kvalitetsarbetet. Bergman och Klefsjö (1991) menar även att hörnstenen
skulle också kunna tolkas som en följd av kvalitetsstrategin än som en förutsättning.
Om personalen ges förutsättningar för att göra ett bra jobb och att känna yrkesstolthet
kommer personen att engagera sig i sitt arbete och dess kvalitet. Helt naturligt leder
detta till en högre kvalitet på varorna och tjänsterna. En viktig bit i kvalitetsarbetet är
att förutom de interna kunderna även engagera de externa. Enligt min mening måste
man utöver Bergman och Klefsjös (1991) resonemang kring de externa leverantörerna
till företaget även se till de externa kunderna som IT-konsultföretaget har ett
samarbete med. Det är som tidigare redovisats väsentligt att kommunikationen mellan
konsult och kund fungerar bra och att den kravspecifikation som framkommer håller en
god kvalitet för att en god kvalitetssäkring på företagets produkter skall kunna
genomföras.
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När verksamheten har en klar och målinriktad övergripande kvalitetsstrategi går
arbetet över till att upprätta de kvalitetsdokument och handlingar som behövs som stöd
för det fortsatta arbetet med kvalitet. Det är enligt Sandholm (1995) fördelaktigt att
bygga det fortsatta kvalitetsarbetet på fyra grundstenar; kvalitetspolicy, kvalitetsmål,
kvalitetssystem och kvalitetsorganisation. Grundstenarna har redovisats mer ingående i
bakgrundskapitlet avsnitt 2.7.

6.3 Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn menar jag är viktig i det avseendet att det är ett nedtecknat dokument
som samtliga medarbetare inom IT-konsultföretaget skall ha kännedom om där
ledningen fastställer företagets riktlinjer för kvalitetsarbete. När medarbetarna i
verksamheten har fått kännedom om vilka riktlinjer som gäller och vilken filosofi som
företaget har med kvalitetsarbetet skall övergripande kvalitetsmål upprättas.

6.4 Kvalitetsmål

Kvalitetsmålen skall enligt min uppfattning hjälpa medarbetarna att själva kunna avgöra
vad som krävs av dem i deras egna arbetsuppgifter och själva kunna mäta hur väl de
överensstämmer med de mål som skall nås. Som redovisats tidigare i examensarbetet
(avsnitt 2.7.2) så anser Sandholm (1995) att det är fördelaktigt med att ha
övergripande mål för hela verksamheten och sedan bryta ned dessa mål i delmål för
varje del av verksamheten. Jag menar att Sandholm (1995) har rätt i att det är viktigt
med ett antal övergripande mål för att medarbetarna skall få en känsla av samarbete
mot ett gemensamt kvalitetsarbete. Enligt min åsikt är det även mycket viktigt att
medarbetarna på de olika delarna av verksamheten har olika delmål att gå efter. På så
vis blir målen mer realistiska och medarbetarna kan själva påverka sitt arbete för att nå
delmålen som är uppsatta. I praktiken för IT-konsultföretagens medarbetare innebär
dessa delmål enligt min uppfattning att de skall försöka att mäta sina egna
arbetsinsatser och på så vis se om de uppnår kvalitetsmålen.

Enligt Sandholm (1995) är det lämpligt att relatera kvalitetsmålen till exempelvis
kundtillfredsställelse (avsnitt 2.7.2). Mätningen av konsulternas arbetsinsatser anser jag
inte alltid vara så lätt att genomföra men med hjälp av olika undersökningar över
kundens tillfredsställelse, som Sandholm (1995) tog upp, kan en del information om
kvaliteten på arbetsinsatsen erhållas. För att åskådliggöra vad som menas med att mäta
kundtillfredsställelsen redovisar jag ett antal mätmetoder för att mäta kund-
tillfredsställelsen senare i kapitlet (6.5.2).
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6.5 Kvalitetssystem

Till medarbetarnas hjälp i kvalitetsarbetet bör det enligt min mening finnas ett slags
kvalitetssystem som IT-konsultföretaget följer. Ett kvalitetssystem innefattar enligt
Sandholm (1995) alla kvalitetspåverkande aktiviteter. Kvalitetssystemet bildar på så vis
ett nätverk av rutiner som skall följas av IT-konsultföretagets medarbetare i deras
dagliga arbetsuppgifter för att främja kvaliteten på arbetet. Kvalitetssystemet medför
att arbetet med kvalitet sker på ett strukturerat och genomtänkt sätt och det är enligt
min mening viktigt att ha ett antal steg som skall följas för att arbetet skall bli
komplett. Utan ett strukturerat arbetssätt menar jag att det är svårt för medarbetarna
att veta om alla arbetsuppgifter och åtgärder har genomförts. Kvalitetssystemet ger
även enligt min mening företagsledningen en slags checklista för om alla rutiner har
genomgåtts på ett tillfredsställande sätt. Jag menar att kvalitetssystemet skall innehålla
rutiner för hela arbetsprocessen med till exempel en systemutveckling.

Kvalitetssystemet skall redovisa riktlinjer och mallar för samtliga arbetsmoment som
ingår i medarbetarnas arbetsuppgifter i en systemutvecklingsprocess och på så vis anser
jag att företaget är på god väg att uppnå en god produktkvalitet.

6.5.1 Grundregler för kvalitetsarbetet

För att kvalitetssystemets olika delar och arbetsmoment skall fungera på ett
tillfredsställande sätt är det enligt min åsikt viktigt att företagsledningen har vissa
grundregler eller principer för kvalitetsarbetet att följa. Grundreglerna menar jag skall
hjälpa IT-konsultföretaget att se till samtliga delar i kvalitetsarbetet och att hela tiden
dra slutsatser och erhålla erfarenheter av arbetet. För att närmare förklara de
grundregler som jag ansåg vara intressanta i examensarbetet redovisas nedan ett antal
regler som Jönson (1995) tar upp. Enligt Jönson (1995) finns det vissa grundregler
som kvalitetsarbetet bör följa. Genom att följa dessa regler blir arbetet mot bättre
kvalitet mer systematiskt, det vill säga att företaget gör en sak i sänder och att de
kommer fram till rätt resultat utan omvägar (Jönson, 1995).

En av de grundregler, principer, som organisationen bör följa enligt Jönson (1995) är
styrloopen. Allt kvalitetsarbete bör utgå från styrloopen, som även ibland kallas för
feedbackloopen. Principen bakom styrloopen är att IT-konsultföretaget skall se till
kundernas krav och önskemål. När uppdraget är utfört av leverantören så erhålls
information från eventuell differens mot kravspecifikationen eller från kundernas
åsikter. Denna feedback skall IT-konsultföretaget dra lärdom av och erfarenheterna
skall finnas med i framtida systemlösningar. Att konsultåtaganden måste följa denna
princip anser jag vara en nödvändighet för att IT-konsultföretaget som levererar
produkten skall ha genomfört sitt åtaganden mot kunden på ett tillförlitligt sätt.
Styrloopen kan enligt min mening styra IT-konsulternas arbetsuppgifter i
kvalitetssystemet i rätt riktning.
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En annan grundregel som Jönson (1995) tar upp är demingcirkeln. För att en
organisation skall vara framgångsrik är det viktigt att förebygga problem enligt Jönson
(1995). Demingcirkeln är en modell för att beskriva ett arbetssätt, där problem
förebyggs och förhindras. Modellen är uppbyggd i fyra delar; planera, genomföra, följa
upp och åtgärda. Enligt demingcirkeln skall alla steg i kvalitetssystemet planeras och
arbetsuppgifterna skall sedan utföras som de har blivit planerade. Resultatet av
systemutvecklingsprocessen skall följas upp och utgående från uppföljningen av
systemlösningen görs de förändringar som behövs för att undanröja orsaker till
eventuella fel. Dessutom skall IT-konsultföretaget alltid ta hänsyn till de resultat som
framkommit från systemutvecklingsprocessen vid planeringen av nästa projekt. En
viktig del i arbetet mot förbättrad kvalitet på IT-konsultföretagets produkter är enligt
min mening att företagets personal inser att det krävs att de lägger ned mycket resurser
på planering och förberedelse av systemutvecklingsprocessen. Har inte konsulterna
klart för sig hur arbetet med systemutvecklingsprocessen skall utföras och vilka krav
som kunden har ställt på systemet är det enligt min åsikt helt omöjligt att utföra
åtagandet på ett sätt som gör att bästa möjliga kvalitet åstadkoms. Jag anser även att
demingcirkeln (Jönson, 1995) skall beaktas i det avseendet att resultatet av
systemutvecklingsprocessen skall följas upp och att lärdomar utifrån resultatet skall
dras.

Har dessa principer som ovan redovisats följts har IT-konsultföretaget dragit lärdom
från de resultat som framkommit och dessa lärdomar kan vid en senare
systemutvecklingsprocess utgöra underlag för att inte göra om samma misstag igen
anser jag. Grundreglerna är ett sätt som kan göra att konsultföretaget utvecklas i sitt
arbete mot förbättrad kvalitet.

6.5.2 Mäta kundtillfredsställelse

I de sista delarna i ett kvalitetssystem skall IT-konsultföretaget genomföra en
uppföljning av systemutvecklingen. För att erhålla vad kunderna ansåg om kvaliteten
på systemutvecklingsprocessen och den slutliga systemlösningen kan IT-
konsultföretaget genomföra mätningar. IT-konsultföretagen kan på olika sätt mäta vad
kunden tyckte om utvecklingsprocessen, konsulternas bemötande och genomförande
av arbetsuppgifter samt vilken kvalitet som kunden anser att produkten håller. Utifrån
mätningarna av kundtillfredsställelsen kan IT-konsultföretagets medarbetare även
erhålla information om deras kvalitetsmål uppfylldes eller ej (se avsnitt 5.4). Det är
enligt min åsikt väldigt viktigt för IT-konsultföretaget att erhålla vad kunden anser om
den slutliga produktkvaliteten. Det finns en mängd olika sätt att mäta kundens
tillfredsställelse och jag redovisar nedan några exempel på metoder som Danielsson
(1995) skrivit om för att genomföra dessa mätningar.

Ett sätt att mäta kundtillfredsställelsen enligt Danielsson (1995) är genom så kallade
Nöjd kund- index. Detta index ger en uppfattning av hur kunden upplever
leverantörens prestation i förhållande till den förväntade prestationen. Inom IT-
konsultbranschen anser jag att denna mätmetod kan vara bra att använda. IT-
konsultföretaget kan med hjälp av kundens åsikter mäta om leverantörens prestationer
motsvarade den förväntade prestationen. Utifrån mätningen av de åsikter som kunden
hade om systemutvecklingsprocessen kan IT-konsultföretaget erhålla information om
kunden upplevde att kravspecifikationen uppfylldes och om den slutliga
systemlösningen upplevdes hålla en god kvalitet.
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Ett annat sätt att mäta kundtillfredsställelsen enligt Danielsson (1995) är genom ett
lojalitetsindex. Jag anser att IT-konsultföretagen genom ett lojalitetsindex kan se om
kunden upplevde att produkten höll en god kvalitet eller ej. Detta ställningstagande
grundar jag på att kunden inte är lojal mot leverantören och kontaktar denne igen om
kunden inte är nöjd med kvaliteten på systemlösningen eller konsultföretagets
tjänsteåtaganden.

6.6 Kvalitetsorganisation

För att hjälpa medarbetarna inom organisationen med att förstå och få kännedom om
vilket ansvar och vilka befogenheter som de har med avseende på kvalitetsarbetet är
det enligt Sandholm (1995) bra att företaget har en kvalitetsorganisation. Det är denna
sammansättning av intern personal som enligt min mening skall klargöra för sina
medarbetare vikten av att gemensamt arbeta mot den kvalitetsstrategi och de
kvalitetsmål som organisationen fastställt. Jag menar att kvalitetsorganisationen inom
IT-konsultbranschen spelar en väsentlig roll för att klargöra för konsulter och andra
medarbetare tankarna bakom kvalitetstänkandet och få dem att samarbeta mot en
förbättrad produktkvalitet.

6.7 Ramverk över hur kvalitetssäkring inom IT-konsultbranschen bör
gå till

Utifrån redovisningen och sammankopplingen av de olika kvalitetsbegreppen ovan har
jag kommit fram till ett ramverk för hur en kvalitetssäkring bör gå till. Ramverket har
jag tagit fram utifrån litteraturgenomgång av erkänd och relevant litteratur från ett
flertal författare. Ramverket är upprättat utifrån mina egna åsikter om vilka delar i ett
kvalitetsarbete som jag ansåg vara intressanta för ett IT-konsultföretag och som enligt
litteraturen är viktiga delar för att lyckas med kvalitetssäkring. Det bör beaktas att
ramverket endast är ett förslag till hur en kvalitetssäkring bör gå till och inte ett
styrande dokument för hur det skall gå till i alla företag eller i alla projekt. Jag är
medveten om att ramverkets alla steg inte kan genomgås hos alla organisationer eller i
alla projekt men det utgör i min mening en riktlinje för hur kvalitetssäkring bör gå till.

• Upprättande av en övergripande kvalitetsstrategi.

 Det första steget mot kvalitetssäkring av IT-konsultföretagens produkter bör vara
att företagsledningen sammanställer en övergripande strategi innehållande
företagets övergripande syfte och mål med kvalitetsarbetet inom företaget. Utifrån
diskussionen i avsnitt 6.2 skall Sandholms (1995) företagsstrategier ligga till grund
för företagets kvalitetsstrategi. Mer konkret skall kvalitetsstrategin som företaget
upprättar bygga på de hörnstenar som togs upp i avsnitt 6.2. Strategin bör vara
känd för samtliga medarbetare inom IT-konsultföretaget och all personal skall
sträva mot att arbeta med utgångspunkt från denna kvalitetsstrategi.
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• Upprättande av en kvalitetspolicy.

 Nästa steg i arbetet med kvalitetssäkring syftar till att samordna verksamheten. En
del i samordningen av företaget är att företagsledningen, helst gemensamt med
medarbetarna, upprättar en kvalitetspolicy. Kvalitetspolicyn skall vara ett
nedtecknat dokument som skall innehålla riktlinjer för hur kvalitetsarbetet skall gå
till. Samtliga medarbetare inom IT-konsultföretaget skall ha kännedom om
kvalitetspolicyn och vara väl medvetna om vilka riktlinjer som skall följas i
kvalitetsarbetet.

• Upprättande av kvalitetsmål.

 För att kvalitetssäkringen skall kunna fortskrida måste företagsledningen
tillsammans med ett antal medarbetare upprätta ett antal kvantitativa kvalitetsmål.
Det bör finnas övergripande kvalitetsmål som behandlar mål som är uppställda för
hela verksamheten. De övergripande kvalitetsmålen skall skapa mer långsiktiga mål
för medarbetarna att sträva mot och målen skall även hjälpa till att skapa samarbete
och laganda inom företaget. De övergripande kvalitetsmål bör vidare vara
nedbrutna i ett antal delmål för exempelvis de olika avdelningarna i företaget.
Delmålen skall innehålla mer realistiska mål som medarbetarna praktiskt kan arbeta
mot och som samtlig personal skall ha som ambition att klara av att nå.

• Tillsätta en kvalitetsorganisation.

 Inom IT-konsultföretaget bör det finnas en kvalitetsorganisation. Kvalitets-
organisationen skall vara sammansatt av ett antal medarbetare inom företaget och
organisationen skall ansvara för att alla medarbetare känner till sitt kvalitetsansvar.
Kvalitetsorganisationen skall ansvara för att skapa en förståelse för vikten av ett
gemensamt samarbete mot den kvalitetsstrategi och de kvalitetsmål som företaget
satt upp. Det skall vara kvalitetsorganisationen som skall vara den drivande kraften
för att arbetet med kvalitetssäkringen inte skall avstanna.

• Arbeta med ett kvalitetssystem.

 IT-konsultföretagen bör använda sig av någon typ av kvalitetssystem för att ha en
möjlighet att genomföra en god kvalitetssäkring. Vid arbetandet med
kvalitetssystemet skall grundreglerna styrloopen och demingcirkeln beaktas.
Kvalitetssystemet skall utgöra ett strukturerat arbetssätt som passar för IT-
konsultföretagets arbetsuppgifter. En viktig del i arbetet med att ta fram ett
tillfredsställande kvalitetssystem är att systemets ingående delar måste utvärderas
av företaget. Personal inom företaget skall utreda vilka delar av kvalitetssystemet
som måste följas i samtliga projekt för att en god produktkvalitet skall uppnås och
vilka delar av systemet som inte är lika viktiga. Samtliga medarbetare skall veta hur
kvalitetssystemets rutiner går till och kvalitetssystemet skall följas av all personal
inom IT-konsultföretaget.

 De följande stegen i ramverket är alla rutiner för hur arbetet skall gå tillväga och de
är därmed delar inom kvalitetssystemet som skall genomföras för att en god
kvalitetssäkring skall ha genomförts av IT-konsultföretaget.
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• Erhålla kunskaper om IT-konsultföretagets kunder.

 Inom kvalitetssystemets ramar ingår att erhålla kunskaper om företagets kunder. I
detta steg inleds den mer praktiska delen av arbetet med kvalitetssäkringen.
Medarbetarna (konsulterna) skall i detta steg arbeta för att erhålla kunskaper om
den aktuella och den potentiella kunden. En del av denna kunskap kan
medarbetarna erhålla utifrån IT-konsultföretagets interna funktioner
(kvalitetscykeln). Därigenom kan medarbetarna erhålla information angående
kundernas krav, marknadstrender och konkurrenternas erbjudanden. För att erhålla
kunskaper angående en specifik kund och dennes arbetsmiljö och krav är det enligt
min mening viktigt att alla medarbetare besitter kompetens inom sitt område och
att företaget stöttar och stimulerar konsulterna till att erhålla denna kunskap om
kunderna. Kunskaperna om kundernas arbetsmiljö och den miljö där det nya
informationssystemet skall ingå i är viktiga för att medarbetarna skall få en
förståelse över kundens krav och önskemål.

• Verifiera kundens kravspecifikation.

 Inom kvalitetssystemet ingår att arbeta med kundens kravspecifikation. I de fall där
det är möjligt skall IT-konsultföretaget samarbeta med kunden vid upprättandet av
kravspecifikationen. IT-konsultföretaget kan vid ett samarbete lättare verifiera
kundens samtliga krav så att kraven återspeglar kundens faktiska krav och även de
underförstådda krav som kunden har. Att denna verifikation görs av IT-
konsultföretaget är viktigt för att företaget skall erhålla ett så bra underlag som
möjligt inför systemleveransen och för att kvalitetssäkringen skall kunna
genomföras på ett tillfredsställande sätt.

• Återkoppling under systemutvecklingsprocessens gång.

 Kvalitetssystemet utgör ett antal rutiner för hur kvalitetsarbetet skall gå tillväga
och enligt min mening ingår även arbetet med återkoppling i kvalitetssystemets
rutiner. IT-konsultföretagens medarbetare skall under projektets gång genomföra
utvärderingar angående om projektets planer hålls och även göra återkopplingar till
den kravspecifikation som är fastslagen. Det är viktigt att medarbetarna inte nöjer
sig med det arbete som gjorts utan att de hela tiden gör utvärderingar angående om
tidsplaner med mera hålls och att erforderliga justeringar genomförs kontinuerligt.
Kontakt mellan leverantören och kunden är väsentlig för att kunna verifiera att
kundens krav är tillgodosedda och att kunden upplever att projektet håller en god
kvalitet.

• Uppföljning av systemleveransen efter implementeringen.

 I de sista delarna inom kvalitetssystemet skall en uppföljning av
systemutvecklingsprocessen genomföras. IT-konsultföretagen skall efter
implementeringen av en systemlösning genomföra en uppföljning av hur projektet
gick och vilken kundupplevd kvalitet som erhölls. Uppföljningen skall ske genom
att olika mätmetoder för kundtillfredsställelse genomförs där kundens upplevelse
av kvaliteten på projektet och på den slutliga produkten framkommer (se avsnitt
6.5.2). Utifrån uppföljningen skall ett slutligt dokument upprättas där IT-
konsultföretagets medarbetare nedtecknar de erfarenheter som erhållits och den
kundupplevda kvalitet som uppmätts. Resultaten från uppföljningen och de
erfarenheter som erhållits skall vidare ligga till grund för att ge förståelse för hur än
en bättre kvalitetssäkringen skall kunna komma till stånd i framtida projekt.
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 6.8 Diskussion

 Jag anser att den sammankoppling av kvalitetsbegrepp som gjorts inom kapitlet har
gett läsaren en förståelse för hur de olika kvalitetsbegreppen är sammankopplade.
Utifrån dessa viktiga kvalitetsbegrepp, som alla gemensamt medför att en god
kvalitetssäkring har genomförts, har ett ramverk upprättats. Ramverket tar enligt min
åsikt upp samtliga kvalitetsbegrepp som redovisats i kapitlet och ramverket skall
utgöra ett antal steg som bör genomföras för att IT-konsultföretagen skall ha
genomfört en god kvalitetssäkring. Min intention är att ramverkets steg skall utgöra en
riktlinje för hur IT-konsultföretagens kvalitetssäkring skall bli den bäst möjliga.
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 7 Redovisning av hur kvalitetssäkring går till i
praktiken
 I kapitelet redovisas hur arbetet med att kvalitetssäkra varor och tjänster kan gå till i
praktiken. Inom kapitlet tas upp hur upphandlingsprocessen går till i en sådan
upphandling som undersökts inom examensarbetet. Kapitlet tar vidare upp den
avtalsstruktur som används inom Enator och det kvalitetssystem (PPS) som Enator
använder för att kvalitetssäkra företagets produkter. Avslutningsvis i kapitlet återfinns
en kort diskussion angående vad som framkommit av kapitlet. All information som
ingår i kapitlet bygger på det interna material som erhållits från Enator.

 

 7.1 Upphandlingsprocessen

 Enligt vad jag har erfarit genom intervjuer med projektledare inom två västsvenska
kommuner startar upphandlingsprocessen (projektet) med att kunden (kommunen) tar
kontakt med ett antal IT-konsultföretag och lämnar en anbudsförfrågan till
leverantörerna. Anbudsförfrågan är en förfrågan från kunden som kan innehålla en
uppställning av kundens krav (kravspecifikation) och allmän information angående vad
det nya systemet skall klara av att utföra. Det är sedan upp till varje enskilt IT-
konsultföretag att lämna svar, kallad en offert, på anbudsförfrågan till kunden. De
företag som svarar på kundens anbudsförfrågan skall nedteckna om de kan åtaga sig
alla krav som framkom i kravspecifikationen och ge en förklaring till vad deras system
kan tillföra kunden. Kunden väljer vidare det konsultföretag som lämnar de bästa
villkoren i sin offert och som kunden anser bäst kunna tillfredsställa de behov och
önskemål som efterfrågas.

 Ett avtal mellan kunden och den valda leverantören upprättas. Beroende på vad det är
för typ av upphandling som skall ske kan ett flertal olika avtal komma att vara
relevanta. De olika avtalen binder de olika parterna till olika ansvarsområden och
arbetsuppgifter. Med ansvarsområden menas vilka olika delar i utvecklingsprocessen
som konsulterna respektive kunderna skall ansvara för. När det är avtalat om vilka
krav som skall tillgodoses och vad systemet skall kunna uträtta sker själva leveransen
av systemet och hur den går till väga är individuellt för varje leverans. I vissa
leveranser kan en stor del vara att utveckla ett nytt system medan det i andra kan vara
att implementera ett standardsystem. Inom ramen för examensarbetet är det en
implementation av ett standardsystem, det vill säga en icke kundspecifik systemlösning,
som är intressant. Med leverans av systemet menas i detta sammanhang, där det
handlar om ett standardsystem, implementation av informationssystemets olika delar.
Enligt examensarbetets andra frågeställning; vad gör IT-konsultföretagen i praktiken
för att kvalitetssäkra de icke kundspecifika systemlösningarna är det denna typ av
leverans som skall vara utgångspunkten för resonemanget kring frågeställningens svar.
I arbetet med att leverera systemlösningen ingår det en hel del olika arbetsmoment och
dokumentation som konsulterna skall genomföra. För att detta arbete skall ske på ett
strukturerat och bra sätt används det oftast ett kvalitetssystem.
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 När samtliga delar av systemet är levererat och systemet är klart att använda sker ofta
en uppföljning av implementeringen enligt de rutiner som finns med i kvalitetssystemet.
Oftast ingår i kvalitetssystemets sista delar att det skall skrivas en slutrapport om hur
leveransen gick och IT-konsultföretaget kan utifrån denna information erhålla
erfarenheter av projektet.

 

 7.2 Avtalsstruktur

 Det praktiska arbetet med kvalitetssäkring av produkter startar enligt Enator med att
följa de avtal som är relevanta för systemlösningen i fråga. Avtalsstrukturen är en
redovisning av ett antal olika avtal som i detta fall är en samling av Svenska IT-
företagens Organisations, SITO, standardavtal. Genom att följa den avtalsstruktur som
redovisas nedan erhålls en överenskommelse mellan kund och konsulter om vilka
arbetsuppgifter var och en har och vilken ansvarsfördelning som gäller. Upprättandet
av de standardavtal som är relevanta för den specifika upphandling av system utgör
enligt min mening grunden för systemutvecklingsprocessen och därmed grunden för att
i slutändan erhålla en god kvalitet.

 Enligt internt material erhållet från Enator (1998a) så använder företaget sig av
Svenska IT-företagens Organisations, SITO, standardavtal. Enligt detta material är de
standardavtal som finns representerade i SITOs avtalsstruktur utarbetade som ”agreed
documents” där såväl köparens som säljarens intressen är tillgodosedda. Enligt internt
material från Enator (1998a) så har företaget valt att inte utarbeta några ensidigt
utformade avtal i likhet med IBM och andra dataleverantörer. Enligt materialet anser
Enator att användandet av SITOs standardavtal underlättar för kunderna att jämställa
olika leverantörers offerter i de fall där leverantörerna inte har egna utformade
avtalsvillkor. Enator anser även att genom att använda standardavtal har både
leverantör och kund en rimlig juridisk förutsägbarhet. De standardavtal som återfinns i
SITOs avtalsstruktur är ; avtal –90 allmänna bestämmelser, avtal –90 underhåll, avtal –
92 tjänster och avtal –92 utveckling.

 Enligt Enators interna material (1998a) saknar samtliga standardavtal en definierad
överenskommelse om innehåll och omfattning av såväl leverantörs som kunds
åtagande. För att definiera dessa delar i avtalen kompletteras standardavtalen med ett
antal bilagor som specificerar projektets omfattning, tidsplaner och priser för projektet
och implementeringen av systemet med mera.

 

 7.2.1 Avtal –90 allmänna bestämmelser

 Enligt internt material från Enator (1999a) har avtalet som ändamål att avtala om
standardapplikationer, det vill säga icke kundspecifika systemlösningar, inklusive
dokumentation. Avtalet täcker viss assistans vid installation och avtalet avser
leveranser med funktionella krav, det vill säga krav på funktionerna hos systemet, och
de specifikationer som kund och leverantör har kommit överens om
(kravspecifikationen).
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 7.2.2 Avtal –90 underhåll

 Avtalet har som ändamål att avtala om underhåll av systemet och kundservicen kring
systemet (Enator, internt material, 1998a). Avtalet fungerar som ett avtal med IT-
konsultföretaget efter att systemet har implementerats. Jag menar att det är viktigt att
avtala även om underhållet och servicen av systemet efter att systemet har levererats
och kunden har börjat att använda systemet. Jag anser att det är först i det läget, när
systemet börjat användas i kundens dagliga arbete, som kunden inser att han behöver
ha viss hjälp. Avtalet blir utifrån mitt resonemang en försäkran för kunden om att
erforderlig hjälp kan erhållas från IT-konsultföretaget som levererat systemet.

 

 7.2.3 Avtal –92 tjänster

 Enligt internt material från Enator (1999b) har avtal –92 tjänster som ändamål att
fungera som avtal för rådgivning, projektledning, utbildning och systemlösningar utan
någon utveckling. Avtalet skall användas när tjänsten är den övervägande faktorn.
Avtalet skall reglera vilka tjänster som IT-konsultföretaget skall stå till tjänst med för
kunden. Som tidigare nämnts i texten så visar avtalet på vilken typ av rådgivning som
konsulterna skall erbjuda kunden. Det kan enligt min mening vara rådgivning angående
hur vissa delar av systemet kan användas för att förbättra kundens rutiner eller annan
rådgivning som kunden efterfrågar. Avtalet skall även reglera vilka personer som skall
stå för projektledningen och vilken utbildning av informationssystemet som kundens
personal anser behövas.

 

 7.2.4 Avtal –92 utveckling

 Avtalets ändamål är att avtala om kundspecifika utvecklingar alternativt anpassningar
av standardprodukter, det vill säga icke kundspecifika systemlösningar (Enator, internt
material, 1998a).

 

 7.2.5 Övrigt angående avtalsstrukturen

 Utöver SITOs standardavtal som redovisats ovan har Enator en del egna tillägg till
avtalen. Dessa tillägg ansågs inte relevanta att gå in djupare på inom ramen för
examensarbetet, men de omnämns för att påvisa att det även finns vissa
företagsspecifika tillägg.

 De avtal som är mest relevanta utifrån examensarbetets andra frågeställning är; avtal –
90 allmänna bestämmelser, avtal –90 underhåll och avtal –92 tjänster. Det är endast
dessa avtal som kan komma att vara relevanta i de upphandlingar avseende icke
kundspecifika systemlösningar som jag har undersökt i examensarbetet.

 När avtalen mellan IT-konsultföretaget och kunden är fastställda så startar själva
implementeringsfasen av systemlösningen. Som redovisats tidigare i avsnittet
upphandlingsprocessen (7.1) så är det i denna fas som de flesta arbetsuppgifter och
dokumentation utförs och det är enligt min mening viktigt att IT-konsultföretagen här
följer ett kvalitetssystem.
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 Kvalitetssystemet kan utgöras av en plan för hur projektet med systemlösningen skall
styras samt redovisa för vilka delar som skall ingå i projektet. Nedan följer det
kvalitetssystem eller styrmodell som Enator använder sig av i sitt praktiska arbete med
kvalitetssäkring av sina produkter.

 

 7.3 Praktisk projektstyrning (PPS)

 Praktisk projektstyrning är en modell som har lanserats till ett antal IT-konsultföretag,
bland annat till Enatorkoncernen. Praktisk projektstyrning, PPS, är den styrmodell som
Enatorkoncernen använder sig av vid olika projekt. Enligt internt material från Enator
(1998b) så är PPS ett strukturerat arbetssätt för att aktivt planerna och leda ett projekt.
Det är enligt min mening just dessa ovan nämnda beståndsdelar som ingår i ett
kvalitetssystem och jag menar därför att PPS kan ses som ett kvalitetssystem. PPS är
en praktisk modell som är beprövad under ett tiotal år. Modellen är även förebyggande
och korrigerande genom att noggranna förberedelser och kontinuerlig återkoppling är
inbyggt i arbetssättet. Styrmodellen går att använda i alla typer av projekt,
tillämpningen av modellen sker efter varje projekts unika förutsättningar. PPS är
oberoende av produkt, projektsammansättning, verktyg eller produktionsmodell hos
kunden (Enator, internt material, 1998d).

 

 7.3.1 PPS uppbyggnad

 Enligt internt material från Enator (1998d) är utgångspunkten i PPS visionen att alltid
lyckas med projekt. Lyckas projektet innebär det en nöjd kund och på så vis även en
nöjd leverantör. PPS ger en struktur för arbetsgången i projektet med definierade och
tydliga begrepp så att möjligheten att lyckas med projektet blir så stor som möjligt.
Även vad gäller beteenden i olika situationer ger styrmodellen riktlinjer och vägledning
för, för såväl projektledare som medarbetare. PPS ger även enligt materialet
projektorganisationen (konsulterna) praktiskt stöd i arbetet i form av dokumentmallar,
checklistor, ordlista och processbeskrivningar. Detta praktiska stöd som PPS skall ge
konsulterna anser jag vara en stor fördel för att produkten skall erhålla en god kvalitet.
Med hjälp av dessa mallar och riktlinjer kan arbetet med systemlösningen ske
strukturerat och de hjälper enligt min åsikt till att minimera risken för att vissa delar i
processen uteblir eller blir dåligt utförda. Ju mindre risken är att vissa dokument och
överenskommelser misstolkas desto bättre kvalitet kommer kunden att uppleva enligt
min åsikt.
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 Figur 3: Bild över PPS tre faser, kompetensområden och redskap.

 

 7.3.2 PPS tre faser

 Enligt internt material erhållet från Enator (1998d) består PPS av tre faser;
förberedelse, genomförande och avveckling. Ett projekt är ett arbete som enligt
materialet (1998b) sker inom en begränsad tid och detta innebär att ett projekt föds,
utvecklas, mognar och avslutas. I den första fasen, förberedelse, skall berörda
konsulter hos Enator ta fram en projektdefinition som beskriver projektets mål och vad
som behövs för att ha möjlighet att uppnå målet (Enator, internt material, 1998b).
Projektdefinitionen är ett dokument som är ett resultat från förberedelsefasen.
Dokumentationen skall utöver nämnda punkter även innehålla uppgifter om vilka
godkännandekriterier produkten skall uppfylla, på vilket sätt resultatet skall verifieras
och vilka risker som finns. Dokumentet tillsammans med en affärsmässig bedömning
bildar underlag för en offert till kunden och offerten utgör därefter en bilaga till avtalet.
Konsulterna för projektet skall även i förberedelsefasen ta fram en kravbeskrivning och
en övergripande produktbeskrivning som skall klargöra vilka egenskaper produkten
skall ha och vad produkten skall innehålla (Enator, internt material, 1998b).

 I nästa fas, genomförande, genomförs produktion av produkten, godkännande av
leverans och överlämning av aktuell produkt. I fasen är det enligt internt material från
Enator (1998d) viktigt att hela tiden använda sig av återkoppling för att verifiera att
rätt saker genomförs och att projektets mål kan uppfyllas. Dialogen med kunden som
konsulterna för är av väsentlig betydelse enligt min mening för att kunna göra denna
återkoppling och för att se att kundens krav uppfylls enligt önskemålen. Enligt ovan
nämnda material är det inom fasen även viktigt att projektkonsulterna har erhållit klara
besked om hur ändringshantering skall gå till från företagsledningen. Uppkommer det
nya eller ändrade krav eller andra justeringar måste ändringar ske och konsulterna
spelar en viktig roll för att hanteringen av ändringarna skall ske på rätt sätt. Det är i
denna fas mycket viktigt enligt internt material erhållet från Enator (1998d) att alla
beslut som tas under genomförandet dokumenteras.

 

 Förberedelser  Genomförande  Avveckling

 Produkt

 Resurs

 Relation

 Åtagande-
beskrivning

 Riskanalys  Återkoppling
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 Jag anser att korrekt dokumentation där ändringar har redovisats bildar underlag för
verifikation att IT-konsultföretaget har gjort det som avtalats om och att kunden klart
och tydligt kan se beslut som tagits under fasens gång.

 Den sista fasen i PPS, avveckling, innebär ett återlämnande av allt ansvar för
kompetens och resurser till kunden (Enator, internt material, 1998d). Erfarenheterna
från projektet skall sammanställas av projektkonsulterna i en slutrapport. Slutrapporten
med dess nedtecknade erfarenheter bildar ett underlag för att IT-konsultföretaget och
kunden skall kunna utvärdera hur projektet gick. Det är enligt min åsikt viktigt att
utvärdera de delar i projektet som gick bra respektive dåligt och sedan kunna dra
lärdom av misstagen till nästa projekt. På så vis stannar aldrig arbetet med
kvalitetssäkring upp och leverantören kan utvecklas i sitt arbete med kvalitet.

 

 7.3.3 PPS kompetensområden

 Enligt internt material från Enator (1998d) behöver projektkonsulterna ha tillgång till
tre kompetensområden som tas upp i PPS; produkt, resurs och relation. Det första
kompetensområdet som tas upp i ovan nämnda interna material är produkt. Det krävs
enligt företaget kunskap för att kunna bygga en bra produkt. Dessa kunskaper omfattar
att förstå vilka förväntningar som kunden har på produkten och vilka behov som
produkten skall uppfylla. Kunskaperna kring dessa frågeställningar kan enligt min åsikt
IT-konsultföretagen inhämta från företagets interna funktioner (kvalitetscykeln). För
en fylligare beskrivning av kvalitetscykeln och de kunskaper som kan inhämtas därifrån
hänvisar jag till bakgrundskapitlet avsnitt 2.5 kvalitetscykeln. I arbetet med
kompetensområdet menar Enator att det är viktigt att se till nyttan med produkten i
relation till konkurrenskraften som produkten ger kunden. Produktens omfattning och
funktionalitet är en viktig del i arbetet och även att ansvara för den uppbyggnad och
etapper som projektet skall genomföras i (Enator, internt material, 1998d). Arbetet för
konsulterna med att bestämma produktens omfattning och funktionalitet bestäms enligt
min åsikt av den kravspecifikation som konsulterna åtagit sig att följa. Det är i detta
dokument som det står angivet vilka krav som gäller och hur systemet skall vara
uppbyggt. För att konsulterna skall kunna erhålla en god kvalitet i arbetet menar jag att
kravspecifikationen skall återspegla kundens faktiska krav och att detta dokument skall
följas av konsulterna.

 Det andra kompetensområdet som tas upp i Enators interna material (1998d) är
resurser. Det krävs en hel del resurser i olika former för att erhålla en bra produkt. De
olika resurserna måste planeras efter satta tidsramar och fastställd budget för projektet.
Enligt min mening är det mycket viktigt ur kvalitetssynpunkt att IT-konsultföretagen
har kompetens och kunskap om planeringen av de resurser som behövs inom projektet.
De resurser som fokuseras på inom Enator är; arbetssätt, organisation, utrustning,
bemanning, kompetens, tillgänglighet och tid och pengar (Enator, internt material,
1998d). Planeringen av resurserna sker enligt min åsikt inom projektdefinitionen där
personalmässig fördelning och tidsplan återfinns. Inom detta dokument planeras hur
projektorganisationen skall se ut och vilka personer (bemanning och kompetens) som
däri skall ingå. Projektdefinitionen skall även innehålla en kalkyl där en uppskattning av
kostnaderna för projektet skall redovisas. Detta dokument med dess innehåll som ovan
redovisats är enligt min åsikt ett viktigt dokument för planeringen och är avgörande för
den kundupplevda kvaliteten på produkten.
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 Enligt internt material erhållet från Enator (1998d) är det tredje kompetensområdet
som tas upp i PPS relation. Enligt materialet är kunskap om relationer och
kommunikation mellan individer väsentligt eftersom att det är ett antal personer
tillsammans som åstadkommer resultaten i en projektgrupp. Besitter projekt-
medlemmarna dessa kunskaper så hjälper det till att skapa förutsättningar för ett
personligt ansvarstagande. Projektledningen skall ansvara för att ange tydliga mål för
projektet och för den enskilde projektmedlemmen. Informationen skall framföras på ett
öppet sätt och den skall motivera individer och skapa laganda. Inom
kompetensområdet relation är det viktigt att beakta ledarskap och förankring av
projektet samt lagbyggnad av projektgruppen. Det är även viktigt att arbeta mot
gemensamma mål och att motivera och skapa engagemang och samarbete i
projektgruppen. Samtliga delar i kompetensområdet relation skall främja den
personliga utvecklingen hos projektets medlemmar (Enator, internt material, 1998d).

 Ur kvalitetssynpunkt är ovan nämnda kompetensområde enligt min mening en viktig
del. Relationerna och kommunikationerna mellan olika individer av konsulter eller
mellan konsult och kund är som tidigare redovisats av väsentligaste betydelse för
kvaliteten på arbetet och därmed kvaliteten på den slutgiltiga systemlösningen
(produkten). Jag menar att det är viktigt att kompetensen om relationer hos IT-
konsultföretagets medarbetare får en chans att utvecklas och att detta är ett steg mot
en förbättrad kvalitet. Inom kompetensområdet relation tas även upp ledarskap, som
redovisats ovan. Ledarskapet som skall styra projektets medlemmar mot gemensamma
mål är även det en viktig del för att kvalitet i arbetet skall uppnås enligt min åsikt.
Strävar samtliga medarbetare mot ett och samma mål kan all tid och alla resurser tas
tillvara på ett förnuftigt sätt och därmed kan en så bra kvalitet som möjligt erhållas
enligt min uppfattning.

 När alla kompetenser som tagits upp ovan är så väl utvecklade och presenterade inom
projektorganisationen som möjligt skapar de en stabil grund för att kvalitet i de olika
arbetsuppgifterna skall uppnås enligt min mening. Jag anser att om arbetsuppgifterna
genomförs med god kvalitet erhålls även en god kvalitet på den slutliga produkten.

 

 7.3.4 PPS redskap

 De redskap som används i PPS för att styra projektet är; åtagandebeskrivning,
riskanalys och återkoppling enligt internt material från Enator (1998d). I
åtagandebeskrivningen formuleras målen för projektet, det vill säga varför projektet
skall genomföras, vad som skall göras och när i tiden det skall genomföras och till
vilken kostnad. Åtagandebeskrivningen skall även förklara hur projektet skall
genomföras och leverantören och kunden skall ta beslut och dokumentera
överenskommelsen. I denna beskrivning skall leverantören klargöra förväntningar och
förutsättningar på projektet och stämma av med de förväntningar kunden har på
resultatet (Enator, internt material, 1998d).
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 Ett annat redskap som används inom PPS är riskanalysen (Enator, internt material,
1998d). Riskanalysen skall finnas dokumenterad i projektdefinitionen. Enator menar att
en god framförhållning är en av nyckelfaktorerna för ett lyckat projektarbete.
Riskanalysen skall enligt ovan nämnda interna material hjälpa leverantören att finna
kritiska aktiviteter och eventuella hot mot projektet. Riskanalysen skall identifiera
risker och se varför eventuella risker uppstår. Redskapet skall även hjälpa till att
prioritera vissa delar av projektet och se hur riskerna skall kunna förebyggas samt ge
förslag på åtgärder (Enator, internt material, 1998d). Att ta hjälp av ovan nämnda
redskap gör enligt min mening att konsulterna kan se vilka aktiviteter som kan tendera
till att utföras med sämre kvalitet än andra. Redskapet ger på så vis en föraning om
vilka delar i projektet som skall kontrolleras ur kvalitetssynpunkt och vilka delar som
inte innehåller någon speciell risk för försämringar av kvaliteten. Utifrån riskanalysen
skall enligt min åsikt IT-konsultföretaget uppmärksamma de delar där risker föreligger
och på så vis kan en kvalitetssäkring av delarna ske.

 Enligt internt material erhållet från Enator (1998d) är det tredje redskapet som används
i PPS återkoppling. Återkoppling är enligt Enator ett sätt att bedöma om projektet är
på rätt väg eller ej. Konsulterna skall regelbundet mäta de framsteg som gjorts i
projektet och jämföra dem med de uppställda målen. Samtliga eventuella avvikelser
från målen skall åtgärdas omedelbart. Inom redskapet skall konsulterna identifiera
nuläget i projektet, det vill säga hur projektet ligger till i tiden, samt att alla delmoment
följs enligt projektplanen. Nuläget skall jämföras mot det åtagande, att följa
kravspecifikationen och tidsplanen, som leverantören tagit på sig och om det har
uppstått en differens mellan dessa lägen skall redskapet hjälpa till att se varför
differensen uppstod och ge förslag på åtgärder (Enator, internt material, 1998d).

 Jag anser att denna återkoppling är mycket viktig för att se om projektplanen
genomförs enligt överenskommelse eller ej. Håller IT-konsultföretaget eller kunden
inte de tider som är fastställda kommer den upplevda kvaliteten inte att vara
tillfredsställande enligt min mening. Beakta att jag anser att det inte bara är IT-
konsultföretaget som har hela ansvaret för att projektplanen hålls. Det kan även vara så
att kunden inte lever upp till det ansvar som ålagts kunden och då menar jag att det är
viktigt för konsulten att påpeka förseningarna och se till att dessa rättas till så fort som
möjligt. Det är i slutändan enligt min åsikt alltid konsulten som får stå till svars för den
försämrade produktkvaliteten som upplevs och en viktig del av konsultens arbete är att
se till att kvaliteten blir så bra som möjligt. Genom att arbeta med ett strukturerat
arbetssätt, som till exempel erhålls med hjälp av PPS, så kan denna kvalitetssäkring bli
möjlig enligt min mening. Nedan redovisas hur Enator anser att PPS medför en
kvalitetssäkring av deras projekt och produkter.

 

 7.3.5 PPS- en kvalitetssäkring

 Enligt internt material från Enator (1998d) så finns det ett antal steg mot kundupplevd
kvalitet. Det är enligt Enator viktigt att ha en aktiv och öppen kunddialog i alla
projekt. Relationen och kommunikationen mellan leverantör och kund är som tidigare
redovisats i examensarbetet av största vikt enligt min åsikt, för att projektet skall
kunna löpa smärtfritt och att ett bra resultat skall erhållas. Med hjälp av tankegångarna
kring kompetensområdet relation som redovisats ovan, kan denna kommunikation
avlöpa på ett bra och korrekt sätt enligt min mening.
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 Ett steg mot kundupplevd kvalitet är att leverantören skall ha ett fastställt arbetssätt,
det vill säga i detta fall PPS, som är effektivt och lönsamt. Arbetssättet skall hjälpa till
att ge de ramar och arbetsuppgifter som behövs för att projektet skall kunna
genomföras på ett så bra sätt som möjligt.

 Jag menar att PPS har de inbyggda delar som enligt min åsikt skall räcka för att ge de
ramar och arbetsuppgifter som konsulterna behöver för att kunna kvalitetssäkra
projektet och därmed produkten.

 Ett annat viktigt steg mot kvalitet som det interna materialet från Enator (1998d)
redovisar är att erhålla rätt del- och slutresultat i tid. Jag anser att detta steg är en
mycket viktig faktor för att kunden skall uppleva att projektet håller en god kvalitet.
Uppstår det en rad förseningar i projektet kan det kosta kunden mycket pengar och tid
i anspråk för att kompensera för förluster i samband med förseningarna i del- eller
slutresultaten. Leverantören måste kontrollera att projektets samtliga faser genomförs
rätt och att de genomförs inom satta tidsramar och korrigera projektplanerna om det
uppstår avvikelser. PPS ger i detta avseende en hjälp på så vis att det inom arbetssättet
skall upprättas tidsplaner och att en återkoppling till bland annat tidsplanen görs
regelbundet.

 Det sista steget mot kundupplevd kvalitet som ovan nämnda material från Enator tar
upp, är att IT-konsultföretaget skall skapa trygghet och förtroende för sina
projektmedlemmar. På så vis skapas ett vinnare-vinnare förhållande mellan kunden och
leverantören av systemet. Ett bra ledarskap som togs upp tidigare är en viktig del för
att skapa denna trygghet enligt min åsikt. Jag menar att ledarskapet skall se till att ett
bra samarbete mellan projektets medlemmar, konsulter och kunder, kommer till stånd
och att samtliga medarbetare strävar mot ett gemensamt mål med projektet. Genom
detta förfaringssätt kommer det att skapas ett förhållande mellan kunden och
konsulterna där båda parter är nöjda med arbetsinsatserna och kvaliteten, det vill säga
ett vinnare-vinnare förhållande.

 

 7.4 Diskussion

 Enligt det material som jag erhållit arbetar Enator med samtliga ovan nämnda punkter
(7.3.5) för att på så vis erhålla en kvalitet på sina produkter som kunden upplever som
god. Punkterna kan enligt min mening uppfyllas med hjälp av PPS och genom att
punkterna uppfylls kan bra produktkvalitet erhållas. PPS kan därför ses som en
styrmodell för att genomföra kvalitetssäkring enligt min åsikt. Sammanfattningsvis kan
sägas att det arbete med kvalitetssäkring som görs i praktiken, med utgångspunkt från
den information som erhållits från Enator, är att sätta upp avtal enligt olika standarder
och att följa ett kvalitetssystem, i detta fall PPS. För att genomföra en så god
kvalitetssäkring som möjligt bör IT-konsultföretaget utöver det som görs i praktiken
även upprätta ett antal övriga dokument enligt min mening. Jag anser att IT-
konsultföretagen måste upprätta en kvalitetsstrategi, kvalitetspolicy, kvalitetsmål med
mera för att ha genomfört en god kvalitetssäkring. Det vill säga att jag anser att det
praktiska arbete som genomförs i dagsläget inte är tillräckligt utan att det ramverk som
satts upp bör följas.
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 8 Kundernas åsikter om IT-konsultbranschens
kvalitetssäkring
 I kapitlet kommer jag att redovisa kundernas åsikter om IT-konsultbranschens
kvalitetssäkring utifrån erhållen information från besöksintervjuer med projektledare på
de två västsvenska kommunerna. De åsikter som jag har frågat om i de båda
intervjuerna bygger på de upphandlingar som genomförts mellan kommunerna och IT-
konsultföretaget Enator. Enligt min mening var det näst intill omöjligt att fråga
kommunerna om det övergripande kvalitetsarbete som inte är känt för externa
intressenter. De åsikter som framkommer i avsnittet bygger därmed enbart på frågor
kring IT-konsultföretagets arbete med systemlösningen utifrån företagets
kvalitetssystem. Jag har valt att per intervjufråga och projektledare presentera vad de
olika kunderna anser om kvalitetssäkringen utifrån den upphandlingsprocess som
genomgåtts, samt vad de generellt anser om branschens kvalitetssäkring. Nedan
presenteras även en kortfattad beskrivning av de kommuner och de projektledare som
intervjuats och som avsnittets åsikter erhållits ifrån.

 Kommun A är en västsvensk kommun som har cirka 20.000 innevånare. Den
upphandling som kommun A har genomfört i samarbete med Enator har varit en
upphandling av system för debitering och ekonomi. Den person som jag intervjuade
hos kommun A betecknas projektledare 1. Projektledare 1 är en man på 35 år som
jobbar inom ekonomiavdelningen med befattningen ekonom. Han har jobbat inom
kommun A i ett år och har under året jobbat halvtid inom ramen för projektet med
systemupphandlingen. Innan han påbörjade arbetet inom kommun A jobbade han i 11
år som revisionskonsult på Sveriges största revisionsfirma.

 Kommun B är även den en västsvensk kommun som har cirka 10.500 innevånare. Det
system som avses i den upphandling som kommun B har genomfört är ett
ekonomisystem. Intervjupersonen betecknas projektledare 2 och är en man på 36 år.
Han har befattningen ekonomichef och är därmed ansvarig för den centrala
ekonomifunktionen inom kommun B. Han har jobbat inom kommun B i 2 år och dess
förinnan arbetade han inom Herrljunga kommun i 8 år. Båda ovan nämnda system som
upphandlades är så kallade icke kundspecifika systemlösningar, det vill säga att det är
standardsystem som har implementerats hos de båda kommunerna.

 

 8.1 Intervjufrågor

 Nedan presenteras vad projektledare 1 och projektledare 2 anser om kvalitetssäkringen
utifrån den upphandling av system som genomförts.

 Vad är enligt Er åsikt den första delen av IT-konsultföretagens kvalitetssäkring?

 Projektledare 1:

 Enligt information som erhållits utifrån intervju med projektledare 1 så anser han att
den första delen i IT-konsultföretagens kvalitetssäkring handlar om hur konsulterna
presenterar projektets upplägg och deras systems fördelar mot andra leverantörers. Det
är enligt projektledare 1 viktigt att de olika leverantörerna presenterar sina förslag till
systemlösningar och att de i denna presentation tar upp fördelarna med
systemlösningen med avseende på kvalitet.
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 I den upphandling med kommun A som examensarbetet har undersökt var det enligt
projektledare 1 endast en leverantör som presenterade sin systemlösning på det sätt
som kommun A efterfrågade. Projektledare 1 anser att det är viktigt att leverantören
försäkrar kunden om de förbättringar som kunden kommer att erhålla från det nya
systemet och att projektet kommer att genomföras på ett strukturerat sätt så att god
kvalitet kan erhållas.

 Projektledare 2:

 Enligt intervju med projektledare 2 så anser han att den första delen i leverantörens
kvalitetssäkring som han uppfattar det är när en medarbetare inom IT-konsultföretaget
presenterar sin systemlösning. Enligt projektledare 2 så är denna presentation i många
fall avgörande för vilken leverantör som kommer att väljas. Projektledare 2 poängterar
även att om kommunen inte har några speciella krav som måste tillgodoses så är det
enligt lagen om offentlig upphandling sagt att det lägsta priset skall gälla. I den
upphandling som beskrivs inom examensarbetet för kommun B fanns det speciella krav
men intervjun med projektledare 2 visade ändå på att det systemet som valdes även var
det billigaste systemet. Enligt projektledare 2 är den personliga kontakten med de olika
leverantörernas medarbetare en viktig faktor vid bestämmandet av vilket IT-
konsultföretag som skall väljas.

 

 Vilka avtal följdes i upphandlingen? Vad avtalades om?

 Projektledare 1:

 En viktig del i upphandlingen som projektledare 1 ansåg sköttes på ett mycket bra sätt
är upprättandet av avtalen. Avtalen som följdes i denna specifika upphandling var
SITOs standardavtal; avtal –90 allmänna bestämmelser, avtal –90 underhåll och avtal –
92 tjänster. Projektledare 1 ansåg att det var bra att leverantören följde standardavtalen
och några större ändringar i avtalsupplägget genomfördes ej. Det viktiga att påpeka i
detta sammanhang är att avtalen som skulle följas utgör en juridisk bundenhet till det
som avtalas om. Avtalen är ett kontrakt mellan kunden (kommun A) och leverantören
om att de kundkrav som finns skall bli tillgodosedda. I och med att avtalet mellan
kommunen och leverantören är undertecknat av båda parter så åtog sig leverantören
att tillgodose de kundkrav som kommunen lämnat i anbudsförfrågan. I denna typ av
offentlig upphandling så finns kundens kravspecifikation inom anbudsförfrågan som
skickas ut till ett antal leverantörer. När avtalet mellan parterna är undertecknat kan
inga justeringar av kraven ske från kommunen.

 Projektledare 2:

 Enligt projektledare 2  tecknades avtal enligt SITOs standardavtal avtal- 90, det vill
säga avtal- 90 allmänna bestämmelser och avtal –90 underhåll. Enligt intervjun med
projektledare 2 var det bra att IT-konsultföretaget hade upprättat upphandlingen enligt
dessa standardavtal. Vid undertecknandet av avtalen gick kommun B igenom avtalets
delar och godkände de olika delarna, men projektledare 2 sa även vid intervjun att
kommun B inte tittat på avtalen efter undertecknandet.
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 Vad innehöll den kravspecifikation som upprättades? Till vilken grad skulle IT-
konsultföretaget åta sig kraven?

 Projektledare 1:

 Det som utgör den kravspecifikation som kommun A hade är de krav som enligt ovan
finns uppställda i anbudsförfrågan. Enligt projektledare 1 måste samtliga krav visas för
alla IT-konsultföretag som anbudsförfrågan skickas till enligt lagen om offentlig
upphandling. De krav som fanns med i anbudsförfrågan var enligt projektledare 1 att
systemet skulle avse redovisning, leverantörsreskontra och kundreskontra. Enligt
projektledare 1 fanns det även specificerat ett antal särskilda krav som möjlighet att ha
redovisningen uppdelad på flera företag, att systemet skulle klara av framtida krav på
EDI, att systemet skulle klara av 2000-problematiken och att euro skulle kunna
hanteras. Enligt projektledare 1 så ansåg kommun A att IT-konsultföretaget, i detta fall
Enator, hade åtagit sig att samtliga kundkrav skulle tillgodoses. Att alla kraven skulle
kunna tillgodoses av leverantören var även enligt projektledare 1 en förutsättning för
att upphandlingen av systemlösningen skulle genomföras.

 Projektledare 2:

 Även i kommun B så är samtliga krav uppställda i anbudsförfrågan enligt projektledare
2. Projektledare 2 menade att det i offentliga upphandlingar av detta slag måste framgå
vid förfrågan de krav som ställs för samtliga IT-konsultföretag som anbudsförfrågan
skickats till. De krav som fanns uppställda i anbudsförfrågan var enligt projektledare 2
att det nya systemet skulle avse redovisning, leveransreskontra, kundreskontra,
hyresreskontra, fastighetsbasregister med mera. Enligt projektledare 2 fanns det även
en rad olika särskilda krav på systemet. Förutom de särskilda krav som även kommun
A hade redovisade kommun B även exempelvis möjlighet att ha kvar nuvarande
kodplan, systemet skall klara utskick av kundfakturor och systemet skall klara
konverteringar från nuvarande system inom kommun B. Utifrån intervjun med
projektledare 2 så skall samtliga av dessa krav tillgodoses av IT-konsultföretaget, i
denna upphandling Enator. Projektledare 2 säger dock att samtliga delar i systemet inte
i dagsläget har testas än, så helt säkra på om alla krav kommer att tillgodoses är
projektledare 2 inte än.

 

 Vilka delar i IT-konsultföretagets kvalitetssystem genomfördes? Vad var för-
respektive nackdelarna med de delar som genomfördes?

 Projektledare 1:

 Projektledare 1 ansåg att den projektdefinition som konsulterna upprättade var bra för
att erhålla en överenskommelse om vilken projektorganisation och ansvarsfördelning
som skulle gälla mellan kunden (kommun A) och konsulterna samt vilken tidsplan som
skulle följas. Enligt projektledare 1 så är detta dokument viktigt ur kvalitetssynpunkt
för att båda parter skall underteckna om hur projektet skall gå till. Själva
ansvarsfördelningen mellan kommunen och leverantören med definition om vilka
personer med mera som skulle vara ansvariga anser projektledare 1 att de inte har tittat
på efter undertecknandet. Enligt projektledare 1 skall dessa definitioner endast fungera
som specifikation om det skulle bli någon tvist mellan de båda parterna (kommun A
och IT-konsultföretaget).
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 Tidsplanen som upprättades av projektets konsulter var ett bra och styrande dokument
enligt projektledare 1. IT-konsultföretaget (Enator) kom i ett tidigt skede med ett
förslag till en tidsplan över hur hela projektet skulle genomföras och vilka tider som
skulle hållas. Projektledare 1 ansåg att det var väldigt bra att medarbetarna inom IT-
konsultföretaget kom med ett förslag på tidsplan. Projektledare 1 menar att det är
konsulterna som besitter den största kunskapen om hur lång tid en implementering av
systemet tar och om projektledaren på kommun A hade fastställt tidsplanen anser han
att tiderna inte skulle kunna hållas så bra som de nu gjorde.

 Enligt projektledare 1 skedde vissa förändringar i tidsplanerna främst för att
kommunens medarbetare inte hann med att göra de arbetsuppgifter som behövdes i alla
åtgärder. Projektledare 1 ansåg att det var en nackdel med arbetet kring tidsplanen på
så vis att den inte var helt klarlagd. Enligt projektledare 1 så var konsulterna inte
tydliga nog i vissa tidsaspekter och det framkom dåligt vad det var för arbetsuppgifter
som behövdes göras och inom vilken tidsrymd dessa behövdes utföras för att projektet
skulle hålla tidsramarna. Men projektledare 1 ansåg även att konsulterna såg till att
samtliga medarbetare i projektet var i fas med tidsplanen och att när det blev
förseningar så hjälpte de till och justeringar i dokumentationen gjordes.

 Enligt projektledare 1 fanns det som en bilaga till den offert som IT-konsultföretaget
(Enator) med en produktbeskrivning. Denna produktbeskrivning användes enligt
projektledare 1 som underlag för diskusson angående vilket IT-konsultföretag som
skulle få ansvara för upphandlingen.

 Projektledare 1 ansåg även att ingen slutrapport upprättats, vissa åtgärder som finns
med i tidsplanen har inte i dagsläget genomförts och det kan därför enligt honom inte
finnas ett helt komplett dokument över slutresultatet.

 En uppföljning av IT-konsultföretaget har genomförts enligt projektledare 1 genom att
konsulterna redovisade vad som återstod enligt tidsplanen och hur projektet låg till
allmänt utifrån projektdefinitionen. Projektledare 1 ansåg att denna uppföljning av
implementationen var bra ur kvalitetssynpunkt eftersom båda parter fick nedskrivet
svart på vitt om hur projektet låg till och de kunde även se om det i dagsläget var
några problem som behövde åtgärdas.

 Projektledare 2:

 Enligt projektledare 2 så upprättades en icke så detaljerad projektdefinition där det
angavs ansvarsfördelning och en tidsplan. Projektledare 2 ansåg att projektdefinitionen
och då främst tidsplanen skulle ha varit på en mer detaljerad nivå för att underlätta för
kommunens medarbetare. Projektledare 2 ansåg att det däremot var bra att ovan
nämnda dokumentation presenterades tidigt i projektet av IT-konsultföretagets
konsulter. Tidsplanen skulle enligt projektledare 2 varit tillgänglig för all personal och
åtgärderna som genomfördes skulle ha bockats av mot denna tidsplan. På så vis hade
det blivit lättare för medarbetarna inom kommun B att se vilka arbetsuppgifter som
hade behövts genomföras och projektledare 2 anser att det genom dessa åtgärder hade
minimerat de förseningar som skedde.

 Som fallet även var med kommun A så fanns det enligt projektledare 2 en
produktbeskrivning över den nya systemlösningen som bilaga till offerten som åtagits.
Denna produktbeskrivning hade enligt projektledare 2 fungerat som beskrivning av
systemet och som underlag när leverantören av systemlösningen skulle väljas.
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 Enligt projektledare 2 är inte projektet, som undersökts i examensarbetet, i dagsläget
helt genomfört och intervjupersonen anser att ingen slutrapport uppställts ännu.
Projektledare 2 ansåg dock att konsulterna från IT-konsultföretaget (Enator) med
jämna mellanrum har kontrollerat att projektet genomfördes enligt planerna och att de
då dokumenterat om eventuella avvikelser och justeringar.

 I och med att samtliga åtgärder inom inte har genomfört i dagsläget så har det enligt
projektledare 2 inte genomförts någon uppföljning av resultatet.

 

 Var det någon dokumentation som Ni saknade?

 Projektledare 1:

 Enligt projektledare 1 var det inte några specifika dokument som kommun A saknade.
Vissa av dokumenten, exempelvis tidsplanen, kunde dock enligt projektledare 1
innehållit mer specificerad information om vilka arbetsuppgifter som skulle göras och
hur de skulle genomföras.

 Projektledare 2:

 Projektledare 2 ansåg att det var en del dokumentation som kommun B saknade och
han ansåg att det hade varit bra för båda parter att ha denna dokumentation.
Projektledare 2 ansåg att det hade varit bra att nedteckna vad som blev sagt mellan
konsulterna och kommunens medarbetare på de möten som hölls kontinuerligt. Enligt
projektledare 2 var dessa möten muntliga och inget dokument erhölls utifrån vad som
framkommit. Det hade varit en stor fördel speciellt för medarbetarna inom kommunen
om denna dokumentation över beslut och arbetsuppgifter hade funnits nedtecknad
enligt intervjupersonen. Projektledare 2 saknade även en mer detaljerad dokumentation
över de tidsplaner som skulle hållas. Enligt honom skulle dokumentationen ha funnits
uppsatt och tillgänglig för all inblandad personal och de satta tiderna skulle ha bockats
av allt eftersom projektet fortskred. Projektledare 2 menade även att det skulle ha varit
bra med en mer detaljerad dokumentation över IT-konsultföretagets konsulters
nedlagda tid och arbetskostnader. Den ovan nämnda dokumentationen skulle enligt
projektledare 2 ha underlättat arbetet för kommunens medarbetare och ha bidragit till
att en högre kvalitet hade uppnåtts.

 

 Vilka för- respektive nackdelar ser Ni med IT-konsultbranschens
kvalitetssäkring?

 Enligt intervjuerna med projektledarna inom de båda kommunerna har de inte så
mycket erfarenhet av många upphandlingar med olika leverantörer och båda
projektledarna anser att de måste svara på frågan utifrån de upphandlingar som nyss
genomförts.

 Projektledare 1:

 Enligt projektledare 1 utfördes den ovan nämnda upphandlingen på ett bra sätt med
avseende på kvaliteten. IT-konsultföretagets konsulter var kompetenta, pådrivande och
resultatinriktade och det bidrog till att kommunens krav tillgodosågs på ett bra sätt
med den nya systemlösningen. Projektledare 1 ansåg att leverantören ansvarat på ett
tillförlitligt sätt om de tidsplaner som ställts upp och han ansåg att den slutliga
systemlösningen fungerar bra generellt.



8 Kundernas åsikter om IT-konsultbranschens kvalitetssäkring

52

 Intervjupersonen ansåg även att det är bra med ett IT-konsultföretag som själva tar
fram och presenterar de olika dokument som de anser behövs inom projektet.
Projektledare 1 menar att det angripssättet ger ett så bra resultat kvalitetsmässigt som
möjligt. Projektledare 1 ansåg som sammanfattning att systemlösningen har underlättat
en hel del i kommunens arbete och han anser att konsulterna har utfört ett kvalitativt
bra arbete.

 Nackdelar som framkom utifrån intervjun med projektledare 1 var att det i den
specifika upphandlingen hade varit för mycket olika personer från IT-konsultföretaget
inblandade. Detta medförde enligt projektledare 1 att det var svårt att få reda på vilka
personer som kommunen skulle vända sig till när det var något som behövde justeras.
Intervjupersonen menade även att medarbetarna inom IT-konsultföretaget inte alltid
visste vad de andra medarbetarna hade utfört för arbete tidigare och på så vis blev det
lite dubbelarbete på vissa åtgärder. Projektledare 1 ansåg också som en nackdel att
konsulterna som var inblandade i projektet skulle kunna ha tagit mer ansvar och hållit
mer i kontakterna med andra inblandade personer inom IT-konsultföretaget.
Projektkonsulterna kunde även enligt projektledare 1 ha redogjort tydligare om vilka
arbetsuppgifter som behövde genomföras till ett visst datum och hur dessa
arbetsuppgifter skulle utföras. Projektledare 1 ansåg att denna tydlighet hade resulterat
i att kommunens medarbetare hade haft lättare att utföra sina arbetsuppgifter och på så
vis hade vissa förseningar i åtgärder kunnat undvikas. Hade dessa förseningar undvikits
genom ovan nämnda tydlighet hade projektledare 1 upplevt en än bättre kvalitet på IT-
konsultföretagets projektledning och på systemlösningen.

 Projektledare 2:

 Projektledare 2 ansåg att den upphandling som kommun B genomfört med Enator var
generellt bra ur kvalitetssynpunkt. Intervjupersonen ansåg att det är viktigt att vara
vaksam vid valet av leverantör och att det är viktigt att ta reda på referenser om IT-
konsultföretaget och de liknande systemlösningar som företaget har genomfört
tidigare. I den upphandling som genomfördes ansåg projektledare 2 att konsulterna
hade genomfört en bra presentation och att de referenser som kommun B hade
kontaktat hade lämnat mycket goda referenser om den systemlösning som valdes.
Projektledare 2 ansåg även att det är viktigt att köpa en systemlösning som är
beprövad under ett flertal år och att det finns konsulter som har en lång erfarenhet av
delarna i systemet.

 Enligt projektledare 2 höll IT-konsultföretaget en mycket hög kompetens vad gäller de
olika delarna i systemet och han menar att kommunens medarbetare fick svar och hjälp
med alla frågor och problem som uppstod.

 Projektledare 2 ansåg att denna kompetens hos konsulterna medförde att kommunens
krav på systemet kunde tillgodoses och att den slutliga systemlösningen höll en god
kvalitet.

 Enligt projektledare 2 så var den stora nackdelen i upphandlingen att det inte fanns en
tidsplan som på ett klart och tydligt sätt redovisade för vilka arbetsuppgifter som skulle
göras och när i tiden som de skulle genomföras. Den tidsplan som upprättades var
något knapphändig enligt projektledare 2 och det medförde att kommunens
medarbetare hade svårigheter med att kunna se vilka åtgärder som skulle genomföras.
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 En annan nackdel som projektledare 2 ansåg var att många delar i införandet av
systemlösningen utfördes av IT-konsultföretagets konsulter. Det hade i vissa fall varit
bra om någon person från kommun B kunde närvara vid utförandet av dessa
arbetsuppgifter för att lära sig mer om systemet. Denna kunskap om systemet hos
kommunens interna medarbetare kunde vara bra att ha om det uppstår problem i
framtiden enligt projektledare 2.

 

 Har Ni några övriga synpunkter eller förslag på förbättringar på IT-
konsultbranschens kvalitetssäkring?

 Båda projektledarna inom kommunerna ansåg att det kunde vara mycket bra för dem
själva och för kvaliteten på systemlösningarna om IT-konsultföretagen genomförde
undersökningar om kundens tillfredsställelse. Projektledare 2 ansåg att det hade varit
bra med någon typ av undersökning för att få fram samtliga medarbetares åsikter om
genomförandet av upphandlingen. Enligt honom skulle erfarenheterna från dessa
undersökningar även ligga till grund för att IT-konsultföretagen skulle kunna förbättra
sin kvalitetssäkring på framtida systemlösningar.
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 9 Analys
 Inom kapitlet kommer jag att redovisa den analys som jag har gjort utifrån materialet
som redovisats i kapitel 6, 7 och 8. Analysen skall enligt min mening bringa klarhet i
vilka delar i kvalitetssäkringen som måste upprättas och genomföras för att IT-
konsultföretaget skall kunna sägas hålla en god kvalitetssäkring och på så vis även en
god produktkvalitet.

 

 9.1 Kvalitetsstrategi

 Som framkommit tidigare i examensarbetet (avsnitt 2.1) är det viktigt att IT-
konsultföretaget låter hela systemutvecklingsprocessen genomsyras av kvalitets-
tänkande och kvalitetsmedvetenhet. Utifrån det ramverk (6.7) som upprättats bör detta
övergripande kvalitetstänkande starta med att företagsledningen upprättar en
övergripande kvalitetsstrategi.

 I praktiken, baserat på den information som jag erhållit från Enator, är det inte lika
vanligt att företaget har en uttalad kvalitetsstrategi. Den del som anses som filosofier
och strategier över kvaliteten på systemlösningar från Enators sida är kvalitets-
systemets (PPS) byggnadssten vision som redovisats i avsnitt 7.3.1. Visionen i PPS är
att alltid lyckas med projekt och enligt min åsikt så är ett lyckat projekt förknippat med
en systemlösning av god kvalitet.

 Jag anser att det är viktigt att starta processen med kvalitetsarbetet genom att
framtvinga företagets principer och strategier över hur det är tänkt att kvalitets-
säkringen skall gå till. Enligt uttalandet ovan anser jag att IT-konsultföretaget skall
upprätta en kvalitetsstrategi för att ha en grund att stå på i det fortsatta arbetet med
kvalitetssäkring.

 

 9.2 Kvalitetspolicy

 Utifrån strategin bör IT-konsultföretaget nedteckna en kvalitetspolicy enligt ramverket
(6.7). Kvalitetspolicyn skall innehålla klara riktlinjer för hur kvalitetsarbetet inom IT-
konsultföretaget skall gå tillväga.

 Inom Enator finns det ingen nedtecknad kvalitetspolicy utifrån den information som jag
erhållit och som redovisats i kapitel 7.

 Jag menar att det är viktigt att IT-konsultföretaget har en nedtecknad kvalitetspolicy
och att samtlig personal inom företaget är väl medveten om vad som står i den.
Kvalitetspolicyn kan enligt min mening ge konsulterna en insikt i vad IT-
konsultföretaget menar med kvalitetssäkring och ge konsulterna riktlinjer för hur de
skall gå tillväga för att genomföra denna kvalitetssäkring. Om IT-konsultföretaget inte
har en nedtecknad kvalitetspolicy är det enligt min åsikt lätt för företagsledningen att
tro att varje medarbetare vet vad som behövs för att nå en god kvalitet och företaget
får på så vis det svårt att samordna verksamheten.
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 9.3 Kvalitetsmål

 Enligt ramverket för hur kvalitetssäkringen bör gå till (6.7) bör IT-konsultföretagets
ledning upprätta ett antal kvalitetsmål. Det bör finnas nedtecknade övergripande mål
för hela verksamheten samt att dessa övergripande mål bör vara nedbrutna i delmål för
delar av verksamheten.

 Vad jag erfor utifrån den information angående hur kvalitetssäkringen går till i
praktiken som erhållits så verkar det inte vara vanligt med uppställda kvalitetsmål inom
konsultbranschen. IT-konsultföretagen har ofta ett antal uppställda mål av annan typ
men det är inte lika vanligt med mål som definierar vilken kvalitet som skall uppnås i
olika arbetsuppgifter.

 Det är enligt min mening viktigt att det finns upprättade övergripande kvalitetsmål och
delmål för att ge IT-konsultföretagets medarbetare en kännedom om vilka krav som
ställs på deras arbete och vilken kvalitet som skall uppnås i arbetet och i de slutliga
systemlösningarna. Kvalitetsmålen både övergripande verksamhetsmål och delmål skall
enligt min mening upprättas av företagsledningen och göras gällande för samtlig berörd
personal inom IT-konsultföretaget.

 

 9.4 Kvalitetsorganisation

 Enligt ramverket (6.7) bör IT-konsultföretaget ha en kvalitetsorganisation bestående
av ett antal av företagets medarbetare. Kvalitetsorganisationen skall ansvara för att
samtliga medarbetare inom företaget känner till sitt kvalitetsansvar och organisationen
skall även verka för att arbetet med kvalitetssäkringen fortskrider och aldrig stannar
upp.

 Någon personalkonstruktion som likställs med en kvalitetsorganisation finns ofta i IT-
konsultföretag enligt vad jag erfarit från information om hur kvalitetssäkringen går till i
praktiken. Dock finns det inte, i Enators fall, en grupp med medarbetare som ingår i
något som kallas kvalitetsorganisation. Inom Enator finns det viss personal som har
hand om olika kvalitetsfrågor men jag menar att det är nödvändigt med en organisation
med medarbetare som har som arbetsuppgifter att främja kvaliteten och att se till att
kvalitetsarbetet fortskrider.

 Enligt min mening skall det därför inom alla IT-konsultföretag finnas en grupp interna
medarbetare, en kvalitetsorganisation, som skall underrätta samtlig personal om
kvalitetssäkringens roll i det dagliga arbetet och vid upphandlingar av systemlösningar.
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9.5 Kvalitetssystem

 IT-konsultföretaget bör följa ett kvalitetssystem enligt ramverket (6.7) och detta
kvalitetssystem skall fungera som ett nätverk av rutiner för hur kvalitetssäkringen skall
utföras.

 I praktiken, utifrån den information som erhållits från Enator, följer IT-
konsultföretagen oftast ett kvalitetssystem. Jag menar att de inom Enator har ett
kvalitetssystem; praktisk projektstyrning (PPS), som de följer i olika projekt se avsnitt
7.3. PPS kan enligt min åsikt kallas för ett kvalitetssystem eftersom det utgör ett
strukturerat arbetssätt som medför att god kvalitet i arbetsprocessen erhålls vilket gör
att den slutliga systemlösningen bör hålla en god kvalitet.

 Utifrån de åsikter som framkommit av intervjuerna med de två kommunerna drar jag
slutsatsen att kunderna anser att IT-konsultföretagen måste följa ett kvalitetssystem.
Kunderna ansåg att det första steget i IT-konsultleverantörens kvalitetssäkring är att
genomföra en bra presentation över hur projektet skulle läggas upp och hur deras
systemlösning skulle uppfylla kundens krav (se första frågan avsnitt 8.1). Båda
kommunerna ansåg enligt andra frågan i avsnitt 8.1 att IT-konsultföretagets
upprättande av avtal var bra och att det enligt kommunerna var nödvändigt att avtalen
följde standardavtalen. Kommunerna ansåg att kravspecifikationen som återfanns i
anbudsförfrågan uppfylldes på ett bra sätt (avsnitt 8.1 tredje frågan). Kommunerna
ansåg enligt fjärde frågan att de arbetsuppgifter och dokument som genomfördes inom
kvalitetssystemet (PPS) var viktiga delar. De ansåg dock att vissa dokument kunde
varit mer specificerade. Till exempel kunde tidsplanen enligt båda kommunerna på ett
mer tydligt sätt redovisa för vilka arbetsuppgifter som skulle genomföras och när i
tiden de skulle genomföras. Kommun B saknade enligt femte frågan avsnitt 8.1 en del
dokumentation men enligt kommun B var dessa inte helt avgörande för kvaliteten utan
dokumentet hade varit bra för att förtydliga och ibland underlätta för kommunens
medarbetare. Informationen som erhölls från intervjuerna enligt sjätte frågan avsnitt 8.1
visade att kunderna ansåg att det var bra med riklig information och att de olika stegen
och arbetsuppgifterna i systemutvecklingsprocessen skulle dokumenteras väl.
Kunderna ansåg att mycket av kvalitetssäkringen grundar sig på att det finns klar och
tydlig dokumentation som visar hur olika arbetsuppgifter skall gå till och när i tiden de
måste utföras för att projektets tidsramar skall hållas.

 Jag anser att IT-konsultföretagen måste följa ett kvalitetssystem för att kvalitetsarbetet
skall kunna utföras på ett strukturerat och bra sätt och detta bidrar till att en god
kvalitet på systemlösningarna erhålls. Jag menar även att kvalitetssystemet skall
innehålla delar och moduler som är relevanta just för det aktuella IT-konsultföretaget
och att det kan vara rimligt att bortse från eller lägga till vissa delar i ett befintligt
kvalitetssystem. Enligt vad kommunerna ansåg (8.1) om den kvalitetssäkring som
genomförs idag så anser jag att det krävs en mer tydlighet hos IT-konsultföretagens
medarbetare och i de dokument som upprättas inom kvalitetssystemet.
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9.6 Kunskap om IT-konsultföretagens kunder

 Enligt ramverket som redovisats i examensarbetet avsnitt 6.7 är en viktig del i
konsulternas arbete att erhålla kunskaper om och förståelse för kundernas arbetsmiljö
och de kundkrav som ställs. Denna kunskap och kompetens hos IT-konsultföretagens
medarbetare är något som bör beaktas och som företaget skall ge förutsättningar för
personalen att uppnå.

 I praktiken, utifrån information från Enator, är kompetensen hos medarbetarna en
viktig fråga som företaget eftersträvar att hålla på en hög nivå. I det praktiska arbete
som jag har redovisat för i kapitel 7 återspeglas denna ambition i PPS
kompetensområde (avsnitt 7.3.3). I avsnittet redovisas att medarbetarna inom IT-
konsultföretaget skall ha kompetenser angående relationer mellan konsult och kund
och även inom gruppen med konsulter.

 Jag anser att det är viktigt att erhålla en så djup och grundlig kunskap om kunderna
och deras krav som möjligt för att kvalitetssäkringen av arbetsuppgifterna med att ta
fram en systemlösning skall bli den bästa möjliga. Kunskaperna skall enligt min åsikt
åstadkommas genom att IT-konsultföretagen än mer poängterar och utbildar sin
personal i att få kunderna att på ett så uttömmande sätt som möjligt redovisa för sin
situation.

 

 9.7 Verifiera kundens kravspecifikation

 Enligt ramverket (6.7) skall om möjligt kundens krav diskuteras fram genom ett
samarbete med det levererande IT-konsultföretaget. På så vis erhålls en
kravspecifikation som bäst innehåller de faktiska krav som kunden ställer på
systemlösningen.

 Utifrån den information som erhållits från Enator, redovisat i kapitel 7, som visar hur
kvalitetssäkringen går till i praktiken är det inte i alla fall som detta samarbete kan
komma till stånd. I de upphandlingar som undersökts i examensarbetet har det varit
offentliga upphandlingar och då återfinns kundens kravspecifikation i anbudsförfrågan.
Samarbetet mellan leverantören och kunden kan inte uppkomma och IT-
konsultföretaget är tvunget att endast presentera om de kan åtaga sig samtliga krav
eller ej och lita på att det är kundens faktiska krav som återspeglas i
kravspecifikationen.

 Jag menar att i de fall där det är möjligt skall ett samarbete mellan IT-konsultföretaget
och kunden äga rum för att framtvinga en kravspecifikation som bäst återspeglar de
faktiska kundkraven.
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9.8 Återkoppling under systemutvecklingsprocessen

 I ramverket som tagits upp i avsnitt 6.7 finns återkoppling under system-
utvecklingsprocessen med som ett steg. Återkoppling sker inom kvalitetssystemet och
steget är något som IT-konsultföretagens medarbetare bör genomföra under hela
arbetsprocessen med att ta fram en god systemlösning.

 I praktiken, utifrån information från Enator, utförs denna återkoppling inom
kvalitetssystemets (PPS) redskap återkoppling (7.3.4). Med hjälp av redskapet skall
konsulterna regelbundet i projektet kontrollera att projektet är på rätt väg eller ej. IT-
konsultföretagets medarbetare skall under projektets gång bringa klarhet i om
uppställda planer följs och hålls mot de uppsatta projektplanerna.

 Utifrån den information som erhållits från intervjuer med kunder (8.1) ansåg de att det
var ett viktigt åtagande från konsulternas sida att se till att projektplanerna hölls. Enligt
kunderna var det i första hand konsulterna som skulle ha det ansvaret att ta reda på
och informera övriga medarbetare om hur projektet låg till enligt planerna.

 Återkoppling mellan nuläget i projektet och de uppställda planerna är enligt min
mening en mycket viktig del i IT-konsultföretagens kvalitetssäkring. För att den
upplevda kvaliteten på projektet och den slutliga systemlösningen skall upplevas som
god måste uppsatta krav och planer hållas enligt min åsikt. Förseningar i tidsplanerna
för projektet eller andra fel på systemlösningen kan kosta kunden mycket tid och
pengar och jag menar att kunderna kommer att uppleva en klart försämrad kvalitet om
dessa felbedömningar görs. Dessa felbedömningar minimeras om återkoppling sker
kontinuerligt genom hela systemutvecklingsprocessen.

 

 9.9 Uppföljning av systemleveransen

 Enligt ramverket (6.7) skall en uppföljning av systemleveransen ske efter att systemet
implementerats hos kunden. Denna uppföljning skall visa på om satta planer hölls och
om systemlösningen som levererades motsvarande kundens krav. Uppföljningen bör
ske genom att IT-konsultföretagens medarbetare mäter kundtillfredsställelsen och att
de utifrån de resultat som framkommer upprättar ett slutligt dokument som visar på
vilken kvalitet som uppnåtts i projektet.

 Uppföljning av systemleveranserna genomförs även i praktiken enligt informationen
från Enator (se avsnitt 7.3). Uppföljningen skall enligt kvalitetssystemet (PPS) ske
genom att konsulterna redovisar erfarenheterna som erhållits från projektet i en
slutrapport. Slutrapporten med dess erfarenheter skall vara till hjälp för att en bättre
kvalitetssäkring skall komma till stånd i framtida systemleveranser.

 Enligt min åsikt är dessa viktiga steg mot en god kvalitetssäkring följs av IT-
konsultföretagen i praktiken. Genom att genomföra en grundlig uppföljning av hur
projektet gick och vad kunden ansåg om projektets hela genomförande kan IT-
konsultföretaget få kännedom om de brister som uppkom och med detta som underlag
skall företaget arbeta mot en förbättrad kvalitetssäkring enligt min åsikt.
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 10 Resultat
 I kapitlet redovisas de resultat som framkommit ifrån materialpresentationen och
analysen av examensarbetets frågeställningar.

 

 10.1 Hur bör kvalitetssäkring inom IT-konsultbranschen gå till

 Som tidigare redovisade problembeskrivning (avsnitt 3) beskrev så skall
examensarbetet bland annat undersöka hur kvalitetssäkring inom IT-konsultbranschen
bör gå till. Utifrån den analys som gjorts inom examensarbetet har det framkommit att
det ramverk som satts upp för kvalitetssäkring skall följas av IT-konsultföretagen.
Följer IT-konsultföretagen ramverket så har företaget enligt min mening genomfört en
kvalitetssäkring som bör betraktas som god. Har en god kvalitetssäkring genomförts
av det levererande IT-konsultföretaget bör även kvaliteten på systemlösningen
betraktas som god enligt min åsikt.

 

 Ramverk över hur kvalitetssäkringen bör gå till

• Upprätta en övergripande kvalitetsstrategi

• Upprätta en nedtecknad kvalitetspolicy

• Nedteckna ett antal kvantitativa kvalitetsmål

• Upprätta en kvalitetsorganisation inom IT-konsultföretaget

• Följa ett relevant kvalitetssystem

• Erhålla kunskaper om IT-konsultföretagets aktuella och potentiella kunder

• Verifiera kundens kravspecifikation

• Genomföra återkoppling under hela systemutvecklingsprocessen

• Genomföra uppföljning av systemleveransen

10.2 Vad gör IT-konsultbranschen i praktiken för att genomföra en
kvalitetssäkring

Enligt examensarbetets problembeskrivning (kapitel 3) så skall examensarbetet även
undersöka vad IT-konsultföretagen gör för att genomföra en kvalitetssäkring i
praktiken. För att besvara denna frågeställning har jag samarbetat med Enator
Affärssystem. Utifrån den information jag erhållit från samarbetet och den analys som
gjorts av det insamlade materialet har jag kommit fram till att IT-konsultföretagen, i
detta fall Enator, följer en avtalsstruktur och använder sig av ett kvalitetssystem;
praktisk projektstyrning (PPS).

IT-konsultföretaget använder sig av Svenska IT-företagens Organisations (SITO)
standardavtal när företaget avtalar med en kund om en systemlösning. De avtal som
var relevanta inom examensarbetet var avtal –90 allmänna bestämmelser, avtal –90
underhåll och avtal –92 tjänster.
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IT-konsultföretaget (Enator) använder sig av en styrmodell som kallas praktisk
projektstyrning (PPS). PPS är ett strukturerat arbetssätt, det vill säga ett
kvalitetssystem, som Enator använder sig av vid all form av projektarbete. PPS följer
hela systemutvecklingsprocessen från förberedelse av projektet till avveckling. Inom
PPS skall IT-konsultföretagets medarbetare upprätta en del dokumentation till exempel
projektdefinition, kravbeskrivning, produktbeskrivning och en slutrapport. Utifrån den
analys som gjorts av materialet (kapitel 9) är det viktigt att dokumentationen verkligen
utförs i alla projekt och att dokumenten är så kompletta och specificerade som möjligt.
PPS skall även vara till hjälp för IT-konsultföretagens medarbetare att erhålla en god
kompetens om bland annat relationer mellan projektets medarbetare. Kompetensen
skall enligt examensarbetets analys ge förutsättningar för att IT-konsultföretagets
medarbetare skall kunna erhålla kunskaper om företagets kunder; dess arbetsmiljö och
krav, och ge förutsättningar för en god dialog mellan konsulten och kunden.

10.3 Kundernas åsikter om IT-konsultbranschens kvalitetssäkring

Den tredje frågeställningen som examensarbetet tar upp i kapitel 3 behandlar vad
kunderna har för åsikter om IT-konsultbranschens kvalitetssäkring. Kunderna
utgjordes i examensarbetet av två västsvenska kommuner som nyligen hade genomfört
en systemupphandling med Enator. Slutsatserna angående kundernas åsikter bygger på
de upphandlingar av system som nyligen genomförts hos kunderna och det
kvalitetsarbete som då gjordes och inte på samtliga steg inom ramverket.

Utifrån den materialpresentation som redovisats i kapitel 8 och den analys som gjordes
därav ansåg kunderna att IT-konsultföretagens kvalitetssäkring startar med att IT-
konsultföretagens medarbetare genomför en väl underbyggd och väl presenterad
presentation av den tänkta systemlösningen. Kunderna ansåg att den avtalsstruktur
som användes var bra och att de avtal som upprättades täckte in de avtalspunkter som
behövdes. Utifrån materialpresentationen (kapitel 8) framkom även att kunderna ansåg
att den upprättade kravspecifikationen uppfylldes på ett bra sätt av IT-konsultföretaget
(Enator). De delar i kvalitetssystemet som genomfördes och den dokumentation som
upprättades av konsulterna var viktiga delar i kvalitetsarbetet enligt kunderna. De båda
kunderna ansåg dock att vissa dokument, exempelvis tidsplanen, skulle ha varit mer
specificerade och kunderna saknade även en del annan dokumentation. Kunderna
ansåg även att det var viktigt att IT-konsultföretagets medarbetare genomförde en
återkoppling till de satta projektplanerna och att konsulterna ansvarade för att de
uppsatta planerna hölls.

De fördelar som kunderna redovisade var att det var bra att IT-konsultföretagets
medarbetare upprättade avtalen och all dokumentation. Detta medförde att en god
kvalitet kunde framställas enligt kunderna. Att IT-konsultföretagets medarbetare följde
ett kvalitetssystem och att de besatt en stor kompetens inom området ansåg kunderna
vara viktigt för att erhålla en god kvalitet.

Nackdelar som kunderna tog upp var att viss dokumentation saknades och att IT-
konsultföretagets medarbetare kunde ha klarlagt på ett mer tydligt sätt vilka
arbetsuppgifter som skulle genomföras i systemutvecklingsprocessens olika faser.
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De resultat som kan dras sammanfattningsvis utifrån kundernas åsikter är att de ansåg
att IT-konsultföretaget, i detta fall Enator, genomförde en relativt god kvalitetssäkring.
Kunderna ansåg att den systemlösning som levererades upplevdes ha god kvalitet och
att genomförda delar i systemutvecklingsprocessen var av god kvalitet. Kunderna
ansåg dock att IT-konsultföretagen kanske inte genomför en helt komplett
kvalitetssäkring utifrån de erfarenheter som de båda kunderna hade. Kunderna ansåg
att IT-konsultföretagen kunde dra mer lärdom från kundernas åsikter och tidigare
genomförda projekt för att på så vis erhålla erfarenheter och synpunkter för att kunna
genomföra en än bättre kvalitetssäkring.
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11. Slutsatser och diskussion
Inom kapitlet slutsatser och diskussion tar jag upp de slutsatser som erhållits från
examensarbetet samt en diskussion med egna åsikter om examensarbetets
frågeställningar. Vidare diskuteras om de resultat som framkommit i examensarbetet
överensstämmer med de förväntade resultaten enligt 3.3. Kapitlet avslutas med en
diskussion kring de erfarenheter som jag har erhållit från examensarbetet och uppslag
till fortsatt arbete.

11.1 Slutsatser

Resultaten som erhållits i examensarbetet (kapitel 10) visar på att det är stor skillnad
mellan hur teorin förespråkar att en kvalitetssäkring bör gå till och hur den går till i
praktiken inom IT-konsultbranschen. Resultaten som redovisats i kapitel 10 visar att
IT-konsultbranschen inte genomför samtliga steg inom ramverket för hur en
kvalitetssäkring inom IT-konsultbranschen bör gå till. IT-konsultbranschen skall för att
genomföra en god kvalitetssäkring genomföra samtliga steg inom ramverket. IT-
konsultbranschen bör därmed, som en del i deras kvalitetsarbete, följa nedanstående
steg:

• Upprätta en kvalitetsstrategi

• Upprätta en kvalitetspolicy

• Nedteckna kvalitetsmål

• Tillsätta en kvalitetsorganisation

• Följa ett kvalitetssystem

• Erhålla kunskaper om IT-konsultföretagets kunder

• Verifiera kravspecifikationen

• Genomföra återkoppling under systemutvecklingsprocessen

• Genomföra uppföljning av systemleveransen

11.2 Diskussion angående examensarbetets frågeställningar

I examensarbetets första frågeställning som berör hur kvalitetssäkring inom IT-
konsultbranschen bör gå till har jag utgått ifrån ett flertal böcker och olika författare.
Jag genomförde en kritisk granskning av litteraturen jag fann och min erfarenhet är att
litteraturen jag använt har innehållit intressant och relevant information som har gett
mig en god översikt över de olika kvalitetsbegreppen. Svårigheten med hur
frågeställningen skulle kunna besvaras var att det i dagsläget inte verkar existerar
någon litteratur som tar upp kvalitetssäkring inom just konsultbranschen. Jag har
därför tagit fasta på de kvalitetsbegrepp inom litteraturen som jag ansåg vara mest
relevant för en kvalitetssäkring, även för IT-konsultbranschen, och upprättat ett eget
ramverk. Ramverket består av ett antal steg som jag anser att konsultföretagen måste
genomföra för att ha genomfört en god kvalitetssäkring och på så vis även erhålla en
god produktkvalitet.
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Examensarbetets andra frågeställning behandlar hur kvalitetssäkringen inom IT-
konsultbranschen kan gå till i praktiken. För att ha möjlighet att besvara fråge-
ställningen har jag samarbetat med IT-konsultföretaget Enator. Den information som
jag erhållit från Enator utgjordes till stor del av internt material från Enators intranät.
Jag är medveten om att materialet inte är fullt offentligt och att det inte är ett material
som alla medborgare kan komma åt. Min uppfattning av materialet är ändå att det
håller en god kvalitet och att det återspeglar hur kvalitetssäkringen inom Enator går till
i praktiken. Jag anser även att det interna materialet från Enator var nödvändigt för att
kunna besvara examensarbetets andra frågeställning. Enligt min mening hade det varit
till fördel för examensarbetet om det interna materialet kunde ha presenterats vid en
intervju med personal inom Enator. I examensarbetet var dock en intervju inte möjlig
att genomföra utan informationen angående hur kvalitetssäkringen går till i praktiken
fick erhållas från det interna materialet.

Examensarbetets tredje frågeställning berörde vad kunderna anser om IT-
konsultbranschens kvalitetssäkring. För att ha möjlighet att besvara frågeställningen
intervjuades två västsvenska kommuner som genomförde en systemleverans i
samarbete med Enator. Jag anser att intervjuerna har gett examensarbetet lite
information om kundernas åsikter om kvalitetssäkring. Intervjuerna utgick ifrån de
systemleveranser som just hade genomförts och det var enligt min mening omöjligt för
respondenterna att svara på frågor angående några andra steg i ramverket än de som
hade genomgåtts. Enligt min uppfattning hade det varit till fördel för examensarbetet
om fler kunder hade intervjuats som besatt åsikter och erfarenheter om fler steg inom
kvalitetssäkringen än endast kvalitetssystemet. Det hade enligt min mening även varit
intressant att erhålla kundernas åsikter om till exempel kvalitetsstrategi, kvalitetspolicy
och kvalitetsmål som också skall ingå i IT-konsultföretagens arbete mot
kvalitetssäkring.

11.3 Diskussion angående examensarbetets resultat kontra förväntat
resultat

Jag anser att examensarbetets frågeställningar har besvarats på ett så bra och korrekt
sätt som möjligt utifrån den information som jag har erhållit. Jag anser därmed att jag
har lyckats med att uppfylla det förväntade resultatet (3.3) att besvara examensarbetets
samtliga frågeställningar.

Examensarbetet anser jag har belyst hur kvalitetssäkringen inom IT-konsultbranschen
bör gå till och att jag därmed har uppfyllt det förväntade resultatet enligt avsnitt 3.3.
Examensrapporten anser jag kan vara till hjälp för IT-konsultbranschen i deras arbete
med kvalitetssäkring. Resultaten och slutsatserna i examensarbetet ger företagen en
riktlinje för hur kvalitetssäkringen skall gå till enligt litteraturen och enligt kunderna
och de utgör ett ramverk över de arbetsuppgifter som måste genomföras. Genom att
använda ett antal strukturerade steg i kvalitetssäkringen anser jag att IT-
konsultföretagen kan erhålla en god kvalitet på sina produkter och det medför att
företagen kan bibehålla sin konkurrenskraft och position på marknaden.
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Jag har även i examensarbetet belyst skillnaderna mellan hur kvalitetssäkringen bör gå
till enligt teorin och hur arbetet med kvalitetssäkringen praktiskt går till. Jag anser att
skillnaden mellan teorin och praktiken var stor och att det finns mycket kvar för IT-
konsultbranschen att arbeta med vad gäller kvalitetssäkring av produkter. Resultaten i
examensarbetet har belyst skillnaden mellan teori och praktik och jag anser därför att
resultaten överensstämde med det förväntade resultatet enligt avsnitt 3.3.

Enligt avsnitt 3.3 var även ett förväntat resultat att kunderna och tjänsteleverantörerna
(IT-konsultföretagen) skulle ha olika uppfattningar angående om de levererade
systemlösningarna var av god kvalitet eller ej. Jag anser att resultaten i examensarbetet
inte har belyst detta förväntade resultat. Utifrån de intervjuer som genomfördes inom
examensarbetet framkom inte information som kunde resultera i ovan nämnda resultat.

11.4 Erfarenheter från examensarbetet

De erfarenheter som jag anser att jag har fått genom arbetet med examensarbetet är
främst en insikt i produktkvalitetens betydelse inom tjänstesektorn. Den kundupplevda
kvaliteten på IT-konsultföretagens tjänster och systemlösningar är enligt min
uppfattning mycket viktig för tjänsteföretagets fortlevnad och konkurrensförmåga. Jag
anser även att jag utifrån examensarbetet har erhållit en god kunskap om vad som
krävs för ett IT-konsultföretag för att genomföra en god kvalitetssäkring och denna
kunskap hoppas jag ha användning för i mitt framtida yrkesliv. Examensarbetet har
även enligt min uppfattning gett mig kunskaper om hur en kritisk granskning av
litteratur genomförs och hur en vetenskaplig rapport skrivs.

11.5 Uppslag till fortsatt arbete

Jag anser att det skulle vara intressant att vidare undersöka om det ramverk som
upprättats inom examensarbetet kan anses som komplett ur IT-konsultbranschens
perspektiv. En undersökning av ramverkets innehåll genom exempelvis intervjuer med
ett antal IT-konsultföretag skulle kunna ge ett helt komplett och relevant ramverk som
branschen skulle kunna använda för att genomföra en så bra kvalitetssäkring som
möjligt. Även en större undersökning av IT-konsultföretagens kunder skulle belysa
vilka delar i ovan nämnda ramverk som är relevanta och vilka steg i kvalitetssäkringen
som de saknar.

Ett förslag till fortsatt arbete är även att det skulle vara intressant att undersöka vilka
steg i ramverket över hur kvalitetssäkringen bör gå till som andra IT-konsultföretag än
Enator genomför. En större undersökning av ett flertal IT-konsultföretag skulle enligt
min uppfattning komplettera examensarbetet med än fler praktiska exempel och ge
underlag för att kunna konstatera hur IT-konsultföretagen generellt arbetar med
kvalitetssäkring av varor och tjänster.
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Bilaga 1: Enatorkoncernen
All information nedan angående Enatorkoncernen är erhållen från Enator (1998c).

Enator är ledande på IT-lösningar i Norden. Koncernen omsätter närmare 5 miljarder
kronor och har 5000 anställda. Enator finns på 60 orter i Norden och Tyskland. IT-
företaget fokuserar på den enskilde användarens situation och förnyar affärs- och
verksamhetsprocesser samt infrastrukturer med hjälp av IT.

Affärsidé

Enators affärsidé lyder:

”Med kreativitet och IT skapar vi ökad konkurrenskraft och effektivitet för
kunder i Norden. All vår verksamhet måste utgå från kundens perspektiv.
Det vi levererar är inte bara produkter och teknik, utan kreativitet. För att
skapa en lösning som uppfyller och överträffar kundens förväntningar,
måste vi kombinera vårt IT-kunnande med kreativitet.”

Vidare skriver Enator att världen aldrig står still och för dem som kunskapsföretag,
verksamt inom IT-marknaden, är det en realitet. Organisationer och arbetsformer
utvecklas ständigt och gör att traditionella styrmedel snabbt blir föråldrade.

Enator bygger därför sin verksamhet på ett antal kärnvärden:

• Delaktighet

• Självständighet

• Anständighet

Kundsegment

Enator har en stor kundbas inom alla kundsegment; näringsliv, kommun, landsting, stat
och försvar. Inom kundsegmentet näringsliv har Enator sin största marknadsandel. De
områden inom kommuner där IT-lösningar har fått störst genomslag är inom skolan,
omsorgen och administrativa funktioner. Enator är den ledande leverantören av dessa
IT-lösningar inom kommunsegmentet. Enator har även en stark position inom
landstinget där hälso- och sjukvården investerar stora resurser på ökad användning av
IT. Statliga myndigheter har en drivande roll på IT-marknaden och Enator har av
tradition en god position inom ett antal myndigheter. Ett annat kundsegment där
Enator fungerar som leverantör av konsult-, teknik- och underhållstjänster är
försvarsmakten.

Organisation

Enators operativa verksamhet gentemot kunderna bedrivs inom cirka 80 affärsenheter.
Var och en av dessa affärsenheter har en tydlig affärsinriktning och definierad marknad
och resultatansvar. De enheter som har en närliggande affärsinriktning har sammanförts
i 20 verksamhetsområden. Varje verksamhetsområde har ansvar för resultat- och
balansräkningar och rapporterar direkt till koncernledningen.
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Enators affärsområden är:

• Systemlösningar Näringsliv och Försvar

• Systemlösningar Publik

• Systemlösningar Internationell

• Kommunikationslösningar

• Drift och Support

Systemlösningar Publik

Det affärsområde inom Enator som är gällande inom detta arbete är främst
Systemlösningar Publik. Inom detta affärsområde återfinns generella och
branschspecifika applikationer och tjänster för kommuner, landsting och statliga
myndigheter.

I affärsområdet ingår:

• Affärssystem

• Personalsystem

• Social- och skolsystem

• IT-stöd för hälso- och sjukvårdsmarknaden

• Övergripande IT-strategier

• Förändringsstrategier

• Verksamhetsanalyser

Den svenska marknaden för IT-applikationer uppskattas till cirka 8 miljarder kronor.
Enators marknadsandel av dessa uppskattas till cirka 13% i dagsläget (1998). De
största konkurrenskrafterna kommer från globala IT-företag. Merparten av
affärsområdet Systemlösningar Publiks kunder har fleråriga avtal som omfattar ett
flertal applikationer med tillhörande konsult-, drift- och supporttjänster. Enator har en
stark position inom den offentliga sektorn, med cirka 50% marknadsandel inom
kommuner.


