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Sammanfattning 
Examensarbetet behandlar hur IT-konsultföretag arbetar för att kvalitetssäkra 
systemutvecklingsprocessen. För att utreda problemställningen har jag genomfört 
litteraturstudier om kvalitet, systemutveckling och ISO 9000. Jag har även intervjuat 
fem IT-konsultföretag, varav två företag är certifierade enligt standarden ISO 9001. 
Syftet med intervjuerna var att undersöka om kvalitetssäkringsprocessen varierande 
mellan olika företag och om det var stor skill nad mot hur litteraturen föreskriver 
kvalitetssäkring.  

Resultatet som framkommit utifrån det insamlade materialet är att företagen använder 
sig av en systemutvecklingsmodell , men det kan variera om det är en standardiserad 
modell eller en egenutvecklad systemutvecklingsmodell . I samband med 
systemutvecklingsprocessen arbetar företagen i projektform. När ett projekt startar 
skapas en projektplan som bl.a. innehåller en tidsplan och anvisningar om när tester 
ska genomföras. Det är inget krav från kunderna att företagen ska vara certifierade 
enligt någon standard, men företagen måste kunna visa att de arbetar på ett 
strukturerat sätt.  
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1. Introduktion 
Fokuseringen på kvalitet har intensifierats de senaste åren eftersom det har blivit en 
allt viktigare konkurrensfaktor (Bergman & Klefsjö, 1995). Kunderna har blivit mer 
medvetna om vilka krav som kan ställas på en produkt eller en tjänst och om dessa 
krav inte uppfylls vänder de sig till en annan leverantör (Jönsson, 1995). Kvalitets-
arbetet utvecklas i samband med att samhället förändras, redan i början på 1900-talet 
studerades hur arbetet med kvalitet kunde förbättras. Genom att upptäcka eventuella 
kvalitetsbrister i ett tidigt stadium kan mycket resurser sparas. Det har funnits och det 
finns många teorier om hur företag ska arbeta med kvalitet skriver Jönsson (1995). 

Många företag har valt att satsa på att införa ett kvalitetssystem, exempelvis ISO 
9000, för att försöka uppnå god kvalitet på den vara eller tjänst som de producerar. 
Det är dock viktigt att vara medveten om att det inte är någon garanti för att 
slutprodukten håller en god kvalitet bara för att ett företag är certifierat enligt någon 
standard. Det är endast processerna som leder fram till slutprodukten som är 
certifierad (Eklund & Fernlund, 1998). Hur företagen lyckas med sitt kvalitetsarbete 
beror dock på inställningen till kvalitet i verksamheten. För att kvalitetsarbetet ska bli 
framgångsrikt krävs att hela organisationen strävar mot samma mål menar Jönsson 
(1995). 

Antalet företag som arbetar inom IT-sektorn har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt 
Statistiska Centralbyrån (2001) har antalet datakonsulter ökat med 50 % mellan 1997 
och 2001. I samband med detta har även konkurrensen mellan företagen blivit 
hårdare. Som ett led i den ökade konkurrensen har företagen allt mer börjat arbeta 
med att förbättra kvaliteten i de tjänster de levererar (Sandholm, 1999). Hur företagen 
väljer att arbeta med kvaliteten tror jag varierar mycket. Mitt examensarbete ska 
därför undersöka hur företag i IT-konsultbranschen arbetar för att kvalitetssäkra 
systemutvecklingsprocessen. För att läsaren ska kunna få en förståelse för hur 
litteraturen beskriver kvalitetssäkring av programvara, och utifrån det göra en 
jämförelse hur det går till i realiteten kommer jag att kort beskriva standarden ISO 
9000-3. Standarden beskriver hur ISO 9001 ska till ämpas vid utveckling av 
programvara. 

När det gäller systemutveckling är det viktigt att kvalitetstänkandet integreras i alla 
faser under systemutvecklingens livscykel (Andersen, 1994). Den mest kriti ska fasen i 
systemutvecklingsprocessen är analysfasen. Utifrån den skapas kravspecifikationen 
som sedan ligger till grund för utvecklingen av informationssystemet. I samband med 
att kravspecifikationen utformas är det viktigt att klarlägga vilka behov och önskemål 
som användarna har på det färdiga systemet. Det är viktigt att systemutvecklarna och 
kunden har god kommunikation så att inte missförstånd uppstår. Enligt Andersen 
(1994) är kvalitet i systemutveckling överensstämmelsen mellan ett färdigt 
informationssystem och de förväntningar som användarna/verksamheten har. 

Anledningen till att jag vill utreda hur IT-konsultföretag arbetar för att kvalitetssäkra 
sitt arbete är att jag anser att kvalitet är mycket viktigt för alla. Oberoende av vilken 
bransch som ett företag arbetar inom är det viktigt att ständigt arbeta med att förbättra 
kvaliteten anser jag. Jag tror kvalitetsarbetet inom IT-konsultföretag länge har varit en 
lågt prioriterad del i deras arbete, men att detta håller på att ändras främst på grund av 
den ökade konkurrensen. 
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2. Bakgrund 
Kapitlet presenterar centrala begrepp och definitioner som läsaren bör ha kännedom 
om för att få en god förståelse för resterande del av rapporten. Kapitlet avslutas med 
en diskussion om begreppen och hur de samverkar med varandra. 

 

2.1 Kvali tet 
Jönsson (1995) skriver att ordet kvalitet kommer från latinets qualitas som betyder 
”av vad” , men ordets grundläggande betydelse är dock egenskap eller karaktärsdrag. 
Kvalitet kan uppfattas på många olika sätt beroende på situationen. En produkt som i 
detta avseende kan klassificeras som en vara eller en tjänst kan vara mer eller mindre 
lämpad för ett visst ändamål (Sandholm, 1999). Eftersom kvalitet är subjektivt har det 
medfört att det är svårt att hitta en entydig definition (Eklund & Fernlund, 1998). 
Eklund och Fernlund (1998 s.54) har gjort följande beskrivning av begreppet kvalitet: 

Kvalitet är svårt att definiera, omöjli gt att mäta men lätt att känna igen. 

Det finns en internationell standard som definierar ett antal begrepp inom 
kvalitetsområdet. I Sverige heter denna samling SS-ISO 8402 och i den definieras 
kvalitet på följande sätt (Jönsson, 1995):  

Kvalitet: Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess 
förmåga att tillf redställa uttalade och underförstådda behov. 

Kvalitet kan ses som en relation mellan en produkt och dess kund (Bergman & 
Klefsjö, 1995). Om en produkt uppfyller förväntningarna som ställts på den bli r 
kunden förmodligen nöjd och anser att produkten håller hög kvalitet (Sandholm, 
1999). Med en produkts uttalade behov menas behov som kunden förväntar sig och 
anser vara viktiga, Sandholm (1999). Underförstådda behov är behov som är så 
grundläggande att kunden inte ens frågar efter dem.  

 

2.2 Kvali tetsutveckling ur ett histor iskt perspektiv 
Kvalitetsarbetet utvecklas i samband med att samhället förändras. Jönsson (1995) 
beskriver hur kvalitetsarbetet har utvecklats sedan den industriella revolutionen.  

Före 1900-talet var det hantverkare som skapade produkter, redan då var det viktigt 
att produkterna uppfyllde de behov och förväntningar som ställdes på dem, för att 
kunna konkurrera med andra produkter. I samband med den industriella revolutionen 
förändrades kvalitetsfokuseringen eftersom företagen började till verka produkter i 
stora mängder. Kvalitetskontrollen genomfördes på de färdiga produkterna innan de 
levererades till kunderna. Nackdelen med det var att felen hittades för sent och att 
produkten måste kasseras eller genomgå en kostsam reparation. Risken var även stor 
att eventuella fel inte upptäcktes förrän produkten var levererad. Enligt Jönsson 
(1995) började företag på 1920-talet studera om kontrollerna av produkterna kunde 
effektiviseras genom att utnyttja statistiska medel. Detta ledde fram till  statistiska 
kvalitetskontroller som kom att till ämpas till stor grad på 1940-talet. Det innebär att 
genom att välja ut ett antal produkter enligt ett visst mönster och sedan kontrollera 
produkterna leder det till att slutsatser kan dras om produktens kvalitet. Därefter 
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beslutas om ändringar ska göra i exempelvis maskinens inställningar. Jönsson (1995) 
skriver vidare att på 1960-talet började företagen arbeta för att kvalitetssäkra sina 
produkter. Det innebär att företaget säkerhetsställer kvaliteten på det löpande arbetet, 
vilket leder till att de krav som ställts på produkten uppfylls. Under 1980-talet menar 
Jönsson (1995) att eftersom konkurrensen på världsmarknaden ökade medförde det att 
företagen satsade mer på kvalitet. För att öka företagens konkurrensförmåga och öka 
kvaliteten på produkterna infördes s.k. tredjepartscertifiering vilket innebär att någon 
utomstående bedömer företagets kvalitetssystem enligt Jönsson (1995). 

Kvalitetsarbetet inom tjänstesektorn har utvecklats mycket under de senaste åren. 
Fram till 1980-talet var det främst till verkande företag som arbetade med 
kvalitetsfrågor men under 1980- och 1990-talet började även tjänsteföretagen arbeta 
med kvalitet på ett systematiskt sätt (Sandholm, 1999). Under 1990-talet var det 
främst två inriktningar i samband med kvalitetsarbete som företagen upp-
märksammade. Det var enligt Sandholm (1999) TQM (totalkvalitet) och ISO 9000. 
De tidigare nämnda begreppen kommer att beskrivas mer utförligt i kapitel 2.5, och 
2.4.3.1. 

 

2.3 Kvali tetscykeln 
Kvalitetscykeln visar hur alla funktioner direkt eller indirekt påverkar varornas och 
tjänsternas kvalitet. Dessa funktioner finns i verksamheten och genom det dagliga 
arbetet påverkas kvaliteten av medarbetarna vilket medför att de får ett 
kvalitetsansvar. Kvaliteten är resultatet av hur aktiviteterna samverkar (Sandholm, 
1999). 

De aktiviteter som ingår i kvalitetscykeln är:  

• Marknadsstudier – en analys av marknaden; vilka kunder har företaget, vilka 
behov och önskemål har kunderna på produkterna. 

• Produktutveckling – den information som framkommer i marknadsstudierna 
används för att utforma nya produkter. De erfarenheter som finns från tidigare 
liknande produkter analyseras och används. Utvecklingsarbetet bör leda till att 
krav på produkten utformas. 

• Beredning – förberedelser inför produktionen eller utförande av tjänsten. Vid 
beredningen bestäms hur processerna för till verkning ska gå till , vilka hjälpmedel 
som ska användas och utbildning av personal. 

• Inköp – vid val av leverantör är det flera faktorer som är viktiga, exempelvis 
kvalitet, leveranstid, kvantitet, service och pris. 

• Produktframställning – kvaliteten hos en produkt påverkas bland annat av 
processer, maskiner, verktyg och material. När det gäller kvaliteten på en tjänst är 
människan den mest avgörande faktorn för hur utfallet bli r, men utfallet påverkas 
även av de förutsättningar som ges. 

• Marknadsföring – det är viktigt att vända sig till rätt målgrupp vid 
marknadsföring, annars kan det leda till mi ssnöjda kunder. Genom att ge korrekt 
information om en produkt vid marknadsföring minskar risken för missförstånd 
och kundens förväntningar infrias i högre grad. 
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• Kundtjänst – denna funktion ska hjälpa kunden om problem uppstår med 
produkten eller tjänsten. 

 

2.4 Kvali tetsarbete i verksamheten 
Enligt Sandholm (1999) måste hela verksamheten samordnas för att kunna uppnå ett 
bra resultat ur kvalitetshänseende. Detta kan åstadkommas genom att bygga 
verksamheten på fyra grundstenar, vilket benämns kvalitetscykeln. De fyra 
grundstenarna är kvalitetspolicy, kvalitetsmål, kvalitetssystem och 
kvalitetsorganisation, vilka kommer att beskrivas mer utförligt i kommande avsnitt. 
Nedan visas en bild över hur kvalitetscykeln och de fyra grundstenarna samverkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Bild över hur kvalitetscykeln, strategi och de fyra grundstenarna samverkar (efter Nilsson, 
1999 s.11). 

 

2.4.1 Kvali tetspolicy 

Det är viktigt att företaget specificerar för kunderna och medarbetarna vilken roll 
kvalitetsfrågorna ska ha i företaget. Genom att sätta upp kvalitetsmål och med vilka 
medel dessa ska nås skapas en kvalitetspolicy (Bergman & Klefsjö, 1995). Enligt 
svensk standard för terminologi inom kvalitetsområdet, SS-ISO 8402 definieras 
kvalitetspolicy på följande sätt: 

Kvalitetspolicy: En organisations övergripande avsikter och inriktning i avseende på 
kvalitet, formellt uttalad av den högsta ledningen i organisationen. 

Om företaget har infört kvalitetssystemet ISO 9000 måste det finnas en 
kvalitetspolicy eftersom det är ett krav i denna (Sandholm, 1999). 

 

 

Verksamhetens funktioner 

(Kvalitetscykeln) 

 

Kvalitets- 

policy 

Kvalitets- 

mål 

Kvalitets- 

system 

Kvalitets- 

organisation 



 2. Bakgrund 

 

 

5 

Bergman och Klefsjö (1995) skriver att nedanstående faktorer bör finnas med i 
kvalitetspolicyn för att den ska få önskad effekt: 

• Identifiering av kunderna och deras betydelse. 

• Kvalitetsdimensioner som företaget anser vara viktiga. 

• Synen på processer och arbetet med ständig förbättring. 

• Företagets inställning till sina anställda. 

 

2.4.2 Kvali tetsmål 

Enligt Sandholm (1999) är kvalitetsmål bestämda mål för kvalitet som verksamheten 
ska inriktas mot. Målen bör vara kvantitativa och nedtecknade. Sandholm (1999) 
skriver vidare att målen bör vara relaterade till nedanstående information: 

• Kundtillf redsställelse – företaget ska arbeta för att kundens krav och önskemål ska 
uppfyllas i största möjli ga utsträckning. 

• Kvalitetsbristkostnader – de kostnader som uppstår p.g.a. att en produkt inte håller 
god kvalitet. Exempel på kostnader som innefattar detta är kontrollkostnader samt 
interna och externa felkostnader. Dessa kostnader skulle försvinna om alla 
produkter och processer vore fullkomliga. 

• Reklamationsförekomst – reklamationer ger information om hur kvaliteten på en 
produkt är. Det är därför viktigt att kunderna reklamerar sina produkter så att 
åtgärder kan vidtas. Därför ska företaget verka för att underlätta för kunder att 
framföra sina reklamationer. 

• Processutfall  – de kvalitetsfordringar som ställs upp samverkar med hur processen 
utfaller. Det leder fram till hur resultatet på en produkt bli r ur kvalitetshänseende. 

• Kontroll resultat – den information som framkommer i samband med 
kvalitetskontroller används för att styra produktionen ur kvalitetsavseende. Det är 
därför viktigt att informationen framkommer så snabbt som möjli gt och att det 
kommer till rätt person. 

Kvalitetsmålen bör vara drastiska och en del av dem bör ingå i företagets ordinarie 
budget menar Sandholm (1999). Genom att göra detta påverkas medarbetarna att 
försöka uppfylla de mål som ställts vilket kan leda till att nya arbetssätt utformas. 
Hela verksamheten samverkar mer eftersom alla strävar mot samma mål. 
Organisationen bör ha övergripande mål och sedan bryta ner dessa i delmål för varje 
del i verksamheten. 

För att kvalitetsarbetet ska nå resultat måste målen klargöras för alla berörda. Det är 
lättare att arbeta efter mål som är bestämda och nedtecknade. Företaget bör också ha 
planer och program för hur målen ska uppnås (Sandholm, 1999). 
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2.4.3 Kvali tetsorganisation 

Alla människor som ingår i ett företag har ansvar för kvalitet enligt Sandholm (1999). 
För att klargöra ansvar och befogenheter som medarbetarna har, måste företaget ha en 
kvalitetsorganisation.  

I arbetet att organisera kvalitet ingår nedanstående punkter (Sandholm, 1999): 

• Att identifiera de aktiviteter som fodras för att nå rätt kvalitet. 

• Att bestämma ansvar och befogenheter för dessa aktiviteter. 

• Att dela upp arbetet i funktionella delar. 

• Att ange sambandet mellan de olika delarna.  

 

2.4.4 Kvali tetssystem 

För att uppfylla de egenskaper som ställs på produkten när det gäller uttalade och 
underförstådda behov är det viktigt att samordna och styra de aktiviteter som påverkar 
kvaliteten, exempelvis rutiner, ansvar, processer och resurser. Detta kan göras m h a 
ett kvalitetssystem (Jönsson, 1995). Alla företag har ett kvalitetssystem och hur väl 
det fungerar beror på hur det är utformat och hur det fungerar i verksamheten (Eklund 
& Fernlund, 1998).  

För att läsaren ska få kännedom om några olika standardiserade kvalitetssystem som 
finns i Sverige kommer ISO 9000, CMM och TickIT beskrivas kortfattat i kommande 
avsnitt. Det är dock viktigt att vara medveten om att trots ett företag är certifierat 
enligt någon standard garanterar det inte att slutprodukten håller en hög kvalitet utan 
det är arbetsprocessen mot slutprodukten som är certifierad (Eklund & Fernlund, 
1998). 

Enligt svensk standard SS-ISO 8402 definieras ett kvalitetssystem på följande sätt: 

Kvalitetssystem: Organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är 
nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet. 

 

2.4.4.1 ISO 9000 

ISO 9000 är en samling internationella standarder som ger riktlinjer och hänvisningar 
för hur ett företags kvalitetssystem ska fungera (Danielsson, 1994). Genom att införa 
en uttalad kvalitetspolicy, beskriva ansvar och befogenheter samt ge tydliga 
instruktioner rörande arbetsrutiner läggs en bra grund till ett kvalitetssystem som är 
certifierat enligt ISO 9000-serien. Det är viktigt menar Danielsson (1994) att vara 
medveten om att ISO 9000 inte är ett entydigt kvalitetssystem utan det kan variera 
mellan olika företag. Det är delmomenten som finns i företagets kvalitetssystem som 
ska uppfylla de krav som finns i standarden. Tanken är att om ett fel uppstår ska det 
finnas dokument som beskriver hur det ska hanteras. En missuppfattning som ofta 
sker är att kunderna tror att det är en produkt som är ISO 9000-certifierad, när det 
egentligen är processen att framställa produkten som är certifierad. Detta medför att 
om ett företag är ISO 9000-certifierat är det inte en garanti på att slutprodukten håller 
en god kvalitet (Eklund & Fernlund, 1998). 
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Det finns flera anledningar till att ett företag väljer att certifiera sig enligt ISO 9000. 
Några av dem har Sandholm (1999) beskrivit i nedanstående punkter: 

• Egna behov – företaget behöver förbättra sitt kvalitetsarbete. 

• Krav från kunder – vissa kunder kan inte handla av företaget eftersom de endast 
får handla från certifierande företag. 

• Konkurrens – andra företag inom samma område är certifierade och för att 
förbättra sin konkurrenskraft måste företaget också certifiera sig. 

• Krav från myndigheter – inom vissa branscher kräver myndigheter att det ska 
finnas ett formaliserat och dokumenterat kvalitetssystem. 

I ISO 9000 finns det totalt 18 standarder. ISO 9000 består av huvudsakligen av 
definitioner och handlingssätt för hur de andra standarderna ska nyttjas.  ISO 9001 är 
den mest omfattande delen och innefattar ISO 9002 som i sin tur inkluderar ISO 9003. 
De andra standarderna innehåller endast riktlinjer (Danielsson, 1994). I figur 2 
ill ustreras hur de olika standarderna samverkar med varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Bild över hur de olika standarderna samverkar och inom vilket område de verkar (efter 
Bergman & Klefsjö, 1995 s. 441). 

 

Förutom standarderna finns det ett antal riktlinjer för användning av standarderna 
(Eklund & Fernlund, 1998): 

• ISO 9000-1. Allmänna riktlinjer och bakgrund till ISO 9000. 

• ISO 9000-3. En handledning som beskriver hur ISO 9001 ska till ämpas 
vid utveckling av programvara. 

• ISO 9004-1. Riktlinjer för kvalitetsledning och kvalitetssystemelement. 

• ISO 9004-2. Allmänna riktlinjer för tjänster. 

• ISO 9004-4. Allmänna riktlinjer för kvalitetsförbättringar. 
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För att certifieringen ska skapa trovärdighet finns det ett system för bedömning av 
företagets kvalitetssystem, s.k. tredjepartscertifiering. Företaget som ska införa 
kvalitetssystem kallas första part, kunderna bli r andra part och ett oberoende organ för 
tredje part (Lindgren & Sandell , 1993). Certifieringsorganet måste godkännas av 
styrelsen för svensk ackreditering (SWEDAC) för att få till stånd att certifiera företag. 
Danielsson (1994) beskriver ett annat sätt för ett företag att certifiera sig, det är 
genom att kunden själv bedömer företagets kvalitetssystem. Det benämns 
andrapartscertifiering och genomförs med hjälp av en frågelista, kring ISO-standarden 
som leder fram till ett värderingsomdöme. Nackdelen med det bedömningssättet 
skriver Danielsson (1994) är att till vägagångssättet att certifiera sig på kan ifrågasättas 
av andra kunder. Ett tredje sätt att certifiera sig på är att leverantören själv genomför 
en självdeklaration över sitt kvalitetssystem. Detta används i samband med att kunden 
känner till l everantören väl och litar på att kontrollen genomförts på ett 
till fredställande sätt enligt Danielsson (1994). 

Mitt examensarbete ska utreda hur företag i IT-konsultbranschen arbetar för att 
kvalitetssäkra sitt arbete. För att läsaren ska kunna få en förståelse för hur litteraturen 
beskriver kvalitetssäkring av programvara, och utifrån det göra en jämförelse hur det 
går till i realiteten kommer jag att kort beskriva standarden ISO 9000-3. ISO 9000-3 
beskriver hur programkonstruktion med kvalitet bör gå till . 

Eklund och Fernlund (1998) skriver att det off iciella namnet för ISO 9000-3 är 
Kvalitetssystemstandarder – Del 3: Riktlinjer och till ämpning av ISO 9001 vid 
utveckling, leverans och underhåll av programvara. Standarden har tre huvuddelar; 
allmänna krav på organisationen och ledningen, krav på hela programmets livscykel 
samt kvalitetssystemets stödjande aktiviteter, vilket innebär aktiviteter som inte är 
kopplade till någon specifik utvecklingsfas. 

I den första delen som beskriver allmänna krav på organisationen och ledningen finns 
det fyra huvudsakliga punkter. Den första punkten beskriver företagsledningens 
ansvar som bland annat är att införa en kvalitetspolicy och att organisationens ansvar, 
befogenheter och andra relationer som har samband med kvalitet ska vara 
dokumenterade. Nästa punkt är krav på kvalitetssystem, det ska vara dokumenterat 
och infört i organisationen i avseende på ansvar, rutiner, resurser och organisationens 
uppbyggnad. Eklund och Fernlund (1998) skriver att den tredje punkten är interna 
kvalitetssystemrevisioner. Leverantören måste regelbundet kontrollera att 
programutvecklingsarbetet följer de rutiner och planer som har ställts upp. Den sista 
punkten är korrigerande åtgärder vilket innebär att det ska finnas rutiner för hur 
leverantören ska hantera kundklagomål, resultat från produktuppföljningar, 
revisionsrapporter och indikatorer som påvisar brister och svagheter i utvecklings-
processen. Om ett fel uppstår på programvaran ska det analyseras och åtgärder ska 
införas för att förbättra processen. 

Den andra huvuddelen, krav på programmets livscykel, indelas i följande faser enligt 
Eklund och Fernlund (1998): 

• Produktkrav och planering – i denna fas ska kunden bestämma de övergripande 
kraven som ska ingå i kravspecifikationen. ISO 9000-3 rekommenderar att vissa 
krav som ska vara med i kravspecifikationen ska beslutas i samråd med 
leverantören. Eklund & Fernlund (1998) skriver att i ISO 9000-3 finns det krav på 
att det ska finnas en utvecklingsplan och en kvalitetsplan i varje 
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utvecklingsprojekt. I utvecklingsplanen ska det bland annat definieras vilken 
modell som ska användas för att utforma programmet enligt kravspecifikationen.  

• Konstruktion och genomförande – enligt standarden ska det finnas väldefinierade 
rutiner och standarder för konstruktion och kodning. Det ska även finnas 
dokumenterade rutiner som anger när arbetet med konstruktionen ska vara klart så 
att arbetet kan gå vidare till nästa fas. I samband med genomförandefasen ska 
även koden granskas och om ändringar uppstår ska det finnas rutiner för att 
beskriva hur dessa ska hanteras menar Eklund och Fernlund (1998).  

• Provning och validering – i den delen av ISO 9000-3 krävs det att provning av 
produkten ska ske på flera nivåer. Provningarna ska bland annat innehålla testfall 
och förväntat resultat. Det ska även finnas beskrivningar vilka typer att provningar 
som ska utföras, t.ex. användbarhet. Resultatet från provningarna ska 
dokumenteras och eventuella fel ska undersökas och åtgärdas. Innan produkten 
lämnas över till kunden rekommenderar standarden att funktionaliteten som 
komplett produkt valideras under li knade förhållanden som i kundens miljö enligt 
Eklund och Fernlund (1998). 

• Leverans – denna fas beskriver frågor och problem som kan uppstå mellan 
leverantör och kund och som bör vara klargjorda innan leveransen sker. 

• Underhåll – det underhåll som leverantören ska genomföra på produkten ska 
specificeras i kontraktet mellan kund och leverantör. ISO 9000-3 föreskriver att 
det ska utarbetas en underhållsplan i förväg i samråd med kund och leverantör. 

Den sista huvuddelen som ingår i ISO 9000-3 är kvalitetssystem – stödjande 
aktiviteter. Enligt Eklund och Fernlund (1998) är det följande aktiviteter som ingår i 
denna del:  

• Konfigurationsstyrning– det innebär att det ska finnas en konfigurations-
styrningsplan som bland annat redogör hur program och programdelar ska 
identifieras, styras och spåras. De områden som konfigurationsstyrningen berör är 
specifikationer, verktyg, gränssnitt, dokument, datafiler och ändringar.   

• Dokumentationsstyrning – den berör alla dokument och resultat som har samband 
med produktens framtagande. 

• Kvalitetsdokument – dokument som har samband med kvalitetsaktiviteter. 

• Mätning – ISO 9000-3 kräver att det regelbundet ska samlas in mätvärden på 
produktkvalitet och processkvalitet. Utifrån mätvärdena fattas beslut om 
eventuella åtgärder.  

• Regler, rutiner och konventioner – standarden påvisar att det ska finnas detta så att 
kvalitetssystemet fungerar effektivt. 

• Verktyg och teknik – de verktyg och tekniker som ska användas ska vara 
anpassade för den aktuella programprodukten. 

• Inköp – i standarden ställs inga krav på att de inköp som måste göras för 
systemutvecklingen måste vara från en certifierad leverantör. Dock är det viktigt 
att kontrollera så att de inköpta produkterna inte påverkar utfallet av 
programvaran negativt, vilket kan medföra att kontroller hos den aktuella 
leverantören måste göras. 
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• Inkluderad programvaruprodukt – gäller då programvaran ingår i en produkt från 
beställaren eller en tredje part. Beskriver rutiner i samband med validering, 
förvaring och skydd som leverantören måste till handahålla. 

• Upplärning – leverantören ska ha rutiner för hur utbildningsbehovet ska 
analyseras och hur utbildningen ska gå till . 

 

2.4.4.2 Capabili ty Matur ity Model (CMM ) 

CMM är en förkortning från engelskans Capabilit y Maturity Model och är framtagen 
för att försöka förbättra utvecklingsprocessen för mjukvara. CMM är en konkurrent 
till ISO 9001 när det gäller utveckling av programvara. Fokus ligger på utvecklings-
processen (Eklund & Fernlund, 1998). CMM har en femgradig skala som bedömer ett 
företags förmåga att utveckla programvara. I CMM finns det följande nivåer: initial 
(kaotisk), upprepbar (disciplinerad), definierad (standardiserad, konsekvent), 
kontrollerad (förutsägbar) optimerad (under ständig förbättring) (Paulk, 1993). 
Nivåerna visar företagen vilka förbättringsåtgärder som bör prioriteras. För att uppnå 
en nivå måste organisationen uppfylla vissa mål. 

Nedan visas en bild över CMM:s fem mognadsnivåer. För att minska risken för 
eventuella missförstånd presenteras bilden med engelska begrepp som utgångspunkt 
eftersom det kan vara svårt att finna en fullgod översättning på svenska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Fem mognadsnivåer (efter Paulk, 1993 s.9) 

 

• Första nivån (initial) – processerna ser olika ut från gång till gång. Det finns ingen 
garanti att projektet lyckas. 

• Andra nivån (repeatable) – planering och procedurer bygger på tidigare 
erfarenheter. Genom att utforma effektiva styrningsprocesser för mjukvaruprojekt 
kan den kunskapen användas till andra projekt. 

• Tredje nivån (defined) – mjukvaruprocessen hos företaget är standardiserad och 
konsekvent. 
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• Fjärde nivån (managed) – kvalitetsmål ställs upp och produktivitet och kvalitet 
mäts kontinuerligt för att kontrollera att målen uppfylls. Processer som ingår i 
denna organisation är mätbara och kontrollerbara. Ofta håller produkter från 
organisationer på denna nivå hög kvalitet. 

• Femte nivån (optimizing) – på denna nivå arbetar organisationen med att ständigt 
förbättra processer. Detta leder ofta till att problem identifieras och åtgärdas, 
vilket leder till ökad lönsamhet. 

Enligt Paulk (1993) kan CMM kan användas till att: 

• Förbättra mjukvaruprocessen. 

• Identifiera vad som kan förbättras i mjukvaruprocessen. 

• Identifiera risker med ett visst mjukvaruprojekt. 

• Utvärdera mjukvaruprocessen. 

 

2.4.4.3 TickIT 

TickIT är bygger på ISO 9000-3 och är en engelsk standard. Den handlar om hur krav 
och riktlinjer ska tolkas i samband med programvara. TickIT innehåller även extra 
krav på kvalitetsrevisionerna som kontrollerar företag som vill bli certifierade. För 
TickIT revisorerna krävs det att de har minst fem års utbildning inom 
programutveckling och tre års erfarenhet av kvalitetsarbete inom industrin (Eklund & 
Fernlund, 1998). 

 

2.5 Total Quali ty Management (TQM) 
Kvalitetsstrategin Total Quality Management (TQM) benämns som totalkvalitet i 
Sverige. Det innebär att kvalitet inte bara fokuseras på produkten utan även på alla 
interna processer och funktioner.  

Den kvalitetsstrategi som TQM har enligt Bergman och Klefsjö (1995) är: 

• Att sätta kunden i centrum – kvaliteten värderas av kunden och utifrån det arbetar 
företaget för att uppfylla dennes förväntningar. 

• Att basera beslut på fakta – eftersom produktlivscykeln är så kort i dagsläget är 
det viktigt att fatta rätt beslut så att inte kunder förloras till konkurrenter. 

• Att arbeta med processer – varje process har en kund, en leverantör och någon 
som är ansvarig för processen. 

• Att arbeta för ständig kvalitetsförbättring – kundernas krav höjs i takt med att 
produkterna utvecklas, företaget måste kunna konkurrera med andra liknande 
produkter. 

• Att få alla att medverka – ”en kedja är inte starkare än den svagaste länken”, 
därför måste alla arbeta för att uppnå god kvalitet. 
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Nedanstående modell visar hur TQM samverkar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Hörnstenar i TQM (efter Bergman och Klefsjö, 1995  s.26). 

 

De senaste åren har företag inte bara satsat på att förbättra kvaliteten på den 
kärnprodukt de levererar utan även på kringkvaliteten på produkten. I den ingår bland 
annat god service, företaget kan till exempel erbjuda kunden att leverera produkten 
hem till denne eller ge kunden en extra bonus på köpet (Bergman och Klefsjö, 1998).  

 

2.6 Kvali tetssäkr ing 
Sandholm (1999) skriver att det är svårt att hitta en entydig definition för begreppet 
kvalitetssäkring. Enligt Sandholm (1999) kan kvalitetssäkring vara detsamma som 
kvalitetsstyrning för somliga medan andra anser att det är den verksamhet som har till 
syfte att säkerhetsställa att avsedd kvalitet uppnås och vidmakthålls. Enligt standarden 
SS 02 01 04 definieras begreppet kvalitetssäkring på följande sätt: 

Kvalitetssäkring: Alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att ge 
till räcklig tillt ro till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på kvalitet. 

Den definition som har valts att användas i examensarbetet är den svenska standarden 
SS 02 01 04 eftersom den har till syfte att ge en nationell definition av 
kvalitetsbegreppen.   

 

2.7 Tjänstekvali tet 
Edvardsson (1996) skriver att det som skilj er en tjänst från en produkt är främst: 

• Kunden deltar ofta direkt i produktionsprocessen, vilket medför att 
kommunikationen med kunden är av central betydelse. 

• Tjänster är ofta abstrakta, vilket medför att det är svårt att vara medveten om 
kundens förväntningar. 
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• Många tjänster är kopplade till l everantören som person, vilket medför att dennes 
kunskaper, engagemang och erfarenhet har en avgörande betydelse för kvaliteten. 

Enligt många tjänsteforskare anses kvaliteten på en tjänst avgöras av kundens 
upplevelse. På grund av detta så mäts tjänstekvalitet oftast som kundupplevd kvalitet. 
Ett annat sätt att arbeta med tjänstekvalitet är att sätta upp mål och kriterier som ska 
uppfyllas och om de gör det anses tjänsten ha en god kvalitet (Edvardsson, 1996). 

När det gäller IT-konsultföretag är det viktigt att de skapar god kvalitet i den tjänst de 
levererar. I systemutvecklingsprocessen är analysfasen den mest kriti ska, den 
utmynnar sedan i kravspecifikationen. Det är därför viktigt att systemutvecklarna och 
kunden har god kommunikation så att kundens förväntningar på systemet kommer att 
uppfyllas (Andersen, 1994). 

 

2.8 Systemutveckling 
För att beskriva hur IT-konsultföretagen arbetar för att kvalitetssäkra sin verksamhet 
bör läsaren ha kännedom hur systemutvecklingsprocessen går till . 

Systemutveckling är arbetet med hur ett företag skapar ett informationssystem 
(Andersen, 1994). I samband med systemutvecklingen är det viktigt att arbeta med 
kvalitet genom hela processen. Det finns många modeller som beskriver hur 
utvecklingsarbetet ska bedrivas, valet av modell beror på problemområdet och den 
verksamhet som systemet ska implementeras i. En systemutvecklingsmodell består av 
ett antal faser och beskriver hur arbetet ska genomföras. För att förklara hur 
systemutvecklingsprocessen går till har jag valt att använda Andersens (1994) 
li vscykelmodell .  

 

2.8.1 L ivscykelmodellen 

Livscykelmodellen beskriver informationssystemets hela livscykel, från idé till 
avveckling. Modellen består av sju faser som ingår i systemutvecklingsprocessen, de 
är enligt Andersen (1994); förändringsanalys, analys, utformning, realisering, 
implementering, förvaltning och drift samt avveckling. Nedan visas en bild över  
li vscykelmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Livscykelmodell (efter Andersen, 1994 s. 48). 
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För att läsaren ska öka sin förståelse för hur systemutvecklingen går till ska 
livscykelmodellens steg beskrivas ytterligare. Nedanstående information är hämtad ur 
Andersen (1994). 

I förändringsanalysen undersöker systemutvecklarna vilka problem och möjli gheter 
som verksamheten har. Detta görs genom att beskriva nuläget samt en önskad 
situation. I denna fas undersöks även vilka förändringsbehov företaget har och vilka 
åtgärder som krävs för att genomföra förändringarna. Därefter bestäms hur 
utvecklingsarbetet ska fortsätta. De som medverkar i den första fasen i 
systemutvecklingsarbetet är främst verksamhetens ledning och medarbetare samt 
konsulter. 

Nästa fas i utvecklingsarbetet är systemering. Systemering innebär att företaget 
planerar informationssystemet. I denna fas ingår analys och utformning. Analys sker 
över verksamheten och informationssystemet för att undersöka hur de samspelar. 
Denna fas anses som den mest kriti ska enligt Andersen (1994). Därefter upprättas en 
kravspecifikation över vad informationsssystemet ska kunna uträtta. 
Kravspecifikationen är ett centralt begrepp i systemeringen och den är länken mellan 
analysfasen och utformningsfasen. Ovanstående del i systemeringen kallas 
analysfasen och är ”vad-orienterade” (problemorienterade). Utformingsfasen som 
ingår i systemeringen består av två delar och de anses vara ”hur-orienterade” 
(lösningsorienterade). Denna fas kan även kallas konstruktion eller design. Den första 
delen beskriver vilken teknisk lösning som ska väljas till systemutvecklingen och 
därefter ska det utformas en mer detaljerad lösning som grundar sig på den aktuella 
utrustningen och programvaran.  

En kravspecifikation är ett dokument som beskriver de krav som användarna ställer på 
det framtida informationssystemet. Den upprättas efter att analysfasen i 
li vscykelmodellen har utförts. Enligt Andersen (1994) ska en kravspecifikation 
innehålla avsikten med informations-systemet och vilka mål som ska uppnås med 
hjälp av det. Det ska även finnas en övergripande beskrivning av informations-
systemet, exempelvis vilka systemets intressenter är samt vilken utväxling av 
information mellan systemet och dess intressenter som ska ske. Vidare skriver 
Andersen (1994) att kravspecifikationen ska innehålla vilka åtgärder när det gäller 
organisation och personal som ska införas, för att målen ska uppnås och systemet ska 
fungera väl. En beskrivning över systemets funktioner, generella egenskaper, 
funktioners egenskaper, manuella funktioner, dokumentation och utbildning ska också 
finnas med i dokumentet. 

Realisering innebär att själva informationssystemet utformas. I denna fas sker 
programmering och nya manuella rutiner utformas. För att genomföra denna fas 
behövs detaljerade beskrivningar av tekniska lösningar. 

Nästa fas i systemutvecklingscykeln är implementation. Implementation innebär 
starten av det nya informationssystemet. För att göra detta behövs anvisningar från 
systemerare och användare. I samband med att implementationen börjar, avslutas 
utvecklingsarbetet. 

Fasen därefter är drift och förvaltning. Driftfunktionen innebär att företaget  
kontrollerar att användningen av informationssystemet sker på bästa möjli ga sätt. 
Parallellt med användningen av systemet bör det göras en fortlöpande kontroll av 
systemets kvalitet, vilket ibland leder till att förbättringar av informationssystemet 
måste genomföras. 
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Den sista fasen i li vscykelmodellen är avveckling. I samband med det är det viktigt att 
tänka på att ta hand om den information som finns i systemet så att det inte hamnar i 
orätta händer. I denna fas är det viktigt att ha beskrivningar av data och databaser som 
underlag för att veta vad som finns lagrat i informationssystemet. 

Livscykelmodellen kan användas i många problemsituationer men det är viktigt att 
vara medveten om hur utvecklingsarbetet bedrivs beror på vilka metoder, tekniker och 
verktyg som används. 

 

2.9 Kvali tet i systemutveckling 
Begreppen som används i samband med kvalitet kan ha många olika definitioner 
beroende på vilken författare som används som referens. Jag har valt att definiera 
begreppen enligt svensk standard eftersom den har till syfte att bilda en nationell 
standard. Genom att använda standardiserade definitioner anser jag att risken för 
missförstånd när det gäller begreppen minskar.   

För att läsaren ska få en förståelse för vad som menas med kvalitet i samband med 
systemutveckling har jag valt att använda Andersens (1994) definition: 

Kvalitet är överensstämmelsen mellan ett färdigt informationssystem och de 
förväntningar användarna har på det. God överensstämmelse betyder god kvalitet 
och dålig överensstämmelse ger dålig kvalitet. 

I systemutvecklingsarbetet är det inte endast kvaliteten på det färdiga systemet som 
ska vara god utan det är även viktigt att arbeta med att förbättra kvaliteten på den 
service som ingår när systemet är klart (Andersen, 1994). Kvalitetstänkande måste 
genomsyra hela systemutvecklingsprocessen. 

 

2.10 Projekt 
Enligt Eklund och Fernlund (1998) utvecklas nästan all programvara i projekt. Detta 
beror på att många olika människor ofta medverkar med många olika kompetenser. 
Eklund och Fernlund (1998) har beskrivit vad ett projekt karakteriseras av:  

Ett projekt är: 

• av engångskaraktär 

• målinriktat 

• avgränsat i tid och omfattning 

• uppbyggt kring en till fälli g organisation 

• till delat begränsat antal resurser 

• planerat med avseende på tid, resurser och kostnader 

• uppdelat i delmål 

Orsaken till att företagen väljer att arbeta i projektform är att en grupp människor har 
mer kunskap och information än den enskilda människan (Eklund & Fernlund, 1998). 
Beslut som fattas i grupp är ofta bättre eftersom gruppens samlade kunskaper, idéer 
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och erfarenheter leder till att beslutet analyseras av flera individer. En nackdel kan 
dock vara att beslutsfattandet dra ut på tiden eftersom det är många vilj or inblandade 
menar Eklund och Fernlund (1998). Förhoppningsvis leder det dock att det utmynnar i 
ett bättre beslut. 

Vad är det då som avgör om det bli r ett lyckat projekt? Ett projekt består av ett antal 
människor och det är avgörande om samarbetet mellan dem fungerar bra. Troligtvis 
har personerna inte arbetat med varandra tidigare vilket kan göra det svårt för alla i 
gruppen att bidra med sina avvikande åsikter eller speciella synsätt. Eklund och 
Fernlund (1998) skriver att för att ”våga” detta krävs att ”vi-känsla” eller känslan av 
ett ” lag” har uppstått. Innan den känslan har uppstått kan inte projektgruppen dra nytta 
av varandras olika starka sidor och de har också liten tolerans mot varandra svagare 
sidor. Det finns dock andra problem som kan uppkomma även om det är en väl 
sammansatt grupp. Ofta är det kommunikationsproblem mellan individerna som 
uppstår. När projektgruppen bli r allt för stor ökar också administrationen. Effekten bli r 
att för mycket energi läggs på möten, skrivande av protokoll , uppdelning av ansvar 
o.s.v. En lösning kan då vara att dela upp projektet till flera mindre delprojekt, skriver 
Eklund och Fernlund (1998). 
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3. Problembeskr ivning 
Detta kapitel presenterar inom vilket problemområde examensarbetet kommer att 
utföras samt vilka problemställningar som jag kommer att utgå från i mitt arbete. 
Kapitlet kommer även att beskriva vilka avgränsningar som gjorts och vilket förväntat 
resultat jag har utifrån de undersökningar som kommer att genomföras.  

I den svenska terminologistandarden SS 020104 definieras kvalitet som ”alla 
sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att 
tillf redställa uttalade eller underförstådda behov” (Bergman & Klefsjö, 1995).  

Intresset för kvalitet har ökat kraftigt de senaste åren eftersom det har blivit en allt 
viktigare konkurrensfaktor (Bergman & Klefsjö, 1995). Enligt Edvardsson (1996) 
visar en undersökning att kvalitet ur kundens perspektiv bedöms vara det all ra 
viktigaste strategiska utvecklingsområdet under 1990-talet. Många företag har den 
uppfattningen att när det gäller arbetet med kvalitet är det kunden som tjänar på det 
och organisationen som förlorar på det eftersom kostnaderna stiger. Enligt 
Edvardsson (1996) är det dock inte fallet utan både kund och leverantör vinner på ett 
gott kvalitetsarbete. Förbättrad kvalitet påverkar lönsamheten för verksamheten bland 
annat genom att kunderna kommer till baka, företaget får en bättre position på 
markanden, ledtiderna minskar och produktiviteten ökar (Bergman & Klefsjö, 1995). 
Om inte organisationen och arbetet håller hög kvalitet är sannolikheten stor att 
slutprodukten inte kommer ha bra kvalitet. Kvalitetsarbetet upphör aldrig utan det är 
en fortlöpande process för företagen (Eklund & Fernlund, 1998).  

För att ett företags kvalitetsarbete ska uppnå ett bra resultat måste hela verksamheten 
samordnas. Kvalitetscykeln visar hur alla funktioner direkt eller indirekt påverkar 
varornas och tjänsternas kvalitet (Sandholm, 1999). Genom att utgå från kvalitets-
cykeln och sedan upprätta en kvalitetspolicy, ställa kvalitetsmål, skapa en kvalitets-
organisation och ett kvalitetssystem strävar företaget åt ett gemensamt mål. Det leder 
till att företagets arbete med kvalitetssäkring underlättas. 

Antalet företag som arbetar inom IT-sektorn har ökat kraftigt de senaste åren enligt 
Statistiska Centralbyrån (2001). I samband med detta har även konkurrensen mellan 
företagen blivit hårdare. Som ett led i den ökande konkurrensen har företagen allt mer 
börjat arbeta med att förbättra kvaliteten i det de tjänster de levererar (Sandholm, 
1999). Enligt Edvardsson (1996) är 94 % av de återkommande kvalitetsproblemen 
inbyggda i utformningen av tjänsten. För att kvalitetssäkra produkten måste kvalitet 
vara inbyggd i alla delar av tjänsten redan från början. De kostnader som uppstår för 
att rätta till och förbättra en produkt i ett tidigt utvecklingsskede är bara en bråkdel 
mot de fel som upptäcks senare. Några företag har valt att certifiera sig enligt något 
standardiserat kvalitetssystem för att kvalitetssäkra sitt arbete (Edvardsson, 1996). För 
de företag som arbetar med systemutveckling är CMM, TickIT och ISO 9001 
exempel på kvalitetssystem. 

När det gäller systemutveckling är det viktigt att kvalitetstänkandet integreras i alla 
faser under systemutvecklingens livscykel (Andersen, 1994). Den mest kriti ska fasen i 
systemutvecklingsprocessen är analysfasen. Utifrån den skapas kravspecifikationen 
som sedan ligger till grund för utvecklingen av informationssystemet. I samband med 
att kravspecifikationen utformas är det viktigt att klarlägga vilka behov och önskemål 
som användarna har på det färdiga systemet. Enligt Andersen (1994) är kvalitet 
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överensstämmelsen mellan ett färdigt informationssystem och de förväntningar som 
användarna och verksamheten har på det. 

Eftersom god kvalitet spelar en stor roll i ett företags verksamhet, vill j ag undersöka 
hur kvalitetssäkring går till i realiteten. När det gäller systemutveckling är det viktigt 
att de krav som ställs på informationssystemet uppfylls. Därför kommer jag att utreda 
hur företag i IT-konsultbranschen har valt att kvalitetssäkra systemutvecklings-
processen. Som utgångspunkt har jag valt att använda mig av ISO 9000-3 som är en 
standard som beskriver hur kvalitetssäkring av programvara bör gå till . 

I samband med att jag undersöker hur företag i IT-konsultbranschen arbetar för att 
kvalitetssäkra sina produkter kommer jag även undersöka om det ställs krav från 
kunder att det ska finnas ett standardiserat kvalitetssystem eller någon annan 
kvalitetsbekräftelse. En annan aspekt som kommer att presenteras i arbetet är hur 
företagen tror att deras kvalitetsarbete kommer att vidareutvecklas. 

 

3.1 Problemställningar  
Jag kommer att undersöka nedanstående problemställningar i mitt examensarbete: 

 

Hur arbetar IT-konsultföretag för att kvalitetssäkra systemutvecklingsprocessen? 

Jag kommer att undersöka hur IT-konsultföretag går till väga för att det färdiga 
informationssystemet ska uppfylla kundens förväntningar. Som utgångspunkt för 
detta kommer jag att använda mig att de kriterier som ställts i standarden ISO 9000-3. 

 

För att kunna undersöka ovanstående problemställning, kommer ett antal delfrågor 
utredas eftersom situationen kan variera mellan olika företag.  

• Hur fungerar företagens kvalitetssystem? 

• Hur har kvalitetsarbetet förändrats under åren – är det stor skill nad nu mot hur 
det var för ett par år sedan – hur kommer den framtida utvecklingen se ut? 

• Har kunderna krav på ett standardiserat kvalitetssystem t ex ISO 9000 eller 
motsvarande kvalitetssystem? 

 

3.2 Problemavgränsning 
Examensarbetet kommer endast övergripande beskriva hur kvalitetssystemet hos 
företagen fungerar och hur det är utformat. 

Jag kommer att utgå från ett standardiserat kvalitetssystem, ISO 9000-3, som 
beskriver hur kvalitetssäkring av programvara bör gå till i t eorin. Detta kommer att 
göras för att kunna jämföra vad litteraturen beskriver och hur det är i realiteten. 
Eftersom det är ett omfattande arbete att jämföra olika kvalitetssystem kommer jag 
endast att utgå från ISO 9000-3 och utifrån det bilda mig en uppfattning om hur ett 
kvalitetssystem fungerar. Jag har valt att använda ISO 9000-3 eftersom jag tror att det 
är den standarden som företagen utgår mest ifrån i Sverige när det gäller 
kvalitetsarbete i samband med systemutveckling.  
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3.3 Förväntat resultat 
Utifrån det insamlade materialet förväntar jag mig att finna ett svar på de problem-
ställningar som finns i avsnitt 3.1. Jag förväntar att genom mitt examensarbete utreda 
hur IT-konsultföretag arbetar för att kvalitetssäkra sitt arbete.  

När det gäller kvalitetssäkring inom IT-konsultbranschen har det inte beskrivits 
mycket i tidigare litteratur utan den litteratur som finns fokuserar mest på andra 
tjänsteföretag, exempelvis vården. Enligt min uppfattning har kvalitetssäkringen blivit 
en allt större kriti skt faktor för IT-konsultföretag eftersom konkurrensen ökar. Detta 
har lett till att företagen fokuserar mer på att förbättra arbetet för att nå ökad kvalitet 
på den beställda produkten och tjänsten. För att uppnå detta antar jag att några av 
företagen valt att kvalitetscertifiera sig enligt någon standard, exempelvis ISO 9001. 

Jag tror att det är stor skill nad hur mycket resurser i form av tid och pengar företagen 
lägger ner på kvalitetsarbetet. Det tror jag medför att en del företag har mer kontroll 
över sin verksamhet än andra. 
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4. Metod 
I kapitlet beskrivs ett antal metoder och till vägagångssätt för insamling av 
information. Enligt Patel och Davidson (1994) beror valet av metod på vilka fråge-
ställningar som ska besvaras. Kapitlet kommer att presentera möjli ga metoder för 
examensarbetets frågeställningar samt diskutera för- och nackdelar med dem. Vidare 
kommer jag redogöra för vilken metod som jag har valt att använda för att undersöka 
de problemställningar som har beskrivits i kapitel 3.1.  

 

4.1 Metoder för insamling av information 
För att kunna besvara min problemställning måste information insamlas. Vilken 
metod som ska användas beror på vad som ger bäst svar på problemställningen i 
förhållande till den tid och de medel som står till förfogande enligt Patel och 
Davidson (1994). 

De metoder som är relevanta för att besvara min problemställning presenteras nedan 
till sammans med en beskrivning av metodernas för- och nackdelar.  

• Litteraturstudier 

• Intervjuer 

• Enkätundersökningar 

 

4.1.1 L itteraturstudier 

Enligt Bell (1995) innebär varje undersökning oavsett omfattning att författaren 
kommer att studera vad andra skrivit om ämnet. Det material som anses relevant för 
undersökningen analyseras och bearbetas för att ge underlag för undersökningen. 
Vissa argument eller ståndpunkter väljer författaren att stödja eller förkasta och 
utifrån den insamlade informationen kan författaren skapa sina egna slutsatser.  

Eftersom processen med att studera litteratur är tidskrävande är det viktigt att 
kontrollera att det inte tar för mycket tid i anspråk, skriver Bell (1995). Det är viktigt 
att vara medveten om att det kan vara svårt att finna den efterfrågande litteraturen 
precis när den behövs, vilket kan medföra vissa förskjutningar i det planerade arbetet. 
När det gäller det problemområde som jag ska undersöka kan det vara svårt att hitta 
relevant litteratur som beskriver hur IT-konsultföretagen arbetar. Det är därför viktigt 
att avsätta tid för att försöka hitta lämpliga källor. 

Ett dokument kan vara information som har nedtecknats eller tryckts. På grund av den 
tekniska utvecklingen har begreppet dokument utvidgats att även innefatta filmer, 
bandupptagningar, fotografier och elektroniska dokument skriver Patel och Davidson 
(1994). I samband med att litteratur eftersöks för att undersöka mitt problemområde 
kan det vara lämpligt att studera företags hemsidor om hur de har valt att arbeta med 
kvalitet och om de använder ett standardiserat kvalitetssystem. 

Valet av vilka dokument som ska användas för att samla information beror på den 
aktuella problemställningen. För att kunna besvara problemställningen så heltäckande 
som möjli gt är det viktigt att dokumenten kommer från olika källor enligt Patel och 
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Davidson (1994). Utifrån den insamlade informationen kan därefter författaren dra 
sina egna slutsatser om det aktuella problemområdet. Den litteratur som är intressant 
för att kunna besvara min problemställning är facklitteratur som behandlar kvalitets-
säkring och systemutveckling. Genom att studera facklitteratur kan jag utreda hur 
systemutvecklingsmodeller fungerar och hur de är kopplade till kvalitet. Jag får även 
en förståelse för hur ett kvalitetssystem kan fungera och utifrån det använda 
informationen som en referensram i mitt fortsatta arbete. 

 

4.1.2 Intervju 

Intervju är en teknik för att samla information som bygger på frågor, enligt Patel och 
Davidson (1994). En intervju kan genomföras personligen eller via ett telefonsamtal. 
Vid insamling av information är det två aspekter som bör beaktas, skriver Patel och 
Davidson (1994). Dels är det frågornas utformning och inbördes ordning vilket kallas 
grad av standardisering och dels graden av strukturering. Grad av strukturering 
innebär i vilken utsträckning som frågorna är fria att tolka för respondenten. Om 
intervjuaren väljer att använda sig av frågor med fasta svarsalternativ är de frågorna 
helt strukturerade. När det gäller grad av standardisering innebär det att vid helt 
standardiserade intervjuer ställs li kvärdiga frågor i samma ordning till respondenten 
skriver Patel och Davidson (1994). Standardiserade intervjuer används ofta när 
information ska jämföras. Om en intervju inte är standardiserad kan frågorna 
formuleras under tiden intervjun pågår och de anpassas till respondenten. När det 
gäller det problemområde som jag kommer att utreda i examensarbetet kan intervjuer 
användas till att samla in information om hur IT-konsultföretagen arbetar för att 
kvalitetssäkra systemutvecklingsprocessen. Om strukturerade frågor används kan det 
underlätta jämförelsen av hur företagens kvalitetssystem fungerar. Det kan dock vara 
svårt att utreda lämpliga svarsalternativ eftersom jag inte har någon egen erfarenhet 
om hur kvalitetsarbete fungerar på olika företag. När det gäller graden av 
standardisering kan det vara lämpligt att utforma frågor innan intervjun genomförs. 
Fördelen med det är att risken för att glömma att undersöka vissa områden i företagets 
kvalitetssystem minskar. Det medför även att det kan bli l ättare att jämföra företagen 
eftersom informationen följer frågornas ordning. 

Nedan visas en bild över olika typer av enkäter och intervjuer beroende på graden av 
standardisering och strukturering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Olika typer av intervjuer och enkäter beroende på hög eller låg grad av standardisering och 
strukturering (efter Patel och Davidson, 1994 s.62). 
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Patel och Davidson (1994) skriver att eftersom intervjuer bygger på frågor är 
intervjuaren hänvisad till i ndividens villi ghet att svara på frågor. Det är därför viktigt 
att försöka motivera dessa personer att svara frågorna på bästa möjli ga sätt. Genom att 
förklara syftet med intervjun och i största möjli ga utsträckning relatera syftet till  
individens egna mål kan vilj an att svara på intervjufrågor öka för personen ifråga. Det 
är även viktigt att betona individens roll i sammanhanget och vad informationen 
kommer att användas till .  

Vid en intervju påverkas motivationen även av relationen som uppstår mellan 
intervjuaren och respondenten skriver Patel och Davidson (1994). Det är därför viktigt 
att intervjuaren visar ett genuint intresse och förståelse för respondenten.  

När det gäller frågornas ordning bör intervjuaren inleda och avsluta med neutrala 
frågor menar Patel och Davidson (1994). Däremellan kommer de egentliga frågorna 
som rör det preciserade problemet. Med neutrala frågor menas bakgrundsvariabler 
eller eventuella till ägg som respondenten anser vara viktiga för ämnet i fråga. När det 
gäller ordningen på intervjufrågor kan en teknik som kallas ” tratt-teknik” användas 
skriver Patel och Davidson (1994). Detta innebär att intervjun börjar med stora öppna 
frågor och sedan övergår till mer specifika frågor. Intervjuaren kan även välja att 
använda sig av ”omvänd tratt-teknik” , vilket innebär att det först ställs specifika 
frågor om olika delaspekter och därefter avsluta med övergripande frågor. Omvänd 
tratt-teknik används om intervjuaren tror att respondenten inte har en bestämd åsikt 
om ämnet. Genom att börja med specifika frågor ger det möjli ghet för personen att 
tänka igenom området och bilda sig en uppfattning under tiden som frågorna 
besvaras.   

En intervju kan genomföras genom telefonintervju eller besöksintervju skriver 
Wiedersheim-Paul m.fl. (1991). Fördelen med besöksintervju är att det går ganska fort 
att genomföra. Intervjuaren har kontroll över situationen och genom det styra 
intervjuns utveckling. Frågor som är av mer komplicerad karaktär kan ställas eftersom 
det finns möjli ghet till förtydligande. Respondenten kan förtydliga svaren med 
visuella hjälpmedel som exempelvis bilder och skalor. En annan fördel är att 
intervjuaren kan följa upp frågor som ställs om oklarheter uppstår. Nackdelar kan vara 
att det kan vara svårt att få respondenten att ta emot besök. Det kan även vara svårt att 
ställa känsliga frågor. Wiedersheim-Paul m.fl. (1991) skriver vidare att intervjun kan 
påverkas av den personliga kontakten. 

När det gäller telefonintervjuer är fördelarna bland annat att det går fort att genomföra 
intervjun. Svarsfrekvensen är oftast hög eftersom frågorna kan följas upp och 
förtydligas. Nackdelarna är dock att frågorna måste vara av relativt enkel karaktär, det 
går inte förtydliga med visuella hjälpmedel, det kan vara svårt att ställa känsliga 
frågor samt intervjueffekt kan förekomma skriver Wiedersheim-Paul m.fl. (1991).. 
När det gäller telefonintervjuer anser jag att det kan vara svårt att motivera 
respondenterna att svara utförligt på frågorna. 

Genom att använda mig av intervjuer för att utreda examensarbetes problem-
ställningar, kan jag undersöka hur företagen arbetar i realiteten för att kvalitetssäkra 
systemutvecklingsprocessen. Det ger också en möjli ghet till  att förtydliga frågor och 
svar som ges i samband med intervjuerna och på så sätt få fram den information som 
jag är i behov av för att kunna jämföra företagen. Företagen kan även redogöra för hur 
deras kvalitetssystem fungerar visuellt och visa vilka rutiner som ingår i systemet om 
besöksintervjuer genomförs. 
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4.1.3 Enkätundersökning 

Enkätundersökningar är en annan teknik för att samla information, tekniken bygger på 
frågor (Patel & Davidson, 1994). Det är viktigt försöka motivera personer att svara på 
frågorna i enkäterna och det görs genom ett medföljande brev, det s.k. missivet. Ett 
missiv måste innehålla all den information som behövs för att personen i fråga ska 
kunna svara på frågorna och en förklaring till varför personen är viktig i 
undersökningen. En aspekt som bland annat skilj er enkäter och intervjuer åt, är att vid 
enkäter är det viktigt att det framgår om enkäten är anonym eller inte. När det gäller 
frågornas ordning och formulering gäller samma direktiv som vid en intervjusituation 
(se kap 4.1.2) skriver Patel och Davidson (1994). Vid utformande av en enkät för att 
utreda mitt problemområde i examensarbetet, gäller samma problematik som vid 
genomförande av en helt strukturerad intervju. Att det kan vara svårt att hitta lämpliga 
svarsalternativ. Fördelen är dock att det underlättar i analysfasen.  

Enligt Winter (1992) kan enkäter indelas i ostrukturerade och strukturerade. En 
ostrukturerad enkät innehåller öppna frågor, vilket innebär att den till frågade själv kan 
formulera sina svar. Nackdelen med detta alternativ är att frågor kan missuppfattas 
eller att inte relevant information skrivs ner. En strukturerad enkät innehåller fasta 
svarsalternativ. När det gäller fasta svarsalternativ är det viktigt att variera dessa så att 
inte respondenten tappar motivationen. Fördelarna med enkäter enligt Wiedersheim-
Paul m.fl. (1991) är att det går använda frågor med långa svarsalternativ. 
Svarsfrekvensen brukar också vara hög om uppföljning sker via telefon. Det sker inte 
heller någon intervjueffekt vid enkäter och det är lättare att ställa känsliga frågor. En 
annan fördel är att det går bra att använda bilder och skalor. Nackdelarna skriver 
Wiedersheim-Paul m.fl. (1991) är att det tar lång tid att sammanställa enkäterna. Det 
kan även vara svårt att följa upp frågorna och vissa frågor passar inte för fasta 
svarsalternativ. Det finns även en risk för låg svarsfrekvens om inte uppföljning sker. 

Enkäter kan användas i samband med genomförandet av examensarbetet för att 
insamla information om IT-konsultföretagens kvalitetssystem. Genom att utforma 
enkäter som ett stort antal företag ska besvara kan en utvärdering ske om företagens 
kvalitetssystem och huruvida kvalitetsarbetet varierar kraftigt mellan företagen. Det 
leder sedan till att problemställningen kan besvaras. Om enkäter används kan ett 
relativt stort antal företag undersökas. 

 

4.2 Val av metod 
I detta kapitel presenteras vilka metoder jag kommer att använda för att utreda 
problemställningen i examensarbetet. 

Valet av att använda intervju för att utreda problemställningen i examensarbetet 
grundar sig i att den information jag behöver innehavs av personer som finns på olika 
företag. Jag är intresserad av hur företagen arbetar för att kvalitetssäkra 
systemutvecklingsprocessen och genom att intervjua olika företag kommer jag att 
skapa mig en bild av hur några företag har valt att arbeta. Att använda intervju som en 
teknik för att samla information ger mig en möjli ghet att ställa kompletterande frågor 
till personen som intervjuas samt förklara syftet med frågorna och vilken typ av svar 
som jag är ute efter. En nackdel med att använda intervjuteknik mot att använda enkät 
är att jag inte har möjli ghet att undersöka lika många företag eftersom det tar längre 
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tid att intervjua en person. Det kan även vara svårt att få tag i den efterfrågade 
personen. 

Anledningen till att jag inte kommer att använda enkät för att samla information om 
företagen är att de frågor som jag kommer att ställa är av så omfattande karaktär att 
det kan vara svårt att få fram den information som eftersöks. Det finns även en risk 
för att frågorna kan misstolkas och att svaren inte bli r li ka utförliga som de kan bli i  
samband med en intervju. 

För att besvara min problemställning kommer jag även att använda mig av 
litteraturstudier. Genom att studera litteratur som bland annat behandlar standarden 
ISO 9000-3, som beskriver hur kvalitetssäkring av programvara bör gå till , kommer 
jag utformat frågor som jag ska använda vid intervjuerna hos företagen. Anledningen 
till att jag kommer att använda mig av litteraturen som utgångspunkt till  
intervjufrågorna är att jag inte har någon egen erfarenhet av hur kvalitetssäkring av 
systemutvecklingsprocessen bör gå till . Litteraturen ger mig en referensram till mitt 
fortsatta arbete.  

 

4.3 Bearbetning av insamlad information 
För att kunna bearbeta information som har samlats in finns det kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder innebär att informationen analyseras med 
hjälp av statistiska metoder, medan i kvalitativa metoder används verbala analyser för 
att bearbeta informationen (Patel & Davidson, 1994). 

Det kvalitativa till vägagångssättet har till syfte att ge en förståelse och en helhetsbild 
av området som undersöks (Patel och Davidson, 1994). I examensarbetet kommer jag 
att arbeta utifrån det kvalitativa till vägagångssättet eftersom jag måste analysera de 
intervjuer jag har gjort hos företagen för att kunna besvara min problemställning. Jag 
anser att problemställningen som finns i kapitel 3.1 inte kan besvaras med hjälp av 
statistiska metoder utan varje intervju måste analyseras och utifrån analysen dra en 
slutsats. 
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5. Genomförande 
I kapitlet beskrivs hur intervjuer på olika företag genomförts för att kunna besvara 
examensarbetets problemställningar. I samband med att intervjuerna har genomförts 
har det framkommit att en del företag arbetar efter systemutvecklingsmodellen RUP 
(Rational Unified Process). Det har medfört att jag har studerat litteratur om vilket 
tankesätt modellen grundas på och hur den ska användas. 

 

5.1 Val av företag 
Jag har intervjuat fem IT-konsultföretag om hur de har valt att arbeta för 
kvalitetssäkra systemutvecklingsprocessen. Två av företagen är kvalitetscertifierade 
enligt standarden ISO 9001. De andra företagen har valt andra metoder i samband 
med kvalitetsarbetet. Företagen som jag har intervjuat är belägna i Jönköping och 
Skövde. Jag valde att genomföra besöksintervjuer för att om företaget har ett väl 
utvecklat kvalitetssystem så hade de möjli ghet att visa hur det fungerar i praktiken. En 
annan fördel med besöksintervjuerna var att följdfrågor kunde ställas i de fall där 
oklarheter uppstod.  

När jag valde vilka företag som jag skulle intervjua kontrollerade jag vilka företag 
som är certifierade enligt ISO 9001. Det gjorde jag eftersom jag vill e utreda om det 
var stor skill nad mellan hur litteraturen beskriver ISO 9001 och hur den används i 
realiteten. Jag valde två företag som är certifierade, Cap Gemini Ernst & Young och 
Saab Combitech Systems AB och kontaktade dem via e-post. Jag valde dessa företag 
eftersom de är relativt stora och har kvalitetsansvariga som är väl insatta i deras arbete 
med kvalitet. Kontakten med Cap Gemini Ernst & Young skedde främst via e-post 
men även slutligen med telefonkontakt innan tid och plats för intervju avtalats. När 
det gäller Saab Combitech Systems skedde den första kontakten med kvalitetsansvarig 
genom personliga kontakter, därefter kontaktade jag företaget via e-post och avtalade 
tid för intervju. De andra företagen som jag har intervjuat är SYSteam, WM-data och 
Guide IT-consulting.   

Vid valet av tre företag som inte är certifierade enligt någon standard valde jag företag 
med avseende på deras storlek. SYSteam är ett relativt stort företag med över 1000 
anställda, vilket gjorde att jag antog att de hade ett utvecklat kvalitetssystem för 
kvalitetssäkring av systemutvecklingsprocessen. Det medförde att jag hade möjli ghet 
att jämföra deras metod med de ISO 9001 certifierade företagen. Kontakten med 
SYSteam skedde genom e-post och telefonkontakt. Jag skickade frågorna till företaget 
någon dag i förväg så att de hade tid att förbereda sig. WM-data har några bolag som 
är certifierade vilket medförde att jag antog att de hade ett väl utvecklat 
kvalitetsarbete även på de bolag som inte var certifierade. När jag kontaktade bolaget 
som jag skulle intervjua framkom det att de inte var certifierade. Därefter skickade jag 
frågorna som skulle ställas. Slutligen valde jag Guide IT-consulting eftersom det är ett 
relativt litet företag i Skövde och jag vill e utreda om det är stor skill nad i 
kvalitetsarbetet beroende på hur stort företaget är. Kontakten med företaget gjordes 
per telefon vilket ledde till en besöksintervju.    
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5.2 Konstruktion av intervjufrågor  
När jag konstruerade frågorna utgick jag från min problemställning. Utifrån den 
skapade jag sju frågor som skulle leda fram till den information jag efterfrågade. 
Eftersom frågorna var av allmän karaktär använde jag mig av en checklista för att 
kontrollera att den information som jag anser innefattar frågan nämndes. Checklistan 
har jag skapat utifrån standarden ISO 9000-3 som beskriver kvalitetssäkring av 
programvara. Standarden beskriver vad som bör finnas med i ett kvalitetssystem och i 
samband med att jag skapade frågorna vill e jag undersöka om flertalet delar som ingår 
i ett kvalitetssystem används av företag som inte är certifierade. ISO 9000-3 är 
organiserad i tre huvuddelar. Första delen beskriver allmänna krav på organisation 
och ledning, den andra delen krav på hela programmets livscykel och den tredje delen 
kvalitetssystemets stödjande aktiviteter, d.v.s. de som inte är kopplade till någon 
specifik utvecklingsfas. Det var utifrån ovanstående delar som jag skapade frågorna 
och checklistan. När det gäller de företag som inte var certifierade enligt ISO 9001 
frågade jag om de funderade på att certifiera sig och varför de inte valt att göra det. 
Jag undersökte även om de på annat sätt visar hur de arbetar för att kvalitetssäkra sina 
produkter. När det gäller de företag som var certifierade undersökte jag om de ansåg 
att det var värt investeringen och om de ansåg att kvaliteten på tjänsterna hade 
förbättrats sedan införandet av ISO 9001. I övrigt var frågorna likartade.   

 

5.3 Genomförande att intervjuer 
Med utgångspunkt från ovanstående intervjufrågor gick jag till väga på följande sätt i 
genomförandet av intervjuerna. Innan varje intervju kontaktade jag personen i fråga 
via e-post och presenterade mig själv, utbildningen och syftet med arbetet. Efter att ha 
avtalat tid och plats för intervjun skickade jag intervjufrågorna via e-post någon dag i 
förväg så de hade tid att förbereda sig. Eftersom det var mycket information som gavs 
i samband med intervjuerna valde jag att använda mig av en bandspelare under 
intervjuns gång. Detta gjorde jag för att förstärka de anteckningar som gjordes och för 
att minska risken för missförstånd. 

Frågorna som jag har använt mig av i samband med intervjuerna finns i bilagor. 
Bilaga 1 innehåller frågor som ställts till företag som använder sig av standarden ISO 
9001. När det gäller företag som inte använder något standardiserat kvalitetssystem 
finns frågorna i bilaga 2. 

 

5.4 Er farenhet av intervjuerna 
Graden av strukturering av frågorna varierade mellan intervjuerna beroende på vilket 
kvalitetssystem som företaget använde. När det gäller de företag som använde sig av 
ett standardiserat kvalitetssystem använde de begrepp som definierats i tidigare 
kapitel. När de beskrev hur deras kvalitetssystem fungerade innefattade de flesta 
svaren den information som jag var i behov av. Vid de fall där oklarheter uppstod 
eller där jag ansåg att det fattades information ställde jag följdfrågor. De företag som 
inte certifierade enligt ISO 9001 svarade inte lika utförligt på frågorna om hur deras 
kvalitetssystem fungerar. Det medförde att jag använde mig av den checklista som jag 
skapat för att undersöka mer i detalj hur deras rutiner fungerade. 
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När det gäller graden av standardisering under intervjun var även den varierade 
eftersom jag vill e att respondenten själv skulle berätta vad företaget ansåg till höra 
kvalitetsarbetet. Det medförde att jag beroende på respondentens kunskaper och 
åsikter erhöll material som delvis fick kompletteras med följdfrågor.  

  

5.5 RUP 
I samband med intervjuerna framkom det att flera företag använder 
systemutvecklingsmodellen RUP i sitt arbete. Eftersom det är en standardiserad 
modell har jag därför valt att studera hur den fungerar och vilken filosofi den har. Det 
gjorde jag för att få en ökad förståelse för hur företagen arbetar med sitt 
systemutvecklingsarbete eftersom de ofta refererade till modellen under intervjuerna. 
Eftersom det har framkommit under arbetets gång har jag därför valt att placera 
modellen i genomförande kapitlet. 

Rational Unified Process (RUP) började ta form i slutet av 1980-talet. Modellen som 
bygger på det objektorienterade paradigmet skapades av svensken Ivar Jacobson 
1987. Huvuddraget i RUP:s struktur består i att det är en iterativ process. Detta kan 
ställas mot en mer traditionell systemutvecklingsmodell som kallas för 
vattenfallsmodell . Vattenfallsmodellen bygger på en sekventiell modell , där faserna i 
projektet består av förstudie, analys, design, implementering och sist någon form av 
integration av systemet. (Andersen, 1994). 

I en iterativ process delas istället utvecklingen upp i mindre delar, iterationer, där 
varje iteration i sig är ett fullständigt ”miniprojekt” . I den första iterationen uppförs 
alltså ett grundläggande ramverk för systemet och detta ramverk byggs på och 
utvecklas sedan i samband med varje iteration. Denna uppläggning anses av skaparna 
till RUP ge en ökad kontroll av projektet och eventuella fel i  utvecklingen bli r lättare 
att upptäcka och åtgärda. Det beror på att fortlöpande testning och utvärdering sker i 
varje iteration skriver Kruchten (2000). 

Kruchten (2000) skriver vidare att grunden i RUP är den så kallade use-case tekniken. 
Den består av en sekvens av olika scenarier. Med scenarier beskrivs iterationen 
mellan en användare och systemet. De beskriver olika möjli gheter som kan inträffa 
som har relevans för användaren. När ett use-case används beskrivs det med hjälp av 
ett use-case diagram. I diagrammet beskrivs relationer mellan olika use-case. Efter att 
ett flertal diagram gjorts framkommer olika mönster mellan dessa. Ovanstående 
används för att skapa en use-case modell som är själva ramverket i RUP.  

Två av de intervjuade företagen använde sig av RUP eller en egenutvecklad 
systemutvecklingsmodell som bygger på RUP i sitt arbete. 
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6. Materialpresentation 
I kapitlet presenteras det material som har insamlats i samband med att intervjuerna 
genomförts. Materialet kommer att presenteras i den ordning som intervjufrågorna 
ställts. För att få med den information som jag anser vara relevant under intervjun 
använde jag mig av en checklista som jag utformat, vilken bygger på ISO 9000-3. 
Frågorna som har ställts under intervjuerna presenteras i bilaga 1 och 2 beroende på 
om företaget är certifierat enligt ISO 9001 eller inte. Fråga två som undersöker hur 
företagets kvalitetssystem fungerar är indelad i tre huvuddelar, för att få en bättre 
struktur på den erhållna informationen. Del 1 behandlar hur kvalitetssystemet är 
strukturerat och av vilka huvudaktiviteter det består av. Del 2 beskriver vilka krav 
som ställs i li vscykelaktiviteterna som ingår i systemutvecklingsprocessen och del 3 
redogör för stödjande aktiviteter i kvalitetssystemet. 

 

6.1 Cap Gemini Ernst & Young 
Cap Gemini Ernst & Young är ett konsultföretag inom management och IT. De finns i 
31 länder med totalt ca 59 000 anställda varav 3300 i Sverige. Cap Gemini och Ernst 
& Young Management Consulting gick samman år 2000 och bildade då Cap Gemini 
Ernst & Young. I samband med integrationen blev Cap Gemini Ernst & Young ett av 
världens största konsultföretag inom sitt område. Företaget omsatte 3849 miljoner i 
Sverige under år 2000. (Cap Gemini Ernst & Young, 2001). 

Intervjun som har genomförts har utgått från det ursprungliga Cap Gemini och dess 
historik. Jag intervjuade Jan Lindqvist som för till fället arbetar som projektledare för 
ett projekt som utförs i samarbete med Jordbruksverket. Jan Lindqvist har tidigare 
arbetat som kvalitetsansvarig för ”Division Syd” i Sverige. 

Cap Gemini i Sverige certifierade sig 1993 enligt standarden ISO 9001 – konstruktion 
och utveckling. ISO 9001 är den kompletta kvalitetsstandarden som innefattar ISO 
9002 – produktion och installation som i sin tur inkluderar ISO 9003 – slutkontroll 
enligt Eklund och Fernlund (1998). I standarden ingår ISO 9000-3 som beskriver hur 
ISO 9001 ska till ämpas vid utveckling av programvara. Företaget är även certifierat 
enligt TickIT som bygger på ISO 9000-3. TickIT innehåller extra krav på 
kvalitetsrevisionerna som kontrollerar företag som vill bli certifierade. Cap Geminis 
kvalitetssystem är konstruerat på engelska. Vissa begrepp har jag valt att inte 
översätta för att det är svårt att hitta en fullgod svensk översättning. 

 

1. Hur arbetar Cap Gemini för att kvalitetssäkra systemutvecklingsprocessen? 

Cap Gemini i Norden använder sig av ett kvalitetssystem som heter Nordiq Quality 
System (NQS). Det till hör ett internationellt kvalitetssystem som ingår i hela Cap 
Geminis verksamhet och som heter PERFORM. PERFORM innehåller modeller och 
metoder som Cap Gemini refererar till i sitt nordiska kvalitetssystem. När ett projekt 
startar skapas en kvalitetsplan för projektet i vilken det hänvisas till vilken modell 
som ska användas och beskriver kort dess till vägagångssätt. Hela modellen finns 
beskriven i PERFORM och hur den ska användas. 
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2. Hur fungerar Cap Geminis kvalitetssystem? 

Del 1: Kvalitetssystem - ramverk 

Det nordiska kvalitetssystemet, NQS infördes 1999 i Cap Geminis verksamhet. 
Tidigare fanns det olika divisioner i länderna och varje division hade ett eget 
kvalitetssystem. Cap Gemini omorganiserar sin verksamhet så att det ska finnas 
landsorganisationer istället för divisioner. Varje land ska ha sina egna kvalitetsmål 
uppsatta. I NQS finns dock en allmän beskrivning av hur de ska hantera 
kvalitetsmålen. 

Företagets kvalitetssystem är processorienterat och omfattar de områden som 
företaget i dagsläget anser vara viktiga. De processer om ingår i NQS är:  

• Försäljning (används i de fall där Cap Gemini är ansvarig för hela projektet). 

• Genomförande (varierar beroende på vilken typ av projekt som genomförs). 

• Rekryteringsprocessen (beskriver hur en rekryterings process ska genomföras). 

• Stödprocesser (beskriver bl.a. hur risker och kundklagomål ska hanteras). 

• Management (ISO 9001 kräver revisioner ska genomföras). 

För varje process finns s.k. ”guidelines” i NQS  som innehåller en checklista eller en 
tekniksektion på vad processen innefattar. 

 

I genomförandeprocessen finns tre olika sorters projekt definierade: 

• Ansvarsprojekt – det innebär att Cap Gemini har ansvar för hela projektet. De 
leder hela projektet och har ansvar för resultatet. 

• Service engagement – det innebär att de arbetar med drift och förvaltning av ett 
system. 

• Professional services – det innebär att de står för kompetensresursförstärkning i ett 
projekt. De medverkar i ett projekt men är inte ansvariga för det.  

Beroende på vilken typ av projekt som genomförs finns det olika direktiv i 
kvalitetssystemet om hur det ska utföras. Innan ett projekt startar ska det dock 
fastställas vilka resurser och kompetenser som kommer att behövas för uppdraget. 

Cap Gemini har en kvalitetspolicy, ett antal kvalitetsmål, grundläggande idéer om 
verksamheten, vinstmål och till växtmål som genomsyrar hela verksamheten. Några 
exempel på övergripande mål som gäller hela verksamheten är att alla kunder ska vara 
nöjda och för att kontrollera detta mäter de kundtill fredställelsen, företaget ska allti d 
leverera i tid och de ska allti d uppfylla den servicenivå som har satts. Ett exempel på 
servicenivå är att ett fel ska åtgärdas inom en viss tid.  Organisationens ansvar, 
befogenheter och relationer är väldokumenterade i kvalitetssystemet.  

Cap Gemini skapar riskanalyser för hur de ska hantera risker. Ledningen genomför ett 
antal kvalitetsgranskningar på projekten som pågår för att kontrollera att de rutiner 
och planer som ställts upp i projektet efterföljs. Om ändringar eller missförstånd 
uppstår under projektets gång skrivs en ändringslista. På det sättet säkerhetsställer de 
att det inte uppstår oklarheter i slutet av ett projekt. I ett projekt ska det finnas en 
testplan som innefattar när och hur testerna ska genomföras. All testdokumentation 
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ska arkiveras och sparas under hela garantitiden. Om ett fel uppkommer analyseras 
och dokumenteras felet, därefter anges status på det, om felet är pågående, åtgärdat 
eller håller på att bearbetas. För varje avklarad del i projektet är det viktigt att få 
kundens godkännande för att kontrollera att systemet kommer att uppfylla kundens 
krav och önskemål. 

 

Del 2: Livscykelaktiviteter 

I varje projekt som ska genomföras ska det finnas en projektplan och en kvalitetsplan. 
Cap Gemini har olika utvecklingsmodeller beroende på vilken typ av projekt som 
bedrivs. I kvalitetsplanen för projektet hänvisar de till vilken modell som ska 
användas och beskriver kort dess till vägagångssätt. Hela modellen finns beskriven i 
PERFORM. I kvalitetssystemet finns det en mall för hur kvalitetsplanen ska utformas. 
Kvalitetssystemet beskriver även hur kravspecifikationen och systemtester ska 
genomföras samt vilka standarder som gäller för kodning och granskning. 

Vid de fall när Cap Gemini ansvarar för hela systemutvecklingsprocessen gäller de 
krav som ställts på ansvarprojekt. Ett ansvarsprojekt är uppbyggt på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Cap Geminis organisation vid ansvarsprojekt. (efter en skärmbild på Cap Geminis 
kvalitetssystem 2001). 

 

Del 3: Kvalitetssystem – stödjande aktiviteter. 

Varje år ska det skrivas en kvalitetsrapport, för att bl.a. kunna följa upp kvalitetsmålen 
som ställts i början av året. Cap Gemini har flera kvalitetskriterier vilket bl.a. innebär 
att för varje uppdrag ska ett kvalitetssamtal genomföras, i vilket kunden ska 
bestämma ett antal kvalitetsfaktorer som kunden anser vara viktiga för hela projektet. 
Efter att projektet är avslutat mäts kvalitetsfaktorerna i en skala 1-5. Cap Gemini har 
ett målvärde inom vilka ramar medelvärdet ska ligga, det fastställs varje år. De har 
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även sju olika enkäter där företagets prestationer inom ett projekt betygssätts. Om 
betyget är lägre än tre skickas det till huvudkontoret i Paris med en beskrivning av 
varför kriterierna i projektet inte har uppfyllts. Målet är att minst 80 % av alla uppdrag 
ska mätas, vilket inte allti d uppfylls. Andra mätvärden som finns i kvalitetssystemet är 
antal försenade leveranser, uppdrag som överskridit det pris de har satt på projektet 
samt mätvärden på nöjda medarbetare och personalomsättning. Enligt ISO 9001 
måste det finnas kvalitetsmål som är mätbara.  

 

3. Hur har kvalitetsarbetet förändrats under åren – är det stor skill nad nu mot hur det 
var för ett par år sedan – hur kommer den framtida utvecklingen se ut?  

Respondenten ansåg att fokuseringen på kvalitet har öka de senaste åren. Kunderna 
har blivit mer medvetna om kvalitet och ställer högre krav på kvalitetsarbetet. Cap 
Gemini var ett av de första företagen i Sverige att certifiera sig enligt ISO 9001. Allt 
fler företag väljer att certifiera sig eftersom kunderna har börjat bli mer 
kvalitetsmedvetna och kan ställa krav på kvalitetsarbetet. Respondenten menade 
vidare att ISO 9001 certifiering har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel och att 
det i framtiden antagligen kommer att bli ännu större fokus på kvalitetsområdet.  

 

4. Är det ett krav från kunderna att ni ska ha ett standardiserat kvalitetssystem, t ex 
ISO 9000 eller motsvarande kvalitetssystem? 

Det kan vara ett krav från vissa kunder att de endast ska arbeta med ISO 9000- 
certifierade företag. De flesta företag kräver dock inte det men det kan vara ett 
önskemål. Kunden vill ha någon garanti för att företaget arbetar på ett strukturerat sätt 
och då kan en certifiering påvisa det. Respondenten menade vidare att en certifiering 
dock inte var en utslagsgivande faktor i förhandlingar utan det var flera faktorer som 
spelade in i avgörandet. I offerterna påvisar Cap Gemini att de har ett kvalitetssystem 
och på det sättet kan de garantera god kvalitet. 

 

5. Övriga kommentarer kring kvalitetssystemet. 

Det finns rutiner och dokument för alla steg i en utvecklingsprocess. Respondenten 
ansåg att det hade varit svårt att garantera en god kvalitet på en produkt om de inte 
hade varit ISO 9001-certifierade. 
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6.2 SYSteam 
SYSteam grundades i Huskvarna 1984 av trion Stig-Olof Simonsson, Arne Nilsson 
och Claes Rosengren. SYSteam har kontor och dotterbolag på ca 30 orter i norra 
Europa. För närvarande har företaget ca 1000 anställda med en omsättning på drygt en 
miljard. Affärsidén är att aktivt stödja kundernas affärsutveckling med effektiva 
informationssystem. För att lyckas med detta har SYSteam en bred verksamhet som 
täcker in de flesta delarna inom IT. I stora drag finns det fem affärsområden. 
SYSteam IT Partner Sweden, SYSteam IT Partner International, Enterprise Solutions, 
Management och Global ERP. (SYSteam 2001). 

Jag har intervjuat Anna Karin Johnsson som arbetat på SYSteam sedan 1989. I 
dagsläget arbetar Anna Karin som team-ledare på SYSteam Utvecklingspartner AB 
(SUAB). SYSteam Utvecklingspartner till hör affärsområdet Enterprise Solutions som 
arbetar med systemutveckling med inriktning mot större företag.  

 

1. Hur arbetar SYSteam för att kvalitetssäkra systemutvecklingsprocessen? 

SYSteam använder sig av en anpassad systemutvecklingsmodell som bygger på egna 
erfarenheter och ett antal kända metoder för att kvalitetssäkra systemutvecklings-
processen. Systemutvecklingsmodellen utgör ett ramverk som ska användas i alla 
utvecklingsprojekt som en checklista. Beroende på projektets storlek och utformning 
till ämpas delarna i varierande omfattning. Modellen har framtagits för att passa olika 
typer av utvecklingsprojekt. Den revideras i samband med att nya erfarenheter 
förvärvas. Om kunden som beställt projektet har en egen modell arbetar konsulterna 
enligt den modellen. Genom att använda ett strukturerat arbetssätt under 
systemutvecklingsprocessen uppnås god kvalitet menar respondenten.    

 

2. Hur fungerar SYSteam:s kvalitetssystem? 

Del 1: Kvalitetssystem – ramverk 

Företaget till ämpar en projektstyrningsmodell där roll fördelningen mellan beställare, 
beslutsgrupp, referensgrupp, projektledare m.fl. är väldefinierade vad det gäller deras 
arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. En viktig faktor i projektstyrningsmodellen 
är att ett projekt allti d måste definieras i omfattning och genomförandesätt innan 
projektet startar. Detta görs för att förväntningarna hos såväl uppdragsgivare som 
leverantör ska vara väl avstämda för att minska risken för missuppfattningar och 
missnöje. SYSteam har valt att kvalitetssäkra sitt arbete genom kontinuerliga 
avstämningar i referens- och styrgrupper under projektets gång. Projektstyrnings-
modellen beskriver att det ska genomföras kontinuerliga avstämningar med kunder, 
men när avstämningarna ska göras beslutas på det specifika projektets 
beslutsgruppsmöten.  I varje projekt ska alla leveranser granskas och godkännas vid 
protokoll förda granskningsmöten hos kunden. Det är projektledaren hos kunden som 
sammankallar granskningsmötena, och de ska genomföras av representanter från 
projektägaren och arbetsgrupper som medverkat vid framtagning av leveransen. Vid 
större projekt kan även kvalitetsrevision och sårbarhetsanalyser genomföras. 

SYSteam har ingen kvalitetspolicy men anser att det är deras projektstyrningsmodell 
och systemutvecklingsmodell som tillsammans säkerhetsställer kvaliteten. När ett 
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godkännande skett att ett projekt ska starta och företaget vet dess omfattning, ska 
projektledaren utreda vilka krav det finns på resurser och vilken kompetens som 
behövs i projektet. SYSteam har sedan en organisation som tar fram de resurser som 
behövs för projektet. 

Hur kundklagomål ska hanteras bestäms i det specifika projektet. SYSteam har arbetat 
med att skapa en hemsida för projektet, där fel och klagomål som uppstår kan 
inrapporteras som därefter analyseras och åtgärdas. Ett annat alternativ är att de har  
en kontaktperson för projektet som tar emot kundklagomål och fel.  

Under hela projektet och systemutvecklingen dokumenteras vad som har gjorts och 
testas, vid eventuella fel och ändringar hamnar de på en åtgärdslista, där det beskrivs 
vad som är godkänt och vad som ska åtgärdas eller kvarstå. Därefter görs en 
bedömning om det är nya krav eller är det fel som uppstått under utvecklingsarbetet. 
Det är viktigt att ta upp de frågorna i styrgruppen och beslutsgruppen för projektet för 
att stämma av de frågorna löpande. Om det är ett allvarligt fel och projektet anses som 
misslyckat går det vidare i SYSteam:s organisation för utredning. Ledningen har dock 
inga fasta rutiner för att kontrollera kvalitetsarbetet i organisationen.   

 

Del 2: Livscykelaktiviteter 

Systemutvecklingsmodellen innehåller en mall för hur en kravspecifikation ska 
skapas, samt en beskrivning av vilka dokument den ska innehålla. SYSteam har 
arbetat i s.k. workshops för att ta fram kravspecifikationer. Det innebär att de träffar 
olika användargrupper från kundens organisation i workshops för att utreda den totala 
kravbilden. I samband med att en kravspecifikation utarbetas fastställs mål och 
projektdirektiv för projektet.  I början av projektet görs ytterligare en analys för att 
utreda om det framkommit några nya krav från kunden. I projektstyrningsmodellen 
ingår utformningen av en kvalitetsplan som ska beskriva när och hur olika 
kvalitetssäkringssteg ska genomföras.  

I varje projektgrupp ska det finnas rutiner för konstruktion och kodning, hur de 
arbetar beror på vilka verktyg som används i projektet. Det finns dock ingen formell 
standard för det, men det ska genomföras kontinuerliga kodgranskningar i samband 
med programmeringsarbetet. Testerna av systemet ska genomföras i en miljö som är 
så lik kundens produktionsmiljö som möjli gt. Det kan dock variera om testerna görs 
på SYSteam eller hos kunden, det är dock viktigt med en bra testmiljö och att det är 
relevant data som testerna utförs på. Ett projekt levereras vanligtvis i delleveranser 
som löpande testas och godkänns av kunder under projektets gång. När tester av 
delleveranser genomförs ska det medverka representanter från arbetsgrupper som har 
deltagit i specificering av aktuell l everans. Acceptanstest och kundens slutliga 
godkännande sker i produktionsmiljön där det ska användas, detta görs för att 
säkerhetsställa att det inte finns några skill nader i testmiljön och produktionsmiljön. 
Den dokumentation som behövs i ett projekt samlas i ett projektarkiv. SYSteam har 
utarbetat mallar för den dokumentation som behövs i projektarbetet. De har även 
utarbetat regler och mallar för system- respektive användardokumentation.   

I de flesta projekt finns det ett delprojekt som heter ”driftsättning och införande” på 
grund av att det är en kriti sk del i projektet. Systemets inkörningsperiod sker i 
samband med att acceptanstesterna genomförs i kundens miljö. Kunden kan avtala att 
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utbildningar på det nya systemet ska genomföras, då kan även utbildningsdelen vara 
ett eget delprojekt i det stora projektet. 

Projektstyrningsmodellen innehåller ett avsnitt som beskriver hur projektresultatet 
överförs till förvaltningsorganisationen. Processen att avsluta projektet och inleda 
förvaltningsarbetet innehåller följande huvudsteg: 

• Initiera och utbilda förvaltningsorganisationen. 

• Överlämna dokumentation. 

• Sammanställa restlista, skapa förvaltningslogg. 

• Genomföra leveransgodkännande. 

• Producera utvärderingsrapport. 

• Producera överlämnande protokoll . 

SYSteam anser att ett bra avslut på projektet och överlämnande av ansvaret för 
projektresultatet från projektet till förvaltningsorganisationen är en förutsättning för 
att ett projekt ska anses vara lyckat.   

 

Del 3: Kvalitetssystem – stödjande aktiviteter 

Ett visst  kvalitetsarbete bedrivs inom varje affärsområde, där det finns resurser som 
arbetar med att höja kvaliteten på arbetet genom att ta fram metoder, verktyg, 
utbildningsprogram.  

SYSteam arbetar kontinuerligt med kundattitydmätningar. Mätningarna görs minst en 
gång per år. Det finns kundansvariga som följer upp dels hur systemet fungerar men 
även framtida relationer, om systemet behöver vidareutvecklas eller om kunden vill 
ingå ett nytt projekt. SYSteam har utarbetat en kundutvecklingsmodell för att 
säkerhetssälla god kundkontakt. De arbetar även med uppföljning av alla genomförda 
projekt med avseende på måluppfyllelsen. 

 

3. Hur har kvalitetsarbetet förändrats under åren – är det stor skill nad nu mot hur det 
var för ett par år sedan – hur kommer den framtida utvecklingen se ut?  

På SYSteam Utvecklingspartner har kundkretsen och projekten förändrats. De arbetar 
ofta i större projekt i samarbete med stora företag vilket medfört en förändring i deras 
sätt att kvalitetssäkra arbetet. Det ställs höga krav på styrning, uppföljning, 
leveranstider och rapportering. Kunderna har blivit mer kvalitetsmedvetna och vet att 
höga kostnader uppstår om det färdiga systemet inte fungerar bra. 

 

4. Är det ett krav från kunderna att ni ska ha ett standardiserat kvalitetssystem, t ex 
ISO 9000 eller motsvarande kvalitetssystem? 

I samband med att offertförfrågningar inkommer från företag finns det ofta en fråga 
om SYSteam är certifierade enligt ISO 9000. Eftersom SYSteam inte är certifierade 
får de istället beskriva att de använder systemutvecklingsmodellen och uttalade 
kvalitetssäkringsmetoder som leder till god kvalitet. De använder sig även av 
referenser från genomförda projekt för att visa hur att de arbetar på ett bra sätt med 
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kvalitet. Goda referenser är en bra stämpel på kvalitetsarbetet i ett företag enligt 
respondenten. 

 

5. Övriga kommentarer kring kvalitetssystemet 

SYSteam måste allti d påvisa hur de arbetar med kvalitet på olika områden för att 
kunden ska känna säkerhet att de klarar sina åtaganden. Företaget har en etablerad 
arbetsmetodik för systemutveckling, projektstyrning och förvaltning av system. 
Metodiken säkerhetsställer att det skapas dokumentation löpande under uppdragets 
gång vilket SYSteam anser vara en förutsättning för hög kvalitet i 
kompetensöverföring. 
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6.3 WM-data 
WM-data är ett av nordens största börsnoterade IT-företag. De har i dagsläget 8500 
anställda och omsatte år 2000 cirka 13 miljarder. Intervjun har genomförts på ett 
bolag som heter eSolutions som ingår i WM-data. Företaget arbetar som resurs till 
kunden. De hyrs in i en viss roll i ett projekt för att genomföra programmering, 
kravanalys eller projektledning. Ibland har de även projekt där de har totalt ansvar. 
eSolutions är inte certifierat enligt ISO 9000, det finns dock bolag inom WM-data 
som är det vilket medför att kvalitetsarbetet kan variera mellan olika bolag. På 
eSolutions arbetar 1000 konsulter varav 30 stycken i Jönköping. (WM-data, 2001). 

Jag har intervjuat Jonas Florvik som för till fället arbetar i ett projekt som genomförs 
på Domstolsverket i Jönköping. Där är hans roll att kontrollera att systemutvecklingen 
håller hög kvalitet och att arbetet sker på ett strukturerat sätt. Jonas Florvik har arbetat 
på WM-data sedan 1999. 

 

1. Hur arbetar WM-data för att kvalitetssäkra systemutvecklingsprocessen? 

WM-data, eSolutions, använder sig av systemutvecklingsmodellen RUP (Rational 
Unified Process). De anser att modellen ger stöd för att arbeta på ett strukturerat sätt 
och därigenom säkerhetsställs god kvalitet. 

 

2. Hur fungerar WM-datas kvalitetssystem? 

Del 1: Kvalitetssystem – ramverk 

Systemutvecklingsmodellen RUP föreskriver att arbetet ska ske i faser som sedan 
indelas upp i iterationer (mindre steg). I samband med att ett projekt startar, indelas 
projektet i lämpligt antal faser beroende på projektets omfattning. Ett exempel kan 
vara att projektet har fem delsteg, där varje steg ska vara i sex veckor. Efter varje fas 
är avslutad sker en leverans av den avklarade fasen. I samband med det får kunden 
granska och utvärdera resultatet. Därefter genomför WM-data utvärderingar om hur 
projektet fungerar och gör eventuella förändringar under projektets gång. Ledningen 
kontrollerar dock inte centralt hur kvalitetsarbetet fungerar. WM-data har valt att 
arbeta med korta intervaller för att kunden snabbt ska kunna testa något. Det görs för 
att minimera riskerna för projektet. Om en del i systemet levereras i ett tidigt stadium 
kan kunden genomföra tester. Är kunden inte nöjd eller att det inte uppfyller de krav 
som ställts i kravspecifikationen går det inte åt lika mycket resurser att åtgärda felet 
som det kanske skulle ha gjort om hela systemet var klart. 

Inom projektet finns alla befogenheter definierade. I vissa projekt finns det även en 
kvalitetsansvarig och testansvarig. WM-data vill att alla som ingår i ett projekt ska ha 
ett visst kvalitetsansvar. Företaget har även en kvalitetspolicy för hur de ska arbeta 
med god kvalitet. WM-data har även dokumenterat vad de anser ska göras i form av 
granskningar och utvärderingar under projektets gång. Innan ett projekt startar görs en 
inledande plan över projektet, hur de ska arbeta, vilka roller som kommer att behövas 
och vilka kompetenser som kommer att behövas. WM-data har en databas, ACE, där 
alla anställdas kompetenser inom olika områden finns upplagda. Där kan de som är 
gruppansvariga söka efter kompetenser inom hela koncernen. Den uppdateras ständigt 
allteftersom nya projekt startar och gamla avslutas. 
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När det gäller kundklagomål tar områdeschefen emot dem eller så har WM-data utsett 
en kundansvarig för projektet som handhar kontakten med kunden. Om 
kundklagomålen är av allvarlig karaktär skickas de upp till huvudkontoret i 
Stockholm för utredning, i annat fall försöker bolaget lösa dem på lokal nivå.  

Om ett fel eller ändringar uppstår i systemutvecklingsprocessen tar den s.k. change 
control manager – ändringshanteringsansvarige hand om det. Processen vid ändrings-
hantering går till på följande sätt; den ändringshanteringsansvarige får in förslag på 
ändringar i systemet, därefter utvärderas ändringsförslagen vad de innebär. Nästa steg 
är att utvärderingen av ändringsförslaget skickas till en grupp där beställarna sitter 
med. Där får de besluta om ändringen ska genomföras med tanke på tid och 
kostnader. WM-data försöker arbeta strukturerat med ändringar, för att den främsta 
anledningen till att ett projekt bli r försenat är att företaget har tagit emot krav på 
ändringar helt ostrukturerat. För att undersöka om fel uppstått i systemet genomförs 
funktionstester, det innebär att användarna får stöd av utformade testfall . När 
användarna testar systemet skriver de ner sina kommentarer, sedan går testansvarige 
igenom vad som är fel och vad som är ändringar. Det som är direkt fel går till 
konstruktionen för åtgärd. Testfallen resulterar i en felli sta och en ändringslista. När 
felen är åtgärdade genomförs tester igen. 

 

Del 2: Livscykelaktiviteter 

Kravspecifikationen utformas till sammans med kunden. Vid framställande av 
kravspecifikationen använder WM-data sig av användarfall (use-case modellering) 
som RUP föreskriver. Där beskrivs hur krav ska hanteras och hur modellering av 
kraven ska gå till . När kravspecifikationen är klar ska kunden göra en beställning av 
kraven på systemet innan WM-data börja konstruera systemet.  

WM-data har en projektplan som beskriver mål, till vägagångssätt och bemanning för 
varje projekt. De använder sig av ett dokument som kallas för 
systemutvecklingsprocessen (development case) som beskriver hur de ska arbeta i ett 
specifikt projekt. De skriver vilka artefakter (dokument) som ska förekomma och hur 
de ska granskas, en informell granskning i projektet, de beskriver även när dessa 
granskningar ska ske i projektet. Vissa dokument som är centrala ska granskas externt 
av exempelvis kunden eller någon annan inom WM-data. 

I samband med att ett projekt startar ställs kvalitetsmål upp. De beskriver vad 
systemet ska innehålla och vad det ska klara av. Det kan även ställas prestandakrav på 
systemet, t.ex. det får inte stå still mer än en viss tid. Det är främst kunden som ställer 
kraven men det kan även vara krav som WM-data får analysera fram med kunden. 

När det gäller konstruktion och kodning utgår WM-data från vad RUP föreskriver. De 
arbetar med arkitekter i projekten. När ett krav kommer analyserar arkitekten hur det 
ska realiseras i systemet och gör en ritning. Ritningen beskriver hur det ska 
implementeras. Konstruktören får därefter en kravspecifikation, en ritning på hur det 
ska realiseras och en skiss på gränssnittet och utifrån dessa dokument byggs systemet 
upp. Det finns även en programmeringsstandard för varje projekt som arkitekten har 
framtagit. Det finns dock inte en enhälli g standard inom WM-data hur de ska använda 
t.ex. Java. 

Om ett projekt utförs hos kunden indelas det i utvecklingsmiljö, testmiljö, acceptans 
miljö, skarp miljö (då är det i drift). När funktionstesterna är genomförda och felen är 
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åtgärdade börjar acceptanstesterna som är de sista innan systemet sätts i drift. Det 
innebär att det görs en delleverans av systemet som kunden slutligen får testa och 
godkänna och därefter sätts det i drift. Acceptansmiljö är där de sista testerna som 
genomförs. Om ett projekt utförs på WM-data försöker de bygga upp en miljö som är 
så lik kundens som möjli gt. De har en egen server för varje projekt som fylls upp med 
data som kunden givit dem.  

Utbildning av systemets funktionalitet för kunden görs där behov finns. Kunden är 
själv huvudansvarig för utformningen av användarmanualen med stöd av WM-data. 
Anledningen till det är att kunden känner till sin egen verksamhet bäst. 

 

Del 3: Kvalitetssystem – stödjande aktiviteter 

De som är områdesansvariga inom WM-data kontrollerar alla projekt inom området 
så att det går bra och att utvärderingar genomförs på projekten. WM-data håller på att 
utarbeta en ny roll som benämns Project controller. Denne kommer inte att arbetar i 
ett specifikt projekt utan projektledarna ska rapportera status på projekten till Project 
controller. Detta för att WM-data ska få bättre kontroll över projekten och dess utfall . 

När det gäller kunduppföljning hade inte respondenten information om hur den går 
till . WM-data har en fast kundgrupp som återkommer med nya utvecklingsprojekt, 
vilket medför att de har insikt om de avslutade projekten anses ha haft ett bra utfall . 

 

3. Hur har kvalitetsarbetet förändrats under åren – är det stor skill nad nu mot hur det 
var för ett par år sedan – hur kommer den framtida utvecklingen se ut?  

Respondenten ansåg att kunderna blivit alltmer kvalitetsmedvetna de senaste åren. I 
samband med att offertförfrågningar inkommer, efterfrågas vilken systemutvecklings-
modell som används och ibland begär kunden att de ska arbeta enligt kundens modell .  

 

4. Är det ett krav från kunderna att ni ska ha ett standardiserat kvalitetssystem, t ex 
ISO 9000 eller motsvarande kvalitetssystem? 

Enligt respondenten var det inte krav från kunderna på att de skulle vara ISO 9000 
certifierade. Kunderna vill dock att WM-data ska kunna påvisa att de arbetar på ett 
strukturerat sätt och även hur de dokumenterar systemet under systemutvecklings-
processen. 

 

5. Övriga kommentarer kring kvalitetssystemet 

Eftersom WM-data består av många bolag kan utvecklingsarbetet variera. Det finns 
dock vissa riktlinjer och mål som gäller för alla bolag. 
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6.4 Guide IT Consulting AB  
Guide IT Consulting arbetar med IT-konsultverksamhet inom nätverksekonomin och 
har specialistkunskaper inom bland annat analys och modellering, arkitektur och 
systemutveckling samt projektledning. Företaget bildades 1988 under namnet Guide 
Datakonsult i  Göteborg AB. I februari 2000 såldes Guide IT Consulting till Framfab 
och fick då namnet Framfab IT Consulting AB. I mars 2001 köptes företaget av 
Nordic Capital och i samband med ägarbytet återtog företaget namnet Guide IT 
Consulting. Företaget finns i Göteborg med ca 100 anställda och i Skövde med ca 20 
anställda. I Skövde startade Guide hösten 1999. (Guide, 2001). 

Jag har intervjuat Anders Dalin som arbetar på Skövde kontoret. Han har arbetat som 
konsult sedan 1985 på olika IT-konsultföretag. I samband med att Guide startade ett 
kontor i Skövde började han arbeta där 1999. 

 

1. Hur arbetar Guide IT-consulting för att kvalitetssäkra systemutvecklings-
processen? 

Guide IT-consulting har tidigare använt Framfab:s systemutvecklingsmodell FUP 
(Framfab Unified Process). Eftersom företaget inte längre ingår i Framfab koncernen 
håller de på att utveckla en egen systemutvecklingsmodell som är anpassad till deras 
verksamhet. Strukturen på den nya modellen kommer dock att likna den som använts 
inom Framfab:s verksamhet. FUP bygger på RUP. 

 

2. Hur fungerar Guide IT-consulting: s kvalitetssystem? 

Del 1: Kvalitetssystem – ramverk 

Systemutvecklingsmodellen FUP är främst framtagen för att få kontroll över 
webbprojekt. Metoden är huvudsakligen beskriven på engelska med undantag för 
vissa dokument. FUP var inte riktigt färdigutvecklad när Guide IT-consulting använde 
den vilket medförde att de utnyttjade främst de första delarna i modellen. Större 
kunder har ofta en egen modell och de vill då att Guide IT-consulting ska använda 
den. 

Eftersom företaget har ändrat ägandeförhållande har de inte fastställt om de ska ha 
någon kvalitetspolicy för till fället. I dagsläget är det främst projektledaren som arbetar 
med kvaliteten. I projekten som genomförs beräknas de resurser som kommer att gå åt 
i ett kalkylblad. Projektet delas in i olika arbetsmoment och utifrån det kalkyleras hur 
mycket resurser som behövs för varje moment och hur lång arbetstid det beräknas ta. 
Därefter sätts olika värden på aktiviteterna, ett minimum värde och ett maxvärde samt 
ett troligt värde och tar med det i riskkalkylen. De överför sedan värdena till ett 
program som heter Microsoft Project. Med hjälp av det kan företaget få en överblick 
hur de olika aktiviteterna hänger ihop och ser hur mycket tid som de involverade 
personerna måste avsätta. Varje vecka följer Guide IT-consulting upp hur mycket 
resurser som lagts ner i projektet.  

Ett projekt delas ofta upp i etapper. Tester genomförs i slutet av varje etapp för att 
kunden ska kunna godkänna det som hittill s gjorts i projektet. Tidpunkten för när 
testerna ska genomföras i projektet beslutas innan projektet startar. Om kunden är 
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missnöjd eller fel har uppstått kan extra tester läggas till för att kvalitetssäkra 
produkten. Det beror dock på vad det är för projekt. 

Eftersom kontoret i Skövde är relativt litet medför det att platschefen är mer eller 
mindre involverad i de projekt som företaget driver. VD:n sitter i Göteborg och han 
har inte kontrollerat de pågående projekten som utförs i Skövde, all kontroll har skötts 
lokalt i Skövde. Om kundklagomål uppstår hanteras de lokalt. Erfarenheter från olika 
projekt utbyts mellan kontoren i Göteborg och Skövde, det finns dock ingen samlad 
databas där alla kompetenser finns sammanställda. Ibland kan det medföra att det kan 
vara svårt att veta vilka kompetenser som finns inom företaget.  

 

Del 2: Livscykelaktiviteter 

Vid framtagande av en kravspecifikation används ingen formell mall . Vid små projekt 
fattas besluten informellt av företaget. Kunden uttrycker önskemål om vad som ska 
ingå, därefter ställer projektledaren ett antal frågor om inriktning och omfattning. Det 
är dock viktigt att det finns en struktur på projektet så att kraven inte bli r allt för 
otydliga. Anledningen till detta är att det skulle ta allt för stora resurser i anspråk om 
alla faser i FUP skulle genomgås. 

De faser som ingår i FUP är: 

 

 

 

Figur 8: Framfab:s systemutvecklingsmodell (2001). 

 

För varje projekt genomförs en utvecklingsplan som innefattar vilka aktiviteter som 
ingår i projektet, vilka resurser som behövs och en tidsplan när de olika etapperna ska 
vara klara. Inför varje projekt ställs olika mål som beskriver den färdiga produkten 
ska resultera i. Målen jämförs sedan med resultatet som ofta visar andra resultat 
eftersom kraven ändras under projektets gång på grund av en kanske allt för diffus bild 
i början. 

Testerna på systemet genomförs antingen hos kunden eller hos företaget beroende på 
vilken typ av projekt det är. Utbildningar genomförs när behov finns, ofta är det en 
informell utbildning som genomförs hos kunden. 

 

Del 3: Kvalitetssystem – stödjande aktiviteter 

Guide IT-consulting stämmer av med kunden vid projektavslut om de är nöjda och 
om det uppfyller de krav som ställts i början av projektet. De har dock inga fasta 
rutiner för detta. Företaget har inga regelbundna kontakter med kunder men de 
försöker dock ha kvar kunderna efter att ett projekt har avslutats. 
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3. Hur har kvalitetsarbetet förändrats under åren – är det stor skill nad nu mot hur det 
var för ett par år sedan – hur kommer den framtida utvecklingen se ut?  

Respondenten ansåg att kunderna prioriterar kvalitet beroende på vilken konjunktur 
som råder för till fället. Vidare kommer det ständigt nya områden, vilket kan medföra 
att kvaliteten bli r eftersatt i början eftersom alla vill ha den nya teknologin. Efterhand 
mognar markanden och återigen fokuserar kunderna på kvalitetskraven. 
Respondenten ansåg dock att det är ett mer formellt kvalitetstänkande idag.  

 

4. Är det ett krav från kunderna att ni ska ha ett standardiserat kvalitetssystem, t ex 
ISO 9000 eller motsvarande kvalitetssystem? 

Företaget måste visa att de använder en strukturerad modell i sitt kvalitetsarbete. 
Framfab:s modell bygger på RUP men den har anpassats till deras företag och den 
kallas då för FUP. Nu är de inte längre med i Framfab och ska därför inte arbeta enligt 
FUP utan de ska använda den modellen men anpassa den till deras nya verksamhet. 

Företaget har inte fått krav från kunderna på en certifiering enligt ISO 9000. För 
till fället är det inte aktuellt att certifiera sig eftersom ägarbyte just har skett i företaget. 

 

5. Övriga kommentarer kring kvalitetssystemet 

Eftersom det råder viss osäkerhet hur det fortsatta arbetet på Guide IT-consulting ska 
fortsätta på grund av ändrade ägandeförhållanden är det svårt att jämföra deras 
kvalitetssystem med de övriga.   
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6.5 Saab Combitech Systems AB 
Saab Combitech Systems är ett kunskapsorienterat utvecklingsföretag med inriktning 
på tekniska realtidssystem. Inom området arbetar de med avancerad system- och 
programutveckling, elektronikkonstruktion, verksamhetsutveckling och utbildning. 
Bolaget har funnits sedan 1992 och har i dagsläget ca 200 anställda på elva kontor 
runt om i Sverige. Omsättningen 1999 var 160 mkr. Saab Combitech Systems AB är 
certifierade enligt standarden ISO 9001 sedan mars 2000.  

Jag har intervjuat Cathrine Köpsén. Hon började arbeta på Saab Combitech Systems 
för tre år sedan och arbetar som kvalitetssamordnare och konsult. Cathrine har arbetat 
som systemutvecklare sedan 1987.  

 

1. Hur arbetar Saab Combitech Systems AB för att kvalitetssäkra 
systemutvecklingsprocessen? 

För att kvalitetssäkra systemutvecklingsprocessen använder Saab Combitech Systems 
AB sig av två delprocesser, projektstyrning och systemutvecklingsmodellen. När de 
tar uppdrag som de har totalansvar för använder de sig av sin egen modell som kallas 
för systemutvecklingsmodellen, det är en blandning av olika standarder. Förutom 
systemutvecklingsmodellen har de utvecklat en metod som heter PARTS som kan 
användas som stöd i samband med utvecklingsarbetet. PARTS omfattas dock inte av 
kvalitetssystemet. 

 

2. Hur fungerar Saab Combitech Systems kvalitetssystem? 

Del 1: Kvalitetssystem – ramverk 

Saab Combitech har skapat en kvalitetsmanual som alla på företaget har till gång till . 
Den beskriver företagets arbetssätt, tankesätt och förhållningssätt. Kvalitetssystemet 
finns till gängligt för konsulterna även när de är ute hos kunder. De har då ett 
inloggningsnamn och ett lösenord och därefter får de tillt räde till systemet. Vid 
uppdrag hos kund arbetar konsulterna efter kundens modell . Det är då endast 
säljprocessen som är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001. 
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Kvalitetssystemet är processorienterat och består av en manual, samt ett antal 
underliggande process- och metodbeskrivningar. Det är uppbyggt på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Saab Combitech Systems kvalitetssystem efter kvalitetsmanual (2001). 

 

I kvalitetsmanualen finns företagets verksamhetsinriktning, vision, kvalitetspolicy och 
mål definierade. Kvalitetssystemet till handahåller tolv processer, huvudprocesserna är 
marknadsföring och försäljning, uppdrag i kundens regi, systemutveckling i egen regi 
samt extern utbildning. Styrprocesserna består av verksamhetsstyrning, datorsystem, 
dokumenthantering samt organisation och personaladministration. Stödprocesser 
beskriver ständiga förbättringar, ekonomi, kompetensutveckling och inköp. 

Kvalitetsrevisionen ingår i ett nätverk av interna revisorer. I dagsläget finns det fem 
regioner och elva kontor. På varje kontor finns det minst en revisor. 
Kvalitetsrevisionerna på ett kontor genomförs av en revisor som tillhör ett annat 
kontor. Under år 2000 genomfördes en revision per kvartal på varje kontor, under 
2001 kommer två revisioner genomföras på varje kontor. I samband med att Saab 
Combitech Systems har totalansvar för ett projekt görs en extra revision på det 
kontoret. Efter att de interna revisionerna har genomförts träffas revisorerna och går 
igenom resultatet från dem samt utbildas vidare. Det genomförs även externa 
revisioner från certifieringsorganisationen som kommer ca 2 ggr/år. Resultatet av 
interna och externa kvalitetsrevisioner kan vara förbättringsförslag eller andra 
ändringar i kvalitetssystemet. 

I organisationsprocessen finns det beskrivet att företaget finns i fem regioner och att 
varje region har en chef. Regionchefens uppgifter är definierat i 

Kvalitetsmanual 
Övergripande 

processbeskrivningar 

Processbeskrivningar 

Exempel: 

• Verksamhetsstyrning 

• Inköp 

• Systemutveckling i 
egen regi 

 

Anger vem gör vad, 
när? 

Metodbeskrivningar 

Exempel: 

• Checklista för 
kontraktsgenomgång 

• PUFF 

• Konfigurationshantering 

Anger hur något görs 



 6. Materialpresentation 

 

 

44 

organisationsprocessen vilka i huvudsak är att uppfylla de mål som har ställts upp. 
Det finns även företagsgemensamma funktioner som är beskrivna i 
organisationsprocessen, exempelvis administratörens uppgifter och ekonomichefens 
ansvar samt personalens ansvar. Det ansvar som ligger hos konsulterna finns 
definierat i de olika delprocesserna. För varje process finns det en ansvarig. Det anges 
även vad som ska göras, hur det ska göras, vilket resultat som ska komma ut från 
processen. 

Innan ett projekt startar som Saab Combitech Systems har totalansvar för görs en 
utvecklingsplan där alla resurser som kommer att behövas under projektet 
sammanräknas. Denna process är kriti sk eftersom de sätter ett fast pris på projektet 
och om de överstiger de kostnaderna gör företaget en förlust. 

Ledningen kontrollerar kvalitetsarbetet genom att ha en kvartalsgenomgång i varje 
region. I samband med det utreds om företagets mål och resultat har uppfyllts. 
Ledningen går även igenom olika mätpunkter som har ställts upp i kvalitetsarbetet. 
Genom att göra mätningar varje kvartal får företaget en indikation om hur arbetet 
fungerar. 

Samarbetet med kunden sker genom täta informella möten. Innan ett projekt startar 
planeras styrgruppsmöten in. På alla projekt är det allti d projektrapportering en gång i 
månaden. Vid ett stort projekt genomförs acceptanstester efter varje avslutad fas 
därefter sker en delbetalning.  

I kvalitetssystemet finns det en form av avvikelsehantering som rapporteras in i 
systemet, kundklagomål och fel är en form av avvikelsehantering. Kundklagomål 
lagras separat hos regionchefen, eftersom klagomålen ofta gäller en enskild konsult 
eller ett projekt vilket medför att den informationen kan vara känslig om den bli r 
off iciell för alla i företaget. Kundklagomål analyseras av ansvarig och enskilda samtal 
med konsulterna sker för att utreda varför fel och missnöje uppstod. 

 

Del 2: Livscykelaktiviteter 

När det gäller utformande av kravspecifikationen får företaget ibland en färdig 
kravspecifikation från kunden, men oftast utvecklar de en till sammans med kunden. 
Hur kravspecifikationen ska utformas ingår i systemutvecklingsprocessen, det finns 
olika mallar beroende på vilken typ av projekt det är. Det finns en kvalitetsplan och en 
projektplan i alla projekt. I mindre projekt ingår kvalitetsplanen i projektplanen. De 
mål som utformas i kravspecifikationen och de interna mål som ställs på projektet ska 
uppfyllas. Internt mäter de hur det går på de olika projekten.  

Saab Combitech Systems har olika kodningsregler och verktyg. De metoder som finns 
i kvalitetssystemet är exempel på hur det skulle kunna fungera och de byggs hela 
tiden på i systemet. Kvalitetssystemet föreskriver att en systemutvecklingsmetod ska 
användas men det är valfritt vilken som ska användas beroende på projektet. I början 
av ett projekt bestäms när testkörningarna ska genomföras. Ibland testar de på Saab 
Combitech Systems och skickar sedan testresultaten till kunderna eller sluttestar de 
hos kunden s.k. acceptanstester. Testlistorna sparas under hela projektets gång. Det 
finns inga fasta rutiner för överlämnandet av det färdiga systemet utan det skrivs i 
avtalet med kunden. 
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Del 3: Kvalitetssystem – stödjande aktiviteter 

När det gäller uppföljning om kunden är nöjd med produkten sker det per uppdrag. 
Saab Combitech Systems har en process som heter kunduppföljning i 
kvalitetssystemet.  Kunduppföljning sker internt på företaget och det ska ske minst en 
uppföljning per år hos alla kunder. Uppföljning bl.a. genom att skicka ut en enkät med 
10 frågor, som innehåller frågor om hur nöjda kunderna är, om kunderna anser att 
företaget är kompetent m.m. Det kan genomföras flera projekt hos en kund och då 
sker en uppföljning efter varje projekt, det gäller även för utbildningar som görs hos 
kunderna. Resultatet av dessa undersökningar bli r mätpunkter som genomgås varje 
kvartal, det har satts mål på verksamheten som ska uppfylla vissa värden. 
Kunduppföljning sker även genom att regioncheferna är ute hos kunderna och 
kontrollerar om de när nöjda med det utförda arbetet.  

Saab Combitech Systems har nyligen förstärkt kvalitetsorganisationen med att införa 
en så kallad RKS (Regional KvalitetsSamordnare) i varje region, som har ansvar 
till sammans med regionchefen att se till att kvalitetssystemet fungerar. RKS ska se till 
att alla avvikelser som registreras på regionen bli r åtgärdade så fort som möjli gt. 

 

3.Hur har kvalitetsarbetet förändrats under åren – är det stor skill nad nu mot hur det 
var för ett par år sedan – hur kommer den framtida utvecklingen se ut?  

Respondenten trodde att antalet företag som certifierar sig kommer att öka. Det bli r en 
naturlig process hos många företag eftersom de är i behov av ett strukturerat sätt att 
arbeta. 

 

4. Är det ett krav från kunderna att ni ska ha ett standardiserat kvalitetssystem, t ex 
ISO 9000 eller motsvarande kvalitetssystem? 

Saab Combitech Systems har inte tidigare haft kundkrav på certifiering, men 
bestämde att certifiera sig för att det skulle kunna bli ett framtida kundkrav. En annan 
anledning till att de valde att certifiera sig beror på att företaget växer och genom att 
ha ett kvalitetssystem kan de hålla ihop organisationen och kontrollera dess 
utveckling.  

 

5. Övriga kommentarer kring kvalitetssystemet 

Saab Combitech Systems anser att det var värt investeringen även om det är svårt att 
jämföra om slutprodukten förbättrats eftersom de tidigare inte hade några mätvärden 
och de allti d har gått med vinst.  Det har dock blivit lättare att följa vad som händer i 
organisationen och att ha struktur på verksamheten. En annan fördel med 
kvalitetssystemet är att det är lätt att introducera nyanställda i arbetet eftersom det 
finns dokumentation på hela organisationen och alla processer. Saab Combitech 
Systems valde ISO 9001 för att de anser att det kvalitetssystemet har den 
grundstruktur som de var i behov av i deras verksamhet. I samband med att 
utvecklingsarbetet med kvalitetssystemet genomfördes kartlades alla processer i 
företaget. Det framkom då att de redan hade ca 80 % av de rutiner som krävdes i ISO 
9001 standarden. Detta medförde att ingen större omorganisation krävdes för att 
införa kvalitetssystemet. 
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7. Analys 
I detta kapitel kommer en analys presenteras av det material som framkommit genom 
intervjuer som har redovisats i kapitlet materialpresentation. Analysen kommer att 
hänvisa till standarden ISO 9000-3 som beskriver hur kvalitetssäkring av programvara 
bör gå till . Kapitlet kommer att behandla företagens systemutvecklingsmodeller, hur 
deras kvalitetssystem fungerar, vilka krav det finns på företagens organisation samt 
vilka rutiner som finns i samband med dokumentering. Vidare kommer en 
presentation av hur kravspecifikationer utformas hos företagen och vilka regler som 
gäller för konstruktion, kodning och testkörningar hos företagen att beskrivas. 

 

7.1  IT-konsultföretagens kvali tetssystem 
De företag som har undersökts i studien använder sig av systemutvecklingsmodeller. 
När det gäller de företag som är certifierade enligt ISO 9001 ingår 
systemutvecklingsmodellen i kvalitetssystemet. Även företagen som inte är 
certifierade använde sig av någon form av systemutvecklingsmodell . Det varierade 
dock huruvida de använde en egenutvecklad modell eller en standardmodell . I 
systemutvecklingsmodellerna beskrivs hur företagen ska arbeta för att uppnå god 
kvalitet på slutprodukten. Gemensamt för alla företag var att de hade minst en modell 
som de utgick ifrån, men att de anpassade den beroende på vilken typ av projekt det 
var som skulle genomföras. Om det är ett mindre projekt som ska genomföras kan 
vissa steg i modellen utgå eller slås ihop med andra steg. 

Alla de intervjuade företagen arbetade i projektform. Anledningen till att de gör det är 
att det behövs många olika kompetenser i samband med systemutvecklingsprocessen. 
De har även begränsat med resurser när det gäller tid och pengar i samband med att ett 
informationssystem ska utvecklas. 

Cap Gemini och Saab Combitech Systems som är certifierade enligt ISO 9001 har en 
liknande struktur på sina kvalitetssystem. ISO 9001 kräver att kvalitetssystemet ska 
vara processorienterat vilket har medfört att företagen har valt ut ett antal 
huvudprocesser som de anser vara viktiga. Saab Combitech Systems har även delat in 
processer i stöd- och styrprocesser medan i Cap Geminis kvalitetssystem innefattar 
övriga processer i huvudprocesserna. I övrigt finns det rutiner för hur bl.a. 
kravspecifikationer, kvalitetsplaner och kundklagomål ska hanteras, det kan dock 
variera hur de valt att gå till väga för att skapa dem. De certifierade företagen har 
mätvärden för att undersöka om kunderna är nöjda med deras prestationer. 
Målvärdena för utfallet jämförs med resultatet och om det är stor differens analyseras 
orsaken. Vid en jämförelse med hur litteraturen beskriver ISO 9000-3 och hur den 
används i realiteten finns alla rutiner och krav med i de certifierade företagens 
kvalitetssystem. När det gäller företagen som inte är certifierade hade de många av de 
rutiner som finns i ISO 9001 men inte lika standardiserade. 

ISO 9000-3 belyser allmänna krav på organisationen. Den föreskriver att det ska 
finnas en kvalitetspolicy i organisationen som beskriver vad som menas med kvalitet 
och vilka kvalitetsmål som företaget har. Av de undersökta företagen är det Cap 
Gemini, Saab Combitech Systems och WM-data som hade en kvalitetspolicy. De två 
förstnämnda är certifierade enligt ISO 9001. När det gäller SYSteam så har de ingen 
kvalitetspolicy men anser att deras projektstyrningsmodell och systemutvecklings-
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modell till sammans säkerhetsställer god kvalitet. Guide IT-consulting har inte för 
närvarande en kvalitetspolicy och det är oklart om de ska införa en. 

ISO 9000-3 kräver att organisationens ansvar, befogenheter och relationer som 
påverkar kvaliteten ska vara dokumenterade. De flesta av de undersökta företagen har 
rutiner för att definiera och dokumentera ansvarsfördelningen i ett projekt. När det 
gäller Guide IT-consulting har de inga formella rutiner och det är oklart hur det 
kommer att fungera i framtiden. Det är endast på Saab Combitech Systems och Cap 
Gemini som ledningen regelbundet kontrollerar hur kvalitetssystemet fungerar. 

ISO 9000-3 kräver att företaget noggrant ska identifiera de resurser som behövs för 
projektet och till handahålla dem. Alla intervjuade företag har rutiner för att undersöka 
vilka resurser som behövs för den specifika uppgiften. Det ingår som ett steg i deras 
systemutvecklingsmodell . WM-data har exempelvis en databas där alla företagets 
kompetenser är samlade vilket medför att det underlättar sökandet efter lämpliga 
projektmedlemmar. SYSteam har en organisation som skaffar fram de resurser som 
behövs för projektet. Hur de andra företagen går till väga för att till handahålla 
resurserna framkom inte under intervjuerna. 

Enligt standarden ISO 9000-3 ska kunden och leverantören ha inplanerade 
genomgångar för att fastställa frågor som berör krav, önskemål, acceptanskriterier och 
godkännande. De intervjuade företagen delar in sina projekt i olika faser eller delsteg. 
När en fas är klar genomför de tester på den och kunden får godkänna det genomförda 
arbetet.  

ISO 9000-3 föreskriver åtgärder för hur kundklagomål och andra rutiner som påvisar 
fel ska hanteras. Om ett fel upptäcks i programvaran ska det åtgärdas och analyseras 
för att förbättra den framtida processen. När det gäller de certifierade företagen sker 
uppföljning varför kunden var missnöjd och hur det ska åtgärdas. Det finns inlagt i 
deras kvalitetssystem. De andra företagen har en person som tar emot 
kundklagomålen, men hur dessa hanteras hade företagen inga fasta rutiner för. Det 
framkom inte heller under intervjuerna hur de arbetar för att förbättra processen för att 
undvika upprepning. Vid felhantering har de flesta företag en form av 
avvikelsehantering för att kunna arbeta på ett strukturerat sätt, i annat fall finns det 
risk för att projektet bli r försenat eller att oklarheter uppstår vad det gäller kraven. 

När det gäller utformningen av kravspecifikationen föreskriver standarden att det 
framförallt är köparen som fastställer kraven, men att det även ställs vissa krav på 
samarbete på vissa delar av kravspecifikationen. Alla företagen har en mall för hur 
kravspecifikationen ska utformas och vilka dokument den ska innehålla. Kunderna 
medverkar också i själva framtagandet av kravspecifikationen. Det finns även kunder 
som lämnar färdiga kravspecifikationer men det är inte så vanligt. Skill naden mellan 
företagen är dock hur rutinerna för framställandet av kravspecifikationen fungerar och 
vad som ingår i den.  

ISO 9000-3 kräver att det ska finnas en utvecklingsplan och en kvalitetsplan i varje 
utvecklingsprojekt. Utvecklingsplanen ska beskriva projektets organisation och 
ledning, tids- och resursplan samt den modell som ska användas i samband med 
systemutvecklingen. Kvalitetsplanen ska innehålla kvalitetsmål i  mätbara termer, 
acceptansvill kor och detaljplaner för hur testerna ska genomföras. Under intervjuerna 
med företagen framkom det att alla företag genomför en form av utvecklingsplan eller 
projektplan. Det varierar dock om de skapar en kvalitetsplan. Ibland ingår även 
kvalitetsplanen i utvecklingsplanen om projektet är av mindre karaktär. Den största 
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skill naden mellan de företag som är certifierade och de som inte är det är att 
kvalitetsmålen nästan allti d är mätbara hos de certifierade företagen. De har även fasta 
rutiner för uppföljning och utvärdering av utfallet på kvalitetsmålen. 

Inför varje specifikt projekt bestämmer företagen vilka regler och rutiner som gäller 
för konstruktion och kodning. I Cap Geminis kvalitetssystem finns det olika 
standarder för kodning beroende på vilken typ av projekt det är. SYSteam har ingen 
formell standard för kodningen men i varje projekt genomförs kodgranskningar. WM-
data har en programmeringsstandard för varje projekt men det finns ingen enhälli g 
standard för hur de t ex. ska använda Java. I Saab Combitech Systems kvalitetssystem 
finns det olika kodningsregler och verktyg. De utvecklas ständigt och förnyas i 
kvalitetssystemet. ISO 9000-3 föreskriver att konstruktions- och genomförandefaserna 
utförs med väldefinierade rutiner för konstruktion och kodning. Konstruktionen ska så 
långt som möjli gt underlätta test, underhåll och användning av produkten. Det ska 
även finnas rutiner för hur ändringar ska hanteras. De intervjuade företagen har 
rutiner för konstruktion och kodning men det varierar hur standardiserat de arbetar. 

När det gäller testkörningar skriver ISO 9000-3 att test ska genomföras på flera 
nivåer, från enskilda enheter till färdiga produkter. Provningsplanerna ska innehålla 
testfall , testdata, förväntade resultat och en beskrivning av vilka olika typer av test 
som ska utföras. Resultatet av testerna bör dokumenteras och alla upptäckta problem 
ska noteras och ansvariga underrättas så att problemen kan spåras. I ett projekt som 
utförs på Cap Gemini arkiveras alla tester som genomförts under 
systemutvecklingsprocessen fram till att garantitiden är slut. I Cap Gemini 
kvalitetssystem finns det även definierat hur acceptansprocessen ska gå till och vilka 
tester som ska genomföras i samband med det. SYSteam dokumenterar allt som görs 
under projektet och vad som testats. Eventuella fel eller andra åtgärder som upptäcks i 
samband med testerna hamnar på en åtgärdslista. Kunden godkänner löpande det som 
är genomfört i projektet. All dokumentation för projektet placeras i ett projektarkiv. 
WM-data delar in ett projekt i olika miljöer där tester genomförs. När testerna är 
genomförda godkänner kunden varje fas. De sista testerna som genomförs innan 
leverans är acceptanstester. Guide IT-consulting delar ofta upp projekt i olika etapper, 
när en etapp är avklarad genomförs tester. Om kunden är missnöjd med någon del 
läggs det in extra tester. De har inga fasta rutiner för överlämnandet av systemet. Saab 
Combitech Systems fastställer i början av ett projekt när testkörningar ska 
genomföras. Testlistorna sparas under hela projektets gång. Innan ett system 
överlämnas görs acceptanstester hos kunden. 

ISO 9000-3 beskriver slutligen krav som inte kan kopplas till någon specifik fas i 
programvarans livscykel. Det gäller exempelvis krav på konfigurationsstyrning, 
dokumentationsstyrning, kvalitetsdokument och insamling av olika mätvärden. De 
ISO 9001-certifierade företagen har en process i kvalitetssystemet som heter 
kunduppföljning. De har olika mätvärden för att kontrollera hur nöjd kunden är med 
det utförda arbetet. Övriga företag arbetar också med kunduppföljning men de har 
inga mätvärden som de utgår ifrån.   

 

7.2 Kvali tetsarbetets utveckling 
Respondenterna från företagen ansåg att kunderna blivit allt mer kvalitetsmedvetna de 
senaste åren. Vid offertförfrågningar får de ofta frågan hur de arbetar med kvalitet i 
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systemutvecklingsprocessen. Företagen måste kunna visa att de arbetar på ett 
strukturerat sätt. Ett av företagen ansåg att hur mycket kunden prioriterade kvalitet 
berodde på konjunkturen. Ett annat företag menade att kunderna har blivit alltmer 
medvetna om vilka kostnader som uppstår om det inte är god kvalitet på systemet, 
vilket medfört att de vill vara säkra på att konsultföretagen arbetar med utgångspunkt 
från en systemutvecklingsmodell .  

 

7.3 Kundernas krav på kvali tetsarbete  
Cap Gemini menade att det kan vara ett krav från kunderna att de ska vara certifierade 
enligt ISO 9001, men att de flesta företag inte kräver det. De övriga företagen har 
ingen erfarenhet av kundkrav på ISO 9001, men att de ska arbeta på ett strukturerat 
sätt. Vissa av företagen tror dock att det kan bli ett framtida krav med en certifiering, 
vilket har medfört att företagen lägger ner stora resurser för att få ett välfungerat 
kvalitetssystem.  

 

7.4 Övr iga kommentarer kr ing kvali tetssystemen 
Alla företag har någon form av kvalitetssystem, men det kan variera hur strukturerat 
och standardiserat det är. Många av kraven som finns med i ISO 9000-3 har även de 
företag som inte är certifierade infört som en naturlig del i deras kvalitetsarbete. De 
största skill naderna mellan de företag som är certifierade och de andra företagen är att 
de certifierade företagen har dokumenterat hela kvalitetssystemet och alla processer 
som ingår i det. De har också mätvärden som de genomför uppföljning mot vilket 
medför att de kan jämföra tidigare resultat och få en indikation på vilka områden som 
de bör förbättra. Många av de krav som ingår i ISO 9001 standarden är så självklara 
att de flesta företag redan har rutiner för det, exempelvis utformandet av en 
projektplan och genomförande av tester under systemutvecklingsarbetet. 

 

7.5 Analys av intervjuerna 
Det material som har insamlats under intervjuerna är av varierande omfattning. När 
det gäller de företag som är certifierade enligt ISO 9001 har de kvalitetsansvariga som 
är väl insatta i hur kvalitetsarbetet på hela företaget intervjuats. Respondenterna på 
övriga intervjuade företag hade varierande kunskap om företagets kvalitetssystem och 
rutiner. De kunde bara utgå från sig egen avdelningsrutiner och utifrån det redogöra 
hur företaget arbetar med kvalitet. Detta kan ha påverkat det resultat som redovisas i 
kapitel 8. 
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8. Resultat 
Som tidigare redovisats i problembeskrivningen (kapitel 3) behandlar examensarbetet 
ämnet kvalitetssäkring i samband med systemutveckling. Det resultat som 
framkommit i samband med intervjuer hos företagen samt analysen av intervjuerna 
presenteras i nedanstående kapitel.  

 

8.1 Kvali tetssäkr ing av systemutvecklingsprocessen 
För att kvalitetssäkra systemutvecklingsprocessen utgår företagen från en system-
utvecklingsmodell . Det kan variera om de använder en egenutvecklad modell eller en 
standardiserad modell , ibland använder de även kundens systemutvecklingsmodell 
beroende på vilken typ av projekt det är som ska utföras. I modellen som används 
ingår olika faser som projektet ska indelas i, och när en fas är avslutad får kunden 
godkänna fasen genom att göra tester. De sista testerna som sker innan överlämnandet 
av det färdiga systemet till kunden är acceptanstester, vilket innebär att kunden ska 
godkänna systemet   

IT-konsultföretagen arbetar allti d i projektform eftersom det behövs olika 
kompetenser i samband med systemutvecklingsprocessen. I samband med att ett 
projekt startar skapas en projektplan eller en utvecklingsplan som bl.a. innehåller hur 
långa de olika faserna ska vara, och vad som ska ingå i dem. Det fastställs även en 
tidsplan när tester ska genomföras, vilka mål som projektet har samt vilka olika roller 
som behövs i projektet. Om det är ett stort projekt med mycket resurser involverade 
skapas även en kvalitetsplan, i annat fall i ngår den i projektplanen. De flesta IT-
konsultföretagen arbetar med någon form av kunduppföljning och mätmetoder för att 
kontrollera om kunden är nöjd med det utförda arbetet. Alla de intervjuade företagen 
använder sig inte av en kvalitetspolicy eller mätbara kvalitetsmål i sitt arbete. 
Företagen anser att genom att arbeta på ett strukturerat sätt och använda en 
systemutvecklingsmodell kan de på det sättet säkerhetsställa god kvalitet. När det 
gäller kontroller av hur kvalitetsarbetet fungerar är det endast de certifierade företagen 
som har rutiner för det. Större delen av IT-konsultföretagen har en organisation för att 
utreda och framförskaffa de resurser som behövs för det specifika projektet. 
Gemensamt för alla företag är att de har ett nära samarbete med kunden för att minska 
risken för missförstånd och för att det färdiga systemet ska uppfylla kundens 
förväntningar. 

Alla företag har ett kvalitetssystem, men det varierar dock hur väl utvecklat och 
integrerat det är i organisationen. Många av de krav på rutiner som finns i standarden 
ISO 9000-3, som beskriver hur kvalitetssäkring av programvara bör gå till , finns även 
hos de företag som inte är certifierade. De främsta skill naderna mellan företag som är 
certifierade och de som inte är det anser jag vara hur systemet och arbetet 
dokumenteras samt skapandet av kvalitetsmål som sedan jämförs med utfallet.  

Det som framkommit i samband med intervjuerna är att företag som är certifierade 
har valt att göra det för få kontroll på sin verksamhet och sitt kvalitetsarbete. Det har 
krävts mycket resurser för att utforma företagens kvalitetssystem men de anser att det 
återförs till organisationen genom att slutprodukten håller en hög kvalitet vilket bl.a. 
medför nöjda kunder och långa kundrelationer. De har även bättre kontroll över sin 
verksamhet genom att definiera alla processer som ingår i den, samt genom att ge de 
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anställda ett kvalitetsansvar. Företagen som inte är certifierade anser att genom de 
internt utvecklade kvalitetsrutiner kan de uppfylla de krav som kunderna ställer. 

 

8.2 Kvali tetsarbetets utveckling 
Kvalitetsarbetet har utvecklats mycket de senaste åren. Kunderna har blivit allt mer 
medvetna om hur viktigt det är med bra kvalitet i systemet och vilka kostnader som 
kan uppstå om det inte fungerar bra. Det har medfört att de ställer högre krav på 
leverantörerna att de ska arbeta på ett strukturerat sätt. Fortfarande är det dock inte 
krav på att IT-konsultföretagen ska vara certifierade enligt någon standard hos de 
flesta kunder. Vad som framkommit i samband med intervjuerna är att de flesta 
respondenterna antog att kundernas krav på kvalitet kommer att öka ytterligare. Det 
kan även medföra att det bli r vanligare att kunden ställer krav på att en standardiserad 
kvalitetssäkringsmetod ska användas. 
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9. Slutsatser och diskussion 
I kapitlet presenteras slutsatser i samband med examensarbetet samt en diskussion om 
det utförda arbetet. Vidare kommer en beskrivning av vilka erfarenheter jag har 
erhållit i samband med examensarbetet, samt uppslag till fortsatt arbete. 

 

9.1 Slutsatser 
Frågeställningen som jag har valt att utreda i examensarbetet är:  

Hur arbetar IT-konsultföretagen för att kvalitetssäkra systemutvecklingsprocessen? 

För att utreda ovanstående frågeställning har jag valt att intervjua fem IT-
konsultföretag om hur de arbetar och jämföra det med hur ramverket ISO 9000-3 
föreskriver hur kvalitetssäkring av programvara bör gå till . De slutsatser som jag 
kommit fram till är:   

• Företagen arbetar efter någon systemutvecklingsmodell . 

• Systemutvecklingsarbetet utförs i projektform. 

• I samband med att ett projekt startar skapas en projektplan eller utvecklingsplan. 

• Kunduppföljning sker, men dock i varierande grad. 

• Företagen måste kunna visa för kunden att de arbetar på ett strukturerat sätt. 

• Kunderna har blivit mer kvalitetsmedvetna, vilket medfört att de ställer högre krav 
på leverantörerna. 

Hur mycket resurser som företagen lägger ner på sitt kvalitetsarbete varierar kraftigt. 
De företag som är certifierade enligt ISO 9001 anser att de resurser som de har lagt 
ner på sitt kvalitetssystem har varit värt investeringen. När det gäller de övriga 
företagen anser de att god kvalitet kan garanteras på produkterna även om företaget 
inte använder sig av ett standardiserat kvalitetssystem. 

 Eftersom det inte är ett krav från de flesta kunder att IT-konsultföretagen ska vara 
certifierade enligt någon standard tyder det på att kunderna anser att god kvalitet kan 
uppnås även utan ett standardiserat kvalitetssystem. Det är dock viktigt att företagen 
kan visa att det arbetar på ett strukturerat sätt. 

 

9.2 Diskussion kr ing eget arbete 
I den inledande delen av examensarbetet utförde jag omfattande litteraturstudier i 
ämnena kvalitet och systemutveckling.  Min grundtanke var från början att undersöka 
hur IT-konsultföretag kvalitetssäkrar sitt arbete. Vid närmare studier av ämnet 
framkom det att det är ett relativt stor begrepp så jag valde att inrikta mig på 
kvalitetssäkring av systemutvecklingsprocessen. För att ha ett ramverk att utgå från 
när det gäller kvalitetssäkring av programvara valde jag ISO 9000-3 som beskriver 
hur ISO 9001 ska till ämpas vid utveckling av programvara. Anledningen till att jag 
valde det ämnet var att jag anser att det är ett intressant område som kommit i 
tydligare fokus de senaste åren. 
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Inför intervjuerna antog jag att begreppet TQM (Total Quality Management) används 
mycket av företagen. Den teorin framkom i början av 1990-talet och har fått mycket 
uppmärksamhet enligt Jönsson (1995). Tanken bakom TQM är att organisationen ska 
ledas med utgångspunkten att kvalitet ska stå i centrum. Det begreppet har dock inte 
nämnts av något av de intervjuade företagen, vilket kan bero på den teorin inte 
används i så stor grad som litteraturen beskriver. En annan anledning till att företagen 
inte använt sig av det begreppet i samband med intervjuerna kan vara att TQM 
används i hela organisationen och jag har valt att undersöka en specificerad del av 
företagens kvalitetsarbete. 

Metoderna som jag har valt att använda mig av i mitt arbete är litteraturstudie och 
intervjuer. I samband med intervjuerna hade jag kunnat utreda frågorna i större 
omfattning eftersom det finns ofullständig information när det gäller vissa frågor. En 
anledning till det är att företagen är strukturerade på olika sätt vilket medför att fokus 
läggs på olika områden. Det beror även på att respondenterna hade varierande 
kunskap om företagets kvalitetssystem. Jag tror dock inte att det har påverkat 
resultatet i någon större utsträckning eftersom det endast saknas information om några 
få detaljer. När det gäller användandet av en bandspelare vid intervjuerna var det ett 
bra stöd vid sammanställandet av informationen. Bandupptagningarna fungerade som 
komplement till anteckningarna vilket minskade risken för missförstånd och 
oklarheter. Det var emellertid väldigt tidskrävande att undersöka allt material på 
banden. Arbetet hade underlättats om alla intervjuer hade kunnat genomföras inom ett 
kort intervall eftersom det var svårt att sammanställa materialet utan att ha genomfört 
alla intervjuer. Jag anser att besöksintervjuer var det mest effektiva sättet att få fram 
den information som jag var i behov av. Om telefonintervjuer genomförts tror jag att 
jag inte erhållit li ka utförlig information samt att företagen inte haft möjli ghet att visa 
hur deras kvalitetssystem fungerar visuellt . När de gäller enkäter tror jag att frågorna 
kunde ha tolkats på olika sätt vilket medfört att jag inte erhållit den information som 
jag var i behov av från alla företag. Det var även relativt komplicerade frågor som 
krävde långa svar vilket jag tror skulle ha påverkat svarsfrekvensen på enkäterna. Jag 
tror inte att resultatet påverkats nämnvärt om jag intervjuat fler företag.  

I samband med intervjuerna hos företagen framkom det att några företag utgick från 
en standardiserad systemutvecklingsmodell som heter RUP. Det medförde att jag fick 
studera vilket tankesätt modellen grundas på samt hur den används. Eftersom det 
framkom under arbetets gång har jag valt att presentera det i samband med 
genomförandekapitlet. När jag kontaktade företagen för att genomföra intervjuer hade 
jag kunnat undersöka vilken systemutvecklingsmodell de använde och i förväg 
studera den om det var en standardiserad modell . Jag tror dock inte att det påverkade 
resultatet av intervjuerna. 

I materialpresentationen har företagen presenterats i den ordning som intervjuerna 
skett. Jag har valt att dela in frågor som innehåller mycket information i delar 
eftersom jag anser att det ger en bättre struktur på arbetet samt underlättar en 
jämförelse mellan företagen. Analysen av materialpresentationen har framkommit på 
ett kvalitativt sätt. Det innebär att utifrån standarden ISO 9000-3 och intervjuerna som 
genomförts har jag dragit slutsatser om företagens kvalitetssystem och hur det 
fungerar i realiteten. 
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9.3 Diskussion kr ing intervjuerna 
Respondenterna som jag har träffat i samband med intervjuerna har varit väldigt 
tillmötesgående och hjälpsamma. Alla företag som jag kontaktat angående en intervju 
om deras kvalitetssystem har tagit emot mig. Mina förväntningar angående 
framförskaffandet av företag att intervjua var att det skulle vara relativt svårt att få tag 
i företag som var intresserade av att hjälpa mig. Företagen har ansett att det är ett 
intressant ämnesområde och har hjälpt mig att skaffa fram den information som jag 
har varit i behov av.  

 

9.4 Diskussion kr ing examensarbetets resultat 
Det är relativt svårt att jämföra företagens kvalitetssystem eftersom de är uppbyggda 
på olika sätt. De kan även ha lagt fokus på olika saker samt att respondenternas 
kunskaper varierande. Ovanstående faktorer kan ha påverkat examensarbetets resultat. 
Företagen kan även ha påvisat att de arbetar på ett visst sätt, men rutinerna kanske inte 
fungerar li ka bra eller på det sättet i det dagliga arbetet. Detta kan vara en anledning 
till att vissa kunder kräver en ISO 9001 certifiering för att kvalitetsrutinerna hos 
företagen ska fungera på ett till fredställande sätt. 

Vid en jämförelse av det förväntande resultatet och det resultat som framkommit 
utifrån det insamlade materialet anser jag att jag har besvarat examensarbetets 
problemställningar. Företagen och deras kunder har blivit allt mer kvalitetsmedvetna 
vilket medfört att en del företag valt att certifiera sig enligt ISO 9001 medan andra 
använder sig av internt utarbetade kvalitetsrutiner. Det varierar även kraftigt hur 
mycket resurser företagen har valt att lägga ner på sitt kvalitetsarbete. Hos vissa 
företag kretsar hela verksamheten kring kvalitetssystemet medan hos andra är 
kvalitetsarbetet något som inte uppmärksammas särskilt mycket. 

Jag anser att examensarbetet kan användas för att få företagen att uppmärksamma hur 
kvalitetsrutinerna fungerar i deras verksamhet. De får kanske insikt att det är några 
rutiner som saknas eller som bör förbättras. Det är viktigt för företagen att inse att 
arbetet med att förbättra kvaliteten är en pågående process som ständigt ska utvecklas 
och förnyas.  

 

9.5 Er farenheter från examensarbetet 
Jag anser att utifrån examensarbetet genomförande har jag erhållit goda kunskaper om 
hur kvalitetssäkring av systemutvecklingsprocessen bör gå till . Dessa kunskaper 
hoppas jag att jag kommer ha användning av i mitt framtida yrkesliv. 

Andra erfarenheter som jag har erhållit i samband med examensarbetet är hur en 
kriti sk granskning av litteratur går till samt hur en vetenskaplig rapport ska skrivas. 
Examensarbetet har även gett mig kunskap om hur viktigt det är att planera mitt 
arbete och erfarenhet av att arbeta på ett självständigt sätt. Vidare har jag lärt mig att 
genomföra intervjuer på ett effektivt sätt. 
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9.6 Uppslag till for tsatt arbete 
Jag anser att det skulle vara intressant att vidare undersöka hur kvalitetsarbetet 
fungerar i hela företagets organisation och om de riktlinjer och policys som företaget 
satt upp efterföljs. Ett annat förslag till fortsatt arbete är att jämföra hur olika 
standardiserade kvalitetssystem fungerar i realiteten, exempelvis CMM och TickIT, 
samt undersöka om det är stor skill nad mellan kvalitetssystemen. 

 



 Referenser 

 

 

56 

Referenser 
Andersen, E.S. (1994) Systemutveckling - principer, metoder och tekniker. Lund: 
Studentlitteratur, andra upplagan. 

 

Bell , Judith. (1995) Introduktion till f orskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, Andra 
upplagan. 

 

Bergman, B. & Klefsjö, B. (1995) Kvalitet från behov till användning. Lund: 
Studentlitteratur, andra upplagan. 

 

Cap Gemini Ernst & Young (2001) Till gänglig på Internet: http://www.se.cgey.com 
[Hämtad 01.04.12]. 

 

Danielsson, R. (1994) ISO 9000 i tjänsteföretag – att angöra en brygga. Lund: 
Studentlitteratur, andra upplagan. 

 

Edvardsson, B. (1996) Kvalitet och tjänsteutveckling. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eklund, S. & Fernlund, H. (1998) Programkonstruktion med kvalitet – 
projekthantering och ISO 9000. Lund: Studentlitteratur. 

 

Guide IT-consulting (2001). Till gänglig på Internet: http://www.guide.se [Hämtad 
01.04.12]. 

 

Jönsson, K. (1995) Kvalitetsboken. Malmö: Gleerups Förlag. 

 

Kruchten, P. (2000). The Rational Unified Process; an introduction. Reading Addison 
Wesley Longman, Inc. 

 

Lindgren, H. & Sandell , B. (1993) ISO 9000 – den offensiva vägen. Lund: 
Studentlitteratur 

 

Nilsson, J. (1999) Kvalitetssäkring inom IT-konsultbranschen. Ett examensarbete på 
Institutionen för Datavetenskap, Högskolan i Skövde. Rapport nr. HS-IDA-EA-99-
416 

 

Patel, R. och Davidson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning, Lund: Studentlitteratur. 



 Referenser 

 

 

57 

Paulk, M.C., Curtis, B., Chrissis, M.B., Weber, C. (1993) Capabilit y Maturity Model 
for Software (version 1.1), Software Engineering Institute Carnegie Mellon University 
Pittsburgh Pennsylvania. 

 

Saab Combitech Systems (2001). Till gänglig på Internet: 
http://www.combitechsystems.com [Hämtad 01.04.12]. 

 

Sandholm, L. (1999) Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. Lund: Studentlitteratur, 
fjärde upplagan. 

 

Statistiska Centralbyrån, SCB (2001) Utbildning och efterfrågan på arbetskraft.  
Utsikter till år 2008. Till gänglig på Internet: 
http://www.scb.se/utbildning/Prognoser/Kortaprognoser/kortaprognoserfiler.asp 
[Hämtad 01.02.02]. 

 

SYSteam (2001) Till gänglig på Internet: http://www.systeam.se [Hämtad 01.04.12] 

 

Wiedersheim-Paul, F. och Eriksson, L.T. (1991) Att utreda, forska och rapportera, 
Karlshamn: Liber Ekonomi/Almqvist & Wiksell Förlag AB, Upplaga 4:1. 

 

Winter, J. (1992) Problemformulering undersökning och rapport, Malmö: Almqvist 
& Wiksell Förlag AB, tredje upplagan. 

 

WM-data (2001) Till gänglig på Internet: http://www.wmdata.se [Hämtad 01.04.12] 



 Bilaga 1 
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Frågor till ISO 9000-certifierade företag 
 

1. Hur arbetar ni för att kvalitetssäkra systemutvecklingsprocessen? 

2. Hur fungerar ert kvalitetssystem? 

3. Hur har kvalitetsarbetet förändrats under åren – är det stor skill nad nu mot hur det 
var för ett par år sedan – hur kommer den framtida utvecklingen se ut? 

4. Är det krav från kunderna att ni ska ha ett standardiserat kvalitetssystem, t ex ISO 
9000 eller motsvarande kvalitetssystem? 

5. Anser ni att det var värt investeringen med ISO 9000? 

6. Har kvaliteten på slutprodukten förbättrats efter ni införde ISO 9000 anser ni? 

7. Varför valde ni just ISO 9000 som kvalitetssystem? 

 

 

Checklista: 
Del 1: Kvalitetssystem – ramverk 

• Har ni en kvalitetspolicy? 

• Är organisationens ansvar, befogenheter och relationer som påverkar kvaliteten 
dokumenterade? 

• Sammanställs alla resurser som behövs för den specifika uppgiften? 

• Kontrollerar ledningen att kvalitetsrutiner fungerar? 

• Samarbetar ni med kunden under hela systemutvecklingsprocessen så att krav, 
önskemål, verifieringar och godkännande av rutiner kan fastställas? 

• Har ni rutiner för kundklagomål? 

• Har ni rutiner för att åtgärda fel? 

• Sker det uppföljningar och analyser varför ett fel har uppstått? 

 

Del 2: Livscykelaktiviteter 

• Har ni rutiner för framställande av kravspecifikationen? 

• Finns det en utvecklingsplan och kvalitetsplan för varje projekt? 

• Ställer ni upp kvalitetsmål som kunden sedan kan jämföra med slutprodukten? 

• Har ni rutiner och standarder för konstruktion och kodning? 

• Hur genomför ni testkörningar av systemet – är det vid förutbestämda till fällen? 

• Vilka är rutinerna för testkörningar? Ska de genomföras hos kunden eller i 
li knande miljö? 

• Har ni rutiner för överlämnandet av systemet – en inkörningsperiod? 
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Del 3: Stödjande aktiviteter 

• Sker det uppföljningar om kunden är nöjd med systemet? 

• Övriga kommentarer om kvalitetssystemet. 
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Frågor till företag som inte är kvali tetscertifierade  
 

1. Hur arbetar ni för att kvalitetssäkra systemutvecklingsprocessen? 

2. Hur fungerar ert kvalitetssystem? 

3. Hur har kvalitetsarbetet förändrats under åren – är det stor skill nad nu mot hur det 
var för ett par år sedan – hur kommer den framtida utvecklingen se ut? 

4. Är det krav från kunderna att ni ska ha ett standardiserat kvalitetssystem, t ex ISO 
9000 eller motsvarande kvalitetssystem? 

5. Funderar ni på att certifiera er enligt någon standard? 

6. Måste ni på annat sätt visa hur ni arbetar för att kvalitetssäkra era produkter? 

 

Checklista: 
Del 1: Kvalitetssystem – ramverk 

• Har ni en kvalitetspolicy? 

• Är organisationens ansvar, befogenheter och relationer som påverkar kvaliteten 
dokumenterade? 

• Sammanställs alla resurser som behövs för den specifika uppgiften? 

• Kontrollerar ledningen att kvalitetsrutiner fungerar? 

• Samarbetar ni med kunden under hela systemutvecklingsprocessen så att krav, 
önskemål, verifieringar och godkännande av rutiner kan fastställas? 

• Har ni rutiner för kundklagomål? 

• Har ni rutiner för att åtgärda fel? 

• Sker det uppföljningar och analyser varför ett fel har uppstått? 

 

Del 2: Livscykelaktiviteter 

• Har ni rutiner för framställande av kravspecifikationen? 

• Finns det en utvecklingsplan och kvalitetsplan för varje projekt? 

• Ställer ni upp kvalitetsmål som kunden sedan kan jämföra med slutprodukten? 

• Har ni rutiner och standarder för konstruktion och kodning? 

• Hur genomför ni testkörningar av systemet – är det vid förutbestämda till fällen? 

• Vilka är rutinerna för testkörningar? Ska de genomföras hos kunden eller i 
li knande miljö? 

• Har ni rutiner för överlämnandet av systemet – en inkörningsperiod? 
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Del 3: Stödjande aktiviteter 

• Sker det uppföljningar om kunden är nöjd med systemet? 

• Övriga kommentarer om kvalitetssystemet. 

 


