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Sammanfattning 

 
 

Arbetet med anskaffning, anpassning och implementering av standardsystem är 
komplext med många faktorer att beakta. För att det slutliga resultatet av detta 
systemutvecklingsarbete skall bli så bra som möjligt krävs det därför att arbetet 
genomförs på ett strukturerat och metodiskt sätt. Det finns ett flertal olika 
systemutvecklingsmetoder att tillgå som stöd men systemutvecklingsmodeller 
behandlar generellt sett huvudsakligen tekniska aspekter och är avsedda att ge stöd i 
själva utvecklingsarbetet i ett systemutvecklingsprojekt. Projektstyrningsmodeller å 
andra sidan behandlar olika sätt att planera, organisera och följa upp projekt. Syftet 
med denna studie har därför varit att identifiera vilka övergripande steg som bör ingå i 
en arbetsmodell som integrerar projektstyrning och systemutveckling, istället för att 
behandla dessa som två separata delar.  

Utifrån analys av den litteraturstudie respektive den intervjustudie som utförts under 
detta arbete kan bland annat följande övergripande steg identifieras som bör ingå i en 
integrerad projektstyrnings- och systemutvecklingsmodell: förändringsstudie, 
projektstart och projektavslut. 
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1. Inledning 
En verksamhet utsätts för ständiga förändringar. Anpassning till nya krav är enligt 
Tägtström, Nilsson och Moberg (1991) oundvikligt för att företaget skall överleva. 
Vidare menar Tägtström, m.fl. (1991) att beslut som måste tas av företagsledning och 
anställda fordrar att en mängd information måste inhämtas. Det krävs att denna 
information är korrekt och att den snabbt erhålls, helst innan den blir tillgänglig för 
konkurrenterna. Detta är de villkor som gällt då datoriseringen av näringslivet har 
vuxit fram. För det är med datorer - utrustade med avancerade program - som 
majoriteten av dessa informationsmängder lagras och bearbetas. Valet av programvara 
är idag en fråga av stor strategisk betydelse för en verksamhets utveckling och 
framtidsplanering (Tägtström, m.fl., 1991). 

I början på 70-talet började enligt Nilsson (1995) ett viktigt vägval aktualiseras, 
nämligen valet mellan att egenutveckla informationssystem eller att anskaffa 
standardsystem. På den svenska marknaden har det enligt Andersson och Nilsson 
(1996) sedan dess funnits standardsystem inom funktioner för produktion, ekonomi 
och personal. Den tidens standardsystem innehöll främst generella funktioner som 
kunde användas av många företag. Detta uppfattades dock av många kunder som en 
begränsning. Det efterfrågades till exempel ökad funktionalitet och högre 
anpassningsmöjligheter till företagens olika behov (Andersson & Nilsson, 1996).  

Under 80-talet försökte leverantörerna av standardsystem tillmötesgå dessa önskemål 
bland annat genom att göra specialanpassningar av systemen. Det har enligt 
Andersson och Nilsson (1996) med tiden blivit uppenbart att dessa anpassningar inte 
enbart har varit positiva för kunderna utan att de också har lett till ökade 
anpassningskostnader och uppgraderingskostnader.  

Under 90-talet har enligt Andersson och Nilsson (1996) marknaden för 
standardsystem vuxit i stor omfattning och många leverantörer har utvecklat 
arbetssätt, produkter och tjänster för att på ett effektivare sätt än tidigare möta 
kundernas behov. Nämnas kan produktutveckling gällande ökad funktionell bredd, 
effektiv versionshantering samt anpassningsmöjligheter genom kundspecifika 
parameterinställningar (Andersson & Nilsson, 1996). Denna utveckling, då 
standardsystemen kvalitetsmässigt förbättrats, har medfört att anskaffningen av 
standardsystem ökat. 

Anveskog, Nilsson och Nord (1984) menade redan i mitten av 80-talet att företag i allt 
större utsträckning skulle komma att använda sig av standardsystem. Verksamheter 
som tidigare utvecklat egna system torde enligt Anveskog, m.fl. (1984) i allt större 
omfattning anskaffa standardsystem för att minska kostnaderna och snabbare ta hem 
vinsterna med de nya informationssystemen. Brandt, Carlsson och Nilsson (1998) har 
studerat ett antal IT-strategier från olika större företag. Brandt, m.fl. (1998) menar att 
i många av dessa strategier uttrycks att det i första hand skall studeras vad marknaden 
har att erbjuda gällande standardsystem innan egenutveckling av system övervägs. 
Detta stöds av Hong & Kim (2001) som menar att många företag sedan början av 90-
talet har ändrat sin IT-strategi från egenutveckling till att anskaffa standardsystem. 
Även Andersson och Nilsson (1996) menar att företag idag ofta har som strategi att i 
första hand leta efter standardsystem för att effektivisera sina verksamheter. 

Enligt Tägtström, m.fl. (1991) var det i datorernas barndom tekniken - det vill säga 
hårdvaran - som var avgörande och satte gränser för datorernas kapacitet. Nu när 
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datorerna blivit kraftfullare är det i stället programvaran som ger dagens datorer 
kompetens och kapacitet. Val av rätt programvara är därför en fråga av stor strategisk 
betydelse. Rätt val ökar företagets konkurrenskraft. Fel val kan däremot vara 
förödande för verksamheten och låsa fast denna i felaktiga och krångliga rutiner 
(Tägtström, m.fl., 1991). 

Axelsson (1998) menar att det är vanligt att standardsystem anskaffas utan att 
verksamhetens krav har formulerats tillräckligt noggrant. Utan en ordentlig 
genomgång av aktuell verksamhets krav och behov är det svårt att lyckas med denna 
upphandling. Även Nilsson (1991) menar att det görs en del felinvesteringar genom 
att företag väljer standardsystem som ej passar med de förutsättningar som gäller i 
deras verksamheter. Standardsystemen ger då inte det förväntade bidraget till 
verksamheterna och kan i vissa fall förbli oanvända på företagen.  

1.1 Problem 
Generellt kan systemutveckling definieras som de aktiviteter som utförs i anknytning 
till en verksamhet med avsikt att förändra arbetsprocesser och arbetsorganisation 
inom verksamheten genom utveckling av och införande av nya datasystem (Andersen, 
1994; Nilsson, 1991). Det önskade resultatet vid införandet av ett nytt datasystem är 
att kunden blir nöjd med det nya systemet och att det uppfyller dennes förväntningar. 
Det är alltså viktigt att det standardsystem som är mest passande för verksamheten 
också är det som köps in. Nilsson (1991) menar att det finns en begränsad insikt och 
förståelse för möjliga tillvägagångssätt när en verksamhet önskar skaffa 
standardsystem. Enligt Nilsson (1991) fattas det ofta felaktiga beslut vid val av 
standardsystem, han menar att ett systematiskt arbetssätt kan stärka fördelarna och 
minska riskerna vid detta val. Systematiska metoder i en utvecklingssituation kan 
alltså anses öka förutsättningarna för att rätt standardsystem införskaffas.  

Det finns många olika systemutvecklingsmetoder att tillgå för att erhålla stöd i arbetet 
med att anskaffa, anpassa och implementera ett standardsystem. Flera av dessa 
metoder är stegbeskrivningar som redogör för de aktiviteter som skall genomföras 
under systemutvecklingsprocessen. En systemutvecklingsprocess innefattar ett antal 
olika faser, såsom till exempel verksamhetsanalys, kravanalys och implementation av 
det nya systemet i den aktuella verksamheten.  

Projektstyrningsmodeller kan användas som ett komplement och ett hjälpmedel till en 
systemutvecklingsmetod. En projektstyrningsmodell ger stöd och hjälp för hur 
planering, uppföljning och styrning av projekt skall genomföras. Genom att integrera 
dessa båda, istället för att behandla dem som två separata delar, systemutveckling för 
sig och projektstyrning för sig, skulle en modell som innefattar steg från båda kunna 
erhållas. En sådan modell skulle kunna stödja och underlätta det komplexa arbetet 
med att anskaffa, anpassa samt implementera ett standardsystem. Detta arbetes 
problemprecisering är således: 

Vilka övergripande steg bör ingå i en arbetsmodell som integrerar 
projektstyrning och systemutveckling vid anskaffning, anpassning samt 
implementering av nytt standardsystem?  

Tillvägagångssättet som använts för att erhålla svar på detta problem beskrivs kort 
nedan. 



1. Inledning  

 

 

3 

1.2 Studiens genomförande 
Arbetet har genomförts genom att dels studera litteratur inom området och dels genom 
att genomföra en intervjustudie. Vad gäller litteraturstudien har ett antal 
systemutvecklingsmetoder och ett antal projektstyrningsmodeller granskats. Även 
annan litteratur som behandlar detta område har studerats för att på så sätt erhålla en 
djupare förståelse för problemområdet.  

Under intervjustudien har intervjuer genomförts på sex olika företag som relativt 
nyligen genomfört ett anskaffningsprojekt. Syftet med intervjuerna var att erhålla 
förståelse för hur olika företag gått tillväga då de anskaffat och infört ett nytt system. 
Intentionen var bland annat att få svar på vad företagen ansåg ha varit bra och vad 
som varit mindre bra under projektet samt om de var nöjda med resultatet.  

Då intervjuerna bearbetats genomfördes en analys av det insamlade intervjumaterialet 
där kopplingar till materialet från litteraturstudien gjordes. Detta resulterade slutligen 
i arbetets resultat. 

1.3 De viktigaste resultaten och slutsatserna 
Utifrån det material och analysen av detta som presenterats i detta arbete kan bland 
annat följande övergripande steg identifieras som bör ingå i en integrerad 
projektstyrnings- och systemutvecklingsmodell:  

• Förändringsstudie 

• Projektstart 

• Projektavslut 

Resultatet från analysen av intervjustudien visar att flertalet av de undersökta 
företagen innan anskaffning av nytt standardsystem inte genomfört någon 
förändringsstudie. De företag som inte utfört någon sådan studie hade redan tidigare 
haft ett standardsystem och ansåg därför att de visste vilka krav och behov 
verksamheten hade på ett sådant. Detta tillvägagångssätt kan medföra att krav och 
behov förbises. Det kan därför anses vara av vikt att verksamheten utför en 
förändringsstudie och att denna studie bör dokumenteras.  

Det som kan anses viktigt att beakta gällande projektstarten är vikten av att de båda 
parterna, det vill säga kunden och leverantören, uppnår konsensus om dels vad som 
skall ingå i projektet och vad som inte skall ingå och dels om målen för projektet för 
att i möjligaste mån undvika missförstånd.  

Vad gäller projektavslut kan detta ses som ett leveransgodkännande. Under detta 
arbetssteg skall en avstämning göras av att det som överenskommits mellan kunden 
och systemleverantören har utförts på ett tillfredsställande sätt. Projektavslutet bör 
dokumenteras och undertecknas av både kund och systemleverantör.  

1.4 Rapportens uppbyggnad 
Kapitel 2, bakgrund, inleds med en kort introduktion till systemutveckling generellt 
där egenutveckling av informationssystem jämförs med standardsystem. Därefter 
följer en redogörelse av den litteraturgenomgång som gjorts gällande standardsystem, 
systemutvecklingsmetoder för standardsystem samt projektarbetsform vid 
systemutveckling. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning där även reflektioner 
på det insamlade material presenteras.  
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I kapitel 3 presenteras arbetets problemområde samt arbetets problemprecisering. I 
detta kapitel redogörs även för arbetets förväntade resultat samt de avgränsningar som 
gjorts. Kapitel 4 behandlar undersökningens upplägg och redogör för vilket 
tillvägagångssätt och vilka tekniker som valts för undersökningens genomförande.  

Hur arbetet genomfördes redogörs för i kapitel 5. I kapitel 6 presenteras det material 
som inhämtats med hjälp av intervjuer, i detta kapitel redovisas även en analys av det 
insamlade materialet. Presentation av arbetets resultat görs i kapitel 7 och 
avslutningsvis i kapitel 8 förs en diskussion om arbetets genomförande och resultat, 
slutligen ges förslag på fortsatt arbete. 
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2. Bakgrund 
Andersen (1994) menar att berättigandet och betydelsen av ett informationssystem 
endast kan förstås i förhållande till en verksamhet. Ett informationssystem har ingen 
mening i sig, det existerar för att tjäna verksamheten ifråga. Insamling, bearbetning, 
lagring, överföring och presentation av information kan inte utföras på ett 
ändamålsenligt sätt om inte verksamheten, dess mål och uppgifter är kända. Ett 
informationssystem skall både tjäna verksamheten och vara en del av den. För att 
detta skall vara möjligt är det viktigt att informationssystemet är utformat på rätt sätt. 

Då systemutveckling ofta bedrivs i projektform, anses det av vikt att inhämta kunskap 
om och förståelse för både systemutvecklingsmetoder och projektstyrningsmodeller. 
Genom att inhämta denna kunskap finns förhoppningen att kunna dra paralleller 
däremellan samt att integrera dessa för att på så sätt kunna identifiera de övergripande 
arbetssteg som är viktiga att genomföra vid ett systemutvecklingsprojekt. 

Kapitlet inleds med en kort introduktion till systemutveckling generellt där 
egenutveckling av informationssystem jämförs med standardsystem. Därefter följer en 
redogörelse av den litteraturgenomgång som gjorts gällande standardsystem, 
systemutvecklingsmetoder för standardsystem samt avslutningsvis projektarbetsform 
vid systemutveckling.  

2.1 Systemutveckling 
Systemutveckling är enligt Andersen (1994) arbetet med hur ett informationssystem 
skapas. Vid detta arbete behövs det en övergripande syn på hur utvecklingen av 
informationssystemet skall ske, det behövs också metoder och tekniker som mer 
detaljerat redogör för hur utvecklingsarbetet skall gå till. Avison & Fitzgerald (1995) 
menar att målet med en systemutvecklingsmetod är att erbjuda riktlinjer för ett 
systematiskt arbetssätt, att åstadkomma ett informationssystem inom tidsgränsen och 
inom budgeten samt att åstadkomma ett system som uppskattas av människorna som 
skall använda det. 

Vid systemutveckling finns det ett antal olika tillvägagångssätt, Andersen (1994) 
benämner dessa systemutvecklingsstrategier. Andersen (1994) menar att orsaken till 
att det finns olika systemutvecklingsstrategier är att det kan finnas olika uppfattningar 
om vilka förhållanden som är av störst betydelse för ett lyckat resultat. Den strategi 
som detta arbete kommer att behandla är införandet av standardsystem. 

2.1.1 Egenutveckling av informationssystem kontra standardsystem 

Den traditionella bilden av systemutveckling är enligt Andersen (1994) att det är en 
uppgift som består av att en verksamhet utvecklar sitt eget informationssystem. Detta 
arbete innebär utveckling av systemet från början till slut, arbetet innefattar också 
själva programmeringen av systemet. Egenutveckling innebär alltså att verksamheten 
själv, eventuellt tillsammans med extern samarbetspartner, gör både underlaget till 
systemeringen och själva systemet. Motpolen till egenutveckling är att anskaffa 
standardsystem och eventuellt utföra vissa anpassningar av detta. Ett standardsystem 
är ett färdigutvecklat dataprogram som utvecklats för att kunna användas i många 
olika företag och organisationer (Andersen, 1994; Brandt, m.fl., 1998; Dexner, 1995).  

Då ett informationssystem påverkar både den enskilde individen och den organisation 
där det införs, menar Andersen (1994) att det därför är av vikt att systemet har det 
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innehåll och uppfyller de funktioner som användarna önskar. Om inte kan missnöje 
med systemet uppstå. Systemutveckling behövs även vid anskaffning av 
standardsystem, men ser annorlunda ut än vid egenutveckling av informationssystem. 
Även om valet görs att anskaffa standardsystem krävs det alltså någon form av 
systematiskt arbete vid anskaffning, anpassning och implementering av ett sådant. 

Vid egenutveckling kan tillvägagångssättet beskrivas med hjälp av livscykelmodellen. 
Livscykelmodellen innehåller enlig Andersen (1994) följande faser:  

• Förändringsanalys – den aktuella verksamhetens problem och möjligheter 
identifieras. Beskrivning av nuläget, det önskade läget, förändringsbehov och 
alternativa åtgärder görs. Denna analys skall utvisa om ett bättre 
informationssystem verkligen löser verksamhetens problem eller att de 
problem verksamheten har, inte kan lösas med hjälp av systemutveckling. 

• Analys – i denna fas görs en verksamhetsanalys. Här avgörs också på vilket 
sätt informationssystemet kan stödja verksamhetens arbete. Det görs också en 
analys av vad informationssystemet skall innehålla och uträtta. 

• Utformning – val och utformning av den tekniska lösning som bäst uppfyller 
användarnas krav och önskemål görs i denna fas. 

• Realisering – här utarbetas själva informationssystemet, det vill säga 
programmering av systemet och utarbetning av nya manuella rutiner. 

• Implementering – start av det nya informationssystemet, de nya 
dataprogrammen och rutinerna tas i bruk. Då implementeringen är gjord är 
själva utvecklingsarbetet avslutat. 

• Förvaltning och drift – här utförs underhåll av systemet. Kontroll av att 
informationssystemet motsvarar användarnas krav samt att användningen av 
systemet sker på bästa möjliga sätt. Eventuellt genomförs också förbättringar 
och korrigeringar.  

• Avveckling – avveckla och säkra information som finns i systemet. 

Vid egenutveckling av system innebär som tidigare nämnts att verksamheten själv, 
eventuellt tillsammans med extern samarbetspartner, utför ovanstående faser. 
Används i stället standardsystem kan enligt Andersen (1994) och Nilsson (1991) 
följande faser identifieras:  

• Förändringsanalys, behovsanalys. 

• Analys – val av standardsystem.  

• Eventuell anpassning av valt standardsystem. 

• Implementering 

• Förvaltning och drift 

• Avveckling 

Enligt ovanstående faller alltså faserna för utformning och val av teknisk lösning samt 
realisering av informationssystemet bort vid användandet av standardsystem. Det är 
alltså de lösningsorienterade delarna som faller bort eller ser annorlunda ut. Då beslut 
fattats att standardsystem skall användas måste det standardsystem väljas som bäst 
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motsvarar de krav som ställs på systemet, eventuellt måste vissa anpassningar av det 
valda systemet göras (Andersen, 1994; Brandt, m.fl., 1998; Nilsson, 1991).  

Analysen av informationssystemet är enligt Nilsson (1991) den viktigaste uppgiften 
inom systemutvecklingen. Den är viktig på så sätt att om den utförs dåligt blir även 
informationssystemet dåligt, oavsett vad som görs senare. Det går inte att kompensera 
ett dåligt analysarbete med ett bra arbete i de senare faserna. Andersen (1994) menar 
att det krävs en behovsbeskrivning – en kravspecifikation – även om 
systemutvecklingen baseras på standardsystem. Andersen (1994) anser att denna 
behovsbeskrivning måste inleda systemutvecklingsarbetet. Även Gessner (1984) 
menar att systemutvecklingsarbetet bör inledas med att undersöka och definiera 
verksamhetens krav och behov. 

Oavsett vilken utvecklingsstrategi som används behöver en verksamhetsanalys 
genomföras. En kravspecifikation över informationssystemets tänkta roll för 
verksamheten är lika viktig vid anskaffning av standardsystem som vid 
egenutveckling (Andersen, 1994; Avison & Fitzgerald, 1995; Brandt, m.fl., 1998; 
Davenport, 2000; Motwani, Mirchandani, Mandan & Gunasekaran, 2002). Davenport 
(2000) menar dock att det inte är nödvändigt att denna kravspecifikation är detaljerad 
utan att det räcker med att den redogör för verksamhetens mest kritiska krav.  

Avison & Fitzgerald (1995) påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till mänskliga och 
organisatoriska faktorer vid utformningen av kraven på systemet. Det är önskvärt att 
involvera alla typer av slutanvändare i systemutvecklingen, för att på så sätt uppnå ett 
så bra slutresultat som möjligt.  

2.2 Standardsystem 
Ett standardsystem är som tidigare nämnts enligt Andersen (1994) ett färdigutvecklat 
dataprogram – eller flera som hänger ihop – som utvecklats för att kunna användas i 
många olika företag och organisationer. Idén bakom standardsystem anser Brandt, 
m.fl. (1998) och Nilsson (1991) vara att flera verksamheter skall kunna utnyttja 
samma system istället för att varje verksamhet skall utveckla egna snarlika system. 
Det finns idag ett stort utbud av denna typ av informationssystem och användandet av 
dem blir allt vanligare enligt Andersen (1994) och Nilsson (1991). Detta påstående 
stöds även utav Axelsson (1998) och Brandt, m.fl. (1998). Axelsson (1998) anser 
vidare att tillväxthastigheten på standardsystem och färdiga programmoduler bara 
kommer att öka. 

Systemen kan grupperas i olika kategorier. Exempel på sådana grupperingar kan vara 
grad av standardisering, det vill säga till vilken grad systemutvecklaren avsett att 
systemet ska anpassas till den enskilde användaren, eller på vilket sätt anpassningar 
kan ske.  Gällande standardisering kan det enligt Andersen (1994) och Nilsson (1991) 
särskiljas mellan olika typer av intentioner:  

• Helt standardiserade system. I dessa system är det inte meningen att ändringar 
skall kunna göras.  

• Hårt standardiserade system. I ett hårt standardiserat system är det egentligen 
inte meningen att det skall göras några större anpassningar, men vissa 
anpassningar är möjliga. 
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• Standardiserat system. Standardsystemet måste kunna anpassas i större 
utsträckning, systemets avsikt är till och med att användaren skall göra en 
anpassning. 

• Standardiserat underlag för eget system. Här ges ramarna för systemet, men 
det som är specifikt för den enskilda verksamheten måste användaren själv 
bygga upp.  

Standardsystemen kan också grupperas efter på vilket sätt de kan anpassas. Här kan 
tre typer av standardsystem enligt Andersen (1994), Brant, m.fl. (1998) och Nilsson 
(1991) identifieras; hårdkodade, tabellstyrda och programmerbara. I hårdkodade 
system måste anpassningar ske genom ändring i programkoden. Ett tabellstyrt system, 
kan även benämnas parameterstyrt, ger större anpassningsmöjligheter än ett hårdkodat 
system. Anpassning sker genom att val bland olika möjligheter görs i angivna tabeller. 
Värden på olika parametrar sätts, på så sätt får verksamheten ett system som är 
anpassat efter dess förutsättningar. Anpassningarna är dock begränsade till 
möjligheten att välja mellan olika alternativ. Programmerbara standardsystem har ett 
ramverk och användarna kan specificera hur de vill att systemet skall fungera inom 
denna ram (Andersen, 1994; Brandt, m.fl., 1998; Nilsson, 1991).  

Det finns ofta en koppling mellan anpassningsintention och anpassningssätt. Andersen 
(1994) menar att det är naturligt att göra ett hårdkodat system om det inte är meningen 
att anpassningar skall kunna göras av användaren. Om systemet ses som ett 
standardiserat underlag så görs systemet parameterstyrt eller programmerbart.  

Fördelar med standardsystem  

Nilsson (1991) menar att anskaffning av standardsystem kan vara ett alternativ för att 
effektivisera systemarbetet på ett företag, det vill säga både utvecklingen och 
förvaltningen av systemet. Brandt, m.fl. (1998) menar att då standardsystem införs i 
en verksamhet måste acceptans finnas för att arbetet måste ske efter vissa regler för att 
kunna dra nytta av fördelar och minimera nackdelar med standardsystem. Det finns 
många fördelar och möjligheter som kan uppnås med standardsystem. De viktigaste 
redovisas nedan. 

• Kostnadsbesparande. Ett standardsystem är billigare än ett egenutvecklat 
system (Andersen, 1994; Brandt, m.fl. 1998; Davenport, 2000; Nilsson, 1991). 

• Snabb utveckling, det vill säga det går snabbare att komma igång och använda 
systemet (Andersen, 1994; Nilsson, 1991). Ett standardsystem är en färdig 
produkt och kan förhållandevis snabbt införas i en verksamhet förutsatt att inte 
omfattande anpassningar krävs. Det snabba införandet medför att vinsterna 
med systemet kan hämtas hem tidigare än vid egenutveckling (Dexner, 1995; 
Nilsson, 1991). 

• Nilsson (1991) menar att det ofta finns en stor kunskapsmassa inbyggd i ett 
standardsystem eftersom leverantören successivt kompletterar systemet med 
nya tillförlitliga erfarenheter från tidigare och pågående installationer. Detta 
stödjer Andersens (1994) påståenden att systemet kan vara av högre kvalitet 
samt att det är lättare för kunden att veta vad för system denne får om 
standardsystem väljs framför egenutveckling. Även Brandt, m.fl. (1998) 
identifierar dessa fördelar. 
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Fördelar och möjligheter som kan uppnås med standardsystem kan alltså sägas vara 
att verksamhetens krav tillgodoses snabbare och till en lägre kostnad samt att det är 
lättare för kunden att veta vad denne får för system.  

Nackdelar med standardsystem  

Det är viktigt att inte bara belysa fördelar och möjligheter utan att även beakta 
nackdelar och risker med standardsystem. Nilsson (1991) menar att anskaffning av 
standardsystem inte automatiskt ger ett användbart stöd för verksamheten, det kan 
ibland vara svårt att uppnå de möjligheter och fördelar som finns med standardsystem. 
Nedanstående svårigheter och risker med att utnyttja standardsystem inom en 
verksamhet kan identifieras.  

• Valet av standardsystem sker alltför snabbt utan att en ordentlig behovsanalys 
utförts. Detta medför en risk att det anskaffade systemet inte uppfyller de krav 
verksamheten ställer på systemet. Risken finns också att systemet är onödigt 
omfattande och stort för verksamheten i fråga. Anskaffning av standardsystem 
kan visa sig bli en felinvestering om inte en ordentlig behovsanalys och 
verksamhetsgenomgång genomförts (Brandt, m.fl. 1998; Nilsson, 1991). 

• Andersen (1994) menar att det kan vara så att standardsystemet endast täcker 
en del av verksamhetens behov, han påpekar också att det kan vara svårt att 
både utföra de anpassningar av systemet som krävs samt att beräkna dessa 
anpassningars omfattning.  Detta stöds av Nilsson (1991) som också påpekar 
att om standardsystemet har för liten överensstämmelse mot den aktuella 
verksamhetens krav kan det medföra mycket höga anpassningskostnader. 
Andersen (1994) och Nilsson (1991) menar också att anpassning av 
standardsystem kan skapa driftsproblem samt försvåra framtida underhåll av 
systemet. Davenport (2000) menar att vissa av anpassningsbehoven kanske 
inte ens kan genomföras. Standardsystemet kan därför anses inflexibelt. 

• Verksamheten i fråga blir beroende av standardsystemleverantören. 
Kunskapen om systemets interna uppbyggnad finns hos den leverantör som 
utvecklat standardsystemet. Verksamheten blir då beroende av leverantören 
vad gäller service och support av systemet. Det kan också visa sig vara svårt 
eller till och med omöjligt att ersätta en leverantör om denne skulle försvinna 
från marknaden (Andersen, 1994; Brandt, m.fl., 1998; Nilsson, 1991).  

• Verksamheter kan bli för lika vilket kan medföra minskade 
konkurrensfördelar. Enligt Tägtström, m.fl. (1991) ger ett bra 
informationssystem starka konkurrensfördelar och kan medföra att viktiga 
beslut kan tas fortare och på stabilare grunder. Det kan vara beslut som är 
avgörande för företagets överlevnad såsom till exempel offerter, inköp, 
nyinvesteringar och så vidare. Har då konkurrerande verksamheter samma 
standardsystem ger då detta system inga konkurrensfördelar gentemot andra 
verksamheter.  

• Krumbholz och Maiden (2001) menar att systemleverantörens 
organisationskultur genomsyrar dennes standardsystem. Leverantörens 
organisationskultur kan visa sig vara oförenlig med den organisationskultur 
som råder i den verksamhet där systemet ska implementeras.  

Dessa risker och svårigheter utgör kritiska faktorer som bör beaktas vid anskaffning 
av standardsystem. Nilsson (1991) menar att vissa risker kan upphäva effekten av en 
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del av fördelarna med standardsystem. Nämnas kan att om stora anpassningar av 
standardsystemet krävs kan detta medföra att det inte blir den snabba utvecklingen 
och kostnadseffektiva investering som förväntades.  

Davenport (2000) menar att det är viktigt att inse att anskaffning av ett 
standardsystem förändrar verksamheten. Ett införande av standardsystem handlar lika 
mycket om att förändra verksamhetens arbetssätt som det handlar om teknologi. 
Organisationsförändring representerar en stor del av en lyckad implementering 
(Davenport, 2000). Även Hong och Kim (2001) påpekar vikten av att inse att 
standardsystem påverkar och förändrar verksamheten. 

2.3 Modeller för anskaffning och implementering av standardsystem  
Det kan konstateras utifrån ovanstående att arbetet med att anskaffa ett 
standardsystem är komplext. För att detta arbete skall resultera i ett så bra slutresultat 
som möjligt är det därför viktigt att arbetet utförs på systematiskt och strukturerat sätt. 
Som hjälp och stöd för att strukturera och systematisera detta arbete kan därför en 
systemutvecklingsmetod med fördel användas. Nedan kommer ett urval av modeller 
för systemutveckling att presenteras. Gemensamt för dessa är att de har som intention 
att kunna användas som ramverk, det vill säga de syftar till att kunna 
situationsanpassas. Vidare skall de kunna användas vid projekt för anskaffning av 
standardsystem.  

2.3.1 SIV-modellen och VFS-metoden 

Institutet för Verksamhetsutveckling i Stockholm har arbetat med metoder och 
beskrivningstekniker i anslutning till anskaffning av standardsystem. De har utvecklat 
en modell för detta som de benämner SIV-modellen. Förkortningen SIV står för 
Standardsystem I Verksamheter. SIV-modellen är enligt Nilsson (1991) ett försök att 
skapa en generell metod för anskaffning av standardsystem inom olika 
applikationsområden, till exempel ekonomi och MPS (material- och 
produktionsstyrning). VFS-metoden (Välja och Förvalta Standardsystem) är enligt 
Brandt, m.fl. (1998) en vidareutveckling av SIV-modellen. Vidareutvecklingen består 
i att VFS-metoden även beaktar förvaltningen av standardsystem. I SIV-modellen tas 
detta ej upp.  

SIV-modellen och VFS-metoden har ett kundperspektiv på anskaffningen av 
standardsystem och innehåller tre huvudområden. Dessa tre områden är enligt Nilsson 
(1991): 

1. Val mellan för verksamheten alternativa standardsystem.  

2. Anpassning av valt standardsystem och aktuell verksamhet till varandra. 

3. Införande av det anpassade standardsystemet i den aktuella verksamheten. 

Ett centralt inslag i den här modellen är enligt Andersen (1994) att köparen måste 
välja mellan olika standardsystem. Brandt, m.fl. (1998) och Nilsson (1991) menar att 
en stor del av arbetet i de två första områdena därför går ut på att jämföra 
verksamhetens behov och krav med standardsystemets möjligheter och begränsningar. 
Syftet med standardsystemet är ju att det skall ge stöd och hjälp till den aktuella 
verksamheten. Enligt Nilsson (1991) kan valet av standardsystem betraktas som en 
beslutsprocess. Nilsson (1991) delar upp denna process i fyra arbetsmoment: 
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1. Behov- och kravanalys – undersökning och formulering av verksamhetens 
krav och behov. Under denna fas bör enligt Brandt, m.fl. (1998) en 
nulägesbeskrivning, en problemanalys, en målanalys samt en åtgärdsanalys 
utföras. 

2. Marknadsundersökning – undersökning av utbudet av standardsystem på 
marknaden. 

3. Jämförelse och utvärdering – verksamhetens behov och krav ställs mot de 
olika standardsystemens möjligheter och begränsningar. 

4. Beslut – slutligt val av standardsystem.  

SIV-modellen och således även VFS-metoden betonar att beskrivningar av 
verksamhetens krav och behov samt beskrivningar av de olika standardsystemens 
innehåll och uppbyggnad måste göras. Utifrån dessa beskrivningar görs sedan 
ytterligare en beskrivning som jämför överensstämmelsen mellan den önskade 
verksamheten och de standardsystem som erbjuds. Nilsson (1991) menar att det är 
viktigt att både verksamhetsbeskrivningen och standardsystembeskrivningen är av 
god kvalitet för att en saklig och korrekt jämförelse skall kunna göras. Det är till stor 
del utifrån denna jämförelse som valet av standardsystem görs (Andersen, 1994). 
Kärnan i SIV-modellen är enligt Nilsson (1991) olika typer av jämförande 
beskrivningar.  

SIV-modellen och VFS-metoden innehåller ett antal metodsteg. Själva systemeringen 
i samband med anskaffning av standardsystem är som tidigare nämnts uppdelad i två 
faser, val och anpassning. Arbetet med val går ut på att hitta ett standardsystem som 
ger effektivt stöd för verksamheten. En grundlig och noggrant genomförd valprocess 
är ett sätt att om möjligt garantera att ett passande standardsystem slutligen väljs ut. 
Arbetet med val kan ses som en beslutsprocess där standardsystem som är mindre 
passande för verksamheten successivt väljs bort. För att understödja denna process 
används utslagsgivande faktorer. En valprocess kan medföra iterationer och 
upprepade valomgångar innan arbetet kan avslutas (Brandt, m.fl., 1998; Nilsson, 
1991).  

Anpassning av standardsystem betraktas enligt Brandt, m.fl. (1998) och Nilsson 
(1991) som en sammanfogning av den berörda verksamheten och det valda 
standardsystemet. Under anpassningsarbetet sker detaljerade jämförelser mellan 
verksamhetens krav och standardsystemets egenskaper. Syftet med anpassning är att 
få en god överensstämmelse mellan verksamhet och standardsystem. Ett givande sätt 
är att leta efter delar som är gemensamma och delar som skiljer sig mellan 
verksamheten och standardsystemet. Finns det skillnader resulterar detta i 
anpassningsbehov. Som underlag till detta kan en relationsmodell användas. 
Relationsmodellen nedan (figur 1) visar hur standardsystemet och verksamheten kan 
anpassas mot varandra (Brandt, m.fl., 1998; Nilsson, 1991).  
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Verksamhet

Standardsystem

8  Ingen förändring

7  Egen utveckling

1  Acceptabla delar

2  Effektivisering

5  Anpassning

6  Ändring av kund

4  Ändring av leverantör

3  Utbyggnad 0  Icke relevant

9  Restpost  
Figur 1: Relationsmodellen (efter Nilsson, 1991, s. 128) 

Nedan redovisas vad de olika siffrorna i modellen representerar. 

0. Först skiljs de delar av standardsystemet ut som inte är relevanta för 
verksamheten. Den här delen av standardsystemet är alltså utan intresse för 
köparen. 

1. Därefter tas de delar av standardsystemet fram som utan problem accepteras 
av verksamheten. Detta motsvarar egentligen den överensstämmelse som finns 
i utgångsläget, det vill säga utan förbättringar. 

2. Den här delen av standardsystemet kan användas för att effektivisera 
verksamheten utöver det som angavs i kravspecifikationen. Det kan finnas 
möjligheter som köparen inte tänkte på när denne formulerade sina önskemål. 
Utvidgning av verksamhetens önskemål för att möta standardsystemet. 

3. Standardsystemet kan byggas ut med flera funktioner och därmed omfatta fler 
av verksamhetens krav. Dessa krav tillgodoses alltså genom att systemet 
byggs ut av leverantören 

4. Det kan också vara så att leverantören gör ändringar i ett existerande 
standardsystem. Det här kravet tillgodoses genom att leverantören gör 
ändringar i standardsystemet. 

5. Den här delen av standardsystemet accepteras genom att verksamheten 
anpassar sina krav. Verksamheten anpassar alltså en del av sina önskemål för 
att närma sig standardsystemet. 

6. Det här kravet tillgodoses genom att köparen gör ändringar i standardsystemet 
på egen hand. 

7. Det här kravet tillgodoses genom att verksamheten genomför egenutveckling. 

8. Det här kravet görs det inget åt. Detta krav kan varken lösas med 
standardsystem eller egenutveckling och får således tillsvidare lämnas därhän. 

9. Den här delen av standardsystemet förblir outnyttjad, en slags restpost. 
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I detta arbete måste enligt Andersen (1994) både önskemålen och standardsystemet 
förändras.  

Vad gäller anpassning av systemet diskuterar Nilsson (1991) om anpassningar skall 
utföras under anskaffningen eller senare under förvaltning. Det kan ses som en fördel 
att snabbt införa ett system och under användandet av detta studera vilka 
anpassningsbehov som då finns. Det behöver dock ofta utföras ett visst 
anpassningsarbete redan innan driftsstart för att standardsystemet skall ge tillräckligt 
stöd åt den aktuella verksamheten (Nilsson, 1991). 

Då val av standardsystem och den eventuella anpassningen av systemet är gjorda skall 
standardsystemet implementeras i den aktuella verksamheten. Implementation innebär 
enligt Brandt, m.fl. (1998) och Nilsson (1991) att standardsystemet börjar användas i 
den löpande verksamheten. Nilsson (1991) menar att själva införandet av 
standardsystem inte skiljer sig så mycket från införandet av egenutvecklade system, i 
alla fall inte så mycket att det motiverar ett speciellt metodstöd. Det finns dock vissa 
speciella kännetecken med införande av standardsystem. Den avgörande skillnaden 
mot implementering av egenutvecklade system är att nytta kan dras av erfarenheter 
från tidigare installationer (Nilsson, 1991).  

En implementering bör enligt Nilsson (1991) ske successivt, till exempel delsystem 
för delsystem, detta för att inte orsaka för kraftiga belastningar på verksamheten. Det 
kan vara värdefullt med parallell användning av det gamla och det nya systemet under 
en viss övergångstid. En bra start för det nya systemet kräver att de berörda 
användarna får information, utbildning och övning i systemets olika funktioner. Det är 
också viktigt att säkra standardsystemets kopplingar till andra omkringliggande 
system. Ett slutligt test av systemet genomförs och dokumentation för driften 
utarbetas. Införandet är det sista området under fasen med anskaffning av 
standardsystem. Då införandet är klart övergår systemet till driftsskede. Faserna 
användning och förvaltning i ett standardsystems livscykel har påbörjats (Brandt, 
m.fl., 1998; Nilsson, 1991). 

SIV-modellen är en omfattande metod och syftar till att kunna stödja så många olika 
situationer som möjligt. Nilsson (1991) menar dock att SIV- modellen skall betraktas 
som en meny från vilken arbetssteg och dokumenttyper som passar företagets miljö 
och speciella upphandlingssituation kan plockas. SIV-modellen skall alltså kunna 
situationsanpassas utefter varje anskaffningsprojekts förutsättningar (Nilsson, 1991). 

2.3.2 Euromethod 

Euromethod är en metod som enligt Avison och Fitzgerald (1995) har som mål att 
tillhandahålla ett ramverk för upphandling av informationssystem. Metoden syftar till 
att vara ett stöd för både kund och systemleverantör. Euromethod eftersträvar också 
att vara förenlig med andra systemutvecklingsmetoder och projektstyrningsmodeller. 
Potentiellt skall vilken metod eller modell som helst kunna användas tillsammans med 
Euromethod vid en upphandling så länge som den passar aktuell 
systemutvecklingssituation.  

Euromethod fokuserar på förståelsen, planeringen och styrningen av relationen mellan 
kund och systemleverantör. Metoden innefattar arbetssteg från upphandling av, till 
och med implementering av nytt system, den har dock sitt huvudsakliga fokus på 
kravspecifikationsfasen. Metoden innefattar även stöd för planering och styrning av 
utvecklingsprojekt. 
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Enligt Euromethod kräver effektiv upphandling av ett informationssystem klara 
beskrivningar av det önskade resultatet och av nuläget. Vikten av att båda parter är 
eniga både om det upphandlade systemets funktionalitet samt den aktuella 
verksamhetens nuläge understryks. Vidare påpekas att kommunikationen mellan kund 
och leverantör kan bli svår om en terminologi som inte uppfattas lika av kund och 
leverantör används. I projekt av den här typen ingår det ofta många människor med 
olika roller, ansvar, funktioner, erfarenhet och bakgrund. Effektiv kommunikation 
anses därför vara avgörande för ömsesidig förståelse.  

Enligt Euromethod underskattas ofta kostnaderna för upphandling av system. En 
viktig orsak till detta uppges vara att det finns en tendens att ambitionen ökar efter 
hand under processens gång. För att hantera detta krävs det att beslutsprocessen 
noggrant planeras och utförs, detta arbete bör enligt Euromethod involvera både kund 
och systemleverantör. 

Målen med upphandlingen  

Målet för upphandlingen definieras av de krav som ställs på systemet för att 
tillfredsställa den aktuella verksamhetens behov. Dessa mål används för att driva 
upphandlingsprocessen, vilken inleds med formulering av upphandlingsstrategi. 
Upphandlingsstrategin skall avgöra antal och typ av system och tjänster som behövs 
för att målen skall nås. Denna strategi dokumenteras i en upphandlingsplan. I denna 
plan definieras även projektorganisationen samt koordinering av eventuella 
delupphandlingsprojekt. 

Upphandlingsprocessen  

Upphandlingen startar som en kundprocess och inkluderar sedan både kund- och 
leverantörsprocesser. Nedan beskrivs initiering av upphandlingen samt 
upphandlingens genomförande. 

Initiering av upphandlingen 

Den första kundaktiviteten är initiering av upphandlingen. Den innefattar bearbetning 
av verksamhetens upphandlingsmål, sammanställning av verksamhetens krav på 
systemet samt utformning av upphandlingsstrategi. Under denna fas bör enligt 
Euromethod även en riskanalys genomföras. Detta arbete resulterar i en 
upphandlingsplan som redogör för vald upphandlingsstrategi. Enligt Euromethod 
uppdagar ofta detta arbete oklarheter i målen, vilket nödvändiggör fortsatt analys av 
verksamhetens krav på systemet. Det finns alltså ett kontinuerligt samspel mellan 
måldefiniering och planering. Figur 2 nedan redogör för detta förhållande. 
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Figur 2: Initiering av upphandling (efter Euromethod, 1996, s.30) 

Enligt Euromethod är upphandlingsplanen den mest kritiska faktorn för en lyckad 
upphandling. Det är sannolikt att ett projekt med en dåligt genomförd planering 
misslyckas. Emellertid kan även en bra plan förändras under arbetets gång. Även 
målen med systemet kan förändras. Det är därför viktigt med versionshantering under 
hela processen. Initieringsarbetet kan sägas bestå av två faser, måldefiniering och 
planering, dessa beskrivs nedan.  

• Måldefiniering – syftet med denna fas är att erhålla förståelse för 
verksamhetens krav på systemet. Under denna fas skall följande aktiviteter 
genomföras: 

o Definiering av måldomän 

o Kravanalys  

o Analys av kostnader, fördelar och risker med ett nytt system 

o Analys av systemets intressenter  

• Upphandlingsplanering – syftet med denna fas är att definiera en 
situationsanpassad strategi för upphandlingen, planera in de huvudsakliga 
milstolparna samt upprätta en projektorganisation. Planeringen startar genom 
att generella systemfunktioner fastställs, därefter utförs en riskanalys och en 
projektstrategi utformas, därpå planeras de huvudsakliga beslutspunkterna 
eller milstolparna och slutligen sätts projektorganisationen samman.  

Upphandlingens genomförande 

Upphandlingsprocessen består av tre olika sekventiella processer. Dessa är 
anbudsprocessen, säkerställning av att systemet och tjänsterna uppfyller de krav som 
specificerats i avtalet samt leveransgodkännande. Dessa olika processer beskrivs 
kortfattat nedan. 

Anbudsprocessen 

Arbetet under denna fas syftar till att val av leverantör och system skall göras. Under 
denna fas skall även överenskommelse med vald leverantör göras om vad som skall 
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ingå i avtalet samt vilket ansvar respektive part har. De aktiviteter som sker under 
denna fas är följande: 

• Kunden skickar ut en anbudsförfrågan till tänkbara leverantörer. 

• Leverantören skickar ett anbud till kunden som motsvarar de krav kunden 
definierat i anbudsförfrågan. 

• Val av leverantör. Kunden utvärderar de inkomna anbuden. Euromethod 
rekommenderar att utvärderingen sammanställs i en matris, denna matris kan 
då ge en första indikation om vilket anbud som bäst stämmer överens med 
verksamhetens krav. Utifrån utvärderingen väljs den lösning som bäst 
motsvarar kraven.   

• Avtalsskrivning. Den valda leverantören och kunden förhandlar om möjliga 
anpassningar av och tillägg till anbudet därefter skrivs det slutliga avtalet på 
av båda parter. 

Säkerställning av att systemet uppfyller de krav som specificerats i avtalet 

Denna fas avser att övervaka utvecklingen av det system och de tjänster som 
definierats i avtalet, det vill säga säkerställa att systemet och tjänsterna uppfyller 
verksamhetens krav. Denna process kan ses som en beslutsprocess; vid olika 
tidpunkter fattas beslut av kund och systemleverantör rörande det levererade systemet, 
kostnader, tidsplan och andra faktorer som innefattas i kontraktet. Under denna fas 
övervakar och kontrollerar kunden leverantörens prestation. 

Samarbetet mellan kund och leverantör sker nu på två olika nivåer: 

• På avtalsnivå. Leverantören och kunden har en formell kontakt vid varje 
milstolpe.  

• På projektnivå. Kunden medverkar i projektarbetet genom att tillhandahålla 
verksamhetskunskap.  

Leveransgodkännande 

Denna fas genomförs för att garantera att alla tekniska och kommersiella frågor 
rörande avtalet har slutförts på ett tillfredsställande sätt. Under denna fas kontrolleras 
att systemet uppfyller de krav som specificerats i avtalet, att de båda parternas 
åtaganden har fullföljts samt att alla aktiviteter är avslutade innan 
leveransgodkännandet skrivs. Denna fas genomförs för att på ett formellt sätt avsluta 
hela systemutvecklingsprojektet.  

Målet med Euromethod är att stödja beslutsprocessen i upphandlingsprojekt och att 
därigenom undvika risken att kunden erhåller fel system, det vill säga ett system som 
inte uppfyller verksamhetens krav.  

2.3.3 SYSteams systemutvecklingsmodell 

SYSteam AB, en konsultfirma med huvudsaklig inriktning på försäljning av 
standardsystem, har framställt en systemutvecklingsmodell. De menar att modellen 
skall användas i upptakten av alla uppdrag och utvecklingsprojekt som ett generellt 
ramverk och checklista.  Modellen skall kunna användas både vid egenutveckling och 
vid anskaffning av standardsystem. Detta ramverk visar de faser, resultatet från varje 
fas samt en samling av möjliga metoder, verktyg och språk som stödjer 
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arbetsmetodiken. För resultaten som till exempel kravspecifikation, förstudie, 
databasmodell, etcetera finns det framtagna mallar som kan användas (SYSteam, 
2002).  

Förstudien är den allra första aktiviteten som utförs innan ett projekt påbörjas. Syftet 
med förstudien är att få ett helhetsperspektiv över verksamhetens mål, behov och 
krav. Det skall enligt SYSteam (2002) både göras en nulägesbeskrivning och en 
framtidsbeskrivning av verksamheten. Nulägesbeskrivningen avser att fånga upp hur 
verksamheten fungerar idag samt vilka problem respektive möjligheter som finns. 
Framtidsbeskrivningen avser hur verksamheten vill att det ska fungera. Förstudien 
genomförs tillsammans med verksamheten, SYSteam håller i och strukturerar arbetet. 
Därefter dokumenterar SYSteam resultatet.  

En kravspecifikation är ett dokument som skall ge en samlad detaljerad beskrivning 
av de krav och behov som finns på det framtida informationssystemet. Arbetet med att 
skriva en kravspecifikation sker efter det att en förstudie har utförts.  

SYSteam (2002) menar att en kravspecifikation bör innehålla en beskrivning över 
vilka mål som ska uppnås, det vill säga avsikten med systemet, en beskrivning av 
aktuell verksamhet och dess verksamhetsprocesser, en kort övergripande beskrivning 
av systemet där det skall framgå vilka systemets intressenter är. Den bör också 
innehålla en beskrivning av de åtgärder av organisatoriskt och personalmässigt slag 
som måste vidtas parallellt med utvecklingen av systemet, en beskrivning av vilka 
funktioner systemet skall ha, de egenskapskrav som gäller generellt för systemet, till 
exempel gällande säkerhet och användarvänlighet, samt beskrivning av de 
egenskapskrav som gäller för varje enskild funktion. Vidare skall den innehålla 
information om manuella funktioner, kraven på systemdokumentation, 
användardokumentation och driftsdokumentation samt en beskrivning av kraven på 
utbildning (SYSteam, 2002).  

För att kunna kontrollera att inga viktiga delar förbisetts i kravspecifikationen har 
SYSteam framställt en checklista. Denna checklista består av ett antal frågor som är 
uppdelade på olika områden. Det finns frågor som gäller generellt för 
kravspecifikationen men också mer specifika frågor till exempel gällande systemets 
funktioner.  Som exempel på frågor kan nämnas (SYSteam, 2002):   

• Fullständighet: Är alla kraven med, eller saknas det något krav för att de 
aktuella förändringsbehoven skall vara täckta?  

• Relevans: Är alla kraven helt nödvändiga för att täcka de aktuella 
förändringsbehoven? Är det möjligt att nyansera hur nödvändiga kraven är 
(absolut nödvändiga, önskvärda, tas med om kostnadsfritt), och är det i så fall 
gjort?  

• Spårbarhet: Är det möjligt att spåra varje krav till förhållanden som behandlats 
i förändringsanalysen, eller i analysen av systemet? Varför har kravet tagits 
med?  

• Genomförbarhet: Är alla kraven möjliga att genomföra, det vill säga: klarar 
man utifrån den aktuella ekonomin, bemanningen och kunskapen att realisera 
alla krav?  

• Precision: Är målbeskrivningen exakt?  
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• Pso-utveckling: Har det beskrivits vad som måste ske i fråga om personal- och 
organisationsutveckling, parallellt med systemutvecklingen? Vilka blir 
konsekvenserna om en sådan utveckling inte sker?  

• Prioritering: Är de kritiska egenskaperna, det vill säga egenskaper som det är 
helt nödvändigt att uppfylla, särskilt omnämnda?  

Arbetet med att framställa en kravspecifikation bedrivs som en iterativ process där 
resultatet efterhand stäms av med representanter från den aktuella verksamheten. 
Detta arbete pågår tills den aktuella verksamheten anser att alla krav finns med. 

SYSteams systemutvecklingsmodell innehåller ett antal faser. Dessa skall betraktas 
som en checklista eftersom alla faser ej behöver vara aktuella i alla projekt (SYSteam, 
2002). Dessa faser beskrivs översiktligt var för sig nedan.  

Analysfas 

Första fasen i modellen är analysfasen. Denna fas börjar då ett projekt initieras. 
Analysen kan vara en del av kravspecifikationen och benämns då kravanalys. Syftet 
med denna fas är att systemera fram vad det tänkta systemet skall göra. Denna fas 
skall också generera en förståelse för den aktuella verksamheten, dess förutsättningar, 
visioner och mål. Under denna fas skall systemanalys, teknisk analys och 
integrationsanalys utföras.  

Systemanalysen syftar främst till att systemera struktur och funktionalitet. I 
systemanalysen kan också övergripande målbild kring verksamheten och 
systemarkitektur ingå om det inte har framkommit tidigare vid till exempel förstudien.  

Den tekniska analysen försöker analysera och utvärdera olika tekniska lösningar, det 
kan vara allt från integration till andra system, systemarkitektur, prestanda, verktyg, 
metoder och så vidare. 

Integrationsanalysen har som syfte att analysera och utvärdera olika typer av 
integreringar, till exempel koppling till annat system eller databas. Denna analys skall 
identifiera information, flöde och process.  

Designfas 

Fas två är designfasen. Underlaget till denna hämtas från analysfasen. I analysfasen 
har problemområdet definierats, i designfasen upprättas mer konkreta förslag på 
lösning. Designen kan vara en del av en kravspecifikation och benämns då 
kravdesign. Syftet med designen är att systemera fram hur det framtida systemet skall 
utformas. Målet med denna fas är att beskriva och bedriva användardesign, 
systemdesign och databasdesign. 

Användardesignen syftar till att beskriva hur användargränssnittet skall se ut och hur 
den grafiska logiken skall fungera. En viktig metod i detta arbete är användandet av 
prototyper.  

Systemdesignen syftar till att identifiera verksamhetsobjekten och affärslogiken. Detta 
bildar grundstrukturen i systemet. Viktiga komponenter är hantering av objekt, klasser 
och tjänster. 

Databasdesignen avser att beskriva databasen och hur datan skall lagras. En viktig 
metod i detta arbete är databasmodellering. 
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Implementation 

Fas tre i SYSteams systemutvecklingsmodell är implementeringen av systemet. I 
implementationsfasen sker själva kodningsarbetet. Syftet med implementationen är att 
göra rätt lösning utifrån det som framkommit i analysfasen. Målet är att lösningen ska 
vara stabil ur prestandasynpunkt, att koden skall vara modulärt uppbyggt, möjlig för 
skalbarhet samt säker ur data- och driftsynpunkt. Implementationsfasen består av tre 
underfaser, dessa är användarimplementation, systemimplementation och 
databasimplementation. 

Test  

I testfasen sker omfattande tester av lösningen innan leverans till beställaren eller 
kunden. Första testningen görs i implementationsfasen, ett så kallat kodtest. I denna 
fas testas också logiken för användare och verksamhet. Syftet med testarbetet är att 
garantera kvaliteten på lösningen. Testfasen har två underfaser, dels användartest där 
användargränssnittet testas samt systemtest som syftar till att kontrollera systemets 
funktionalitet samt systemets kopplingar till andra system. Detta arbete skall enligt 
SYSteam bedrivas både internt och externt tillsammans med den aktuella 
verksamheten. 

Dokumentation 

I dokumentationsfasen sker dokumentering av systemlösningen. Syftet är att få en 
gedigen dokumentation över lösningen. Dokumentationsfasen består av två 
underfaser, användardokumentation och systemdokumentation.  

2.3.4 Sammanfattning av systemutvecklingsmodellerna 

De tre olika modeller för systemutveckling som beskrivit ovan har vissa drag eller 
arbetssteg gemensamt. Samtliga tre som studerats närmare har som intention att kunna 
användas som ramverk vid systemutveckling. Alla tre syftar till att kunna 
situationsanpassas utefter varje specifikt projekts förutsättningar. Vidare skall de 
kunna användas vid projekt för anskaffning av standardsystem.  

Samtliga metoder förespråkar att en noggrann förstudie genomförs. Det vill säga 
undersökning och formulering av verksamhetens mål, behov och krav. VFS- och SIV-
modellen menar att det är av vikt att denna studie är av god kvalitet för att en saklig 
och korrekt jämförelse mellan verksamhetens krav och olika alternativa system skall 
kunna utföras. Enligt Euromethod kräver en lyckad systemupphandling klara 
beskrivningar av det önskade resultatet och av verksamhetens nuläge. Enligt 
SYSteams systemutvecklingsmodell är syftet med förstudien att få fram vad det 
tänkta systemet skall göra samt generera en förståelse för den aktuella verksamheten, 
dess förutsättningar, visioner och mål. Under förstudien bör både en nulägesanalys 
och en framtidsanalys genomföras.  

Det kan ur samtliga metoder utläsas att denna fas bör resultera i en mer eller mindre 
detaljerad kravspecifikation. Enligt SYSteams modell bör kravspecifikationen bland 
annat innehålla vilka mål verksamheten har med anskaffningen av systemet, en 
beskrivning av den aktuella verksamheten och dess verksamhetsprocesser, en 
beskrivning av vilka funktioner systemet skall ha, de egenskapskrav som gäller 
generellt för systemet, till exempel gällande säkerhet och användarvänlighet, samt 
beskrivning av de egenskapskrav som gäller för varje enskild funktion. Vidare skall 
den innehålla information om manuella funktioner samt en beskrivning av 
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utbildningskrav. Davenport (2000) menar dock att det inte är nödvändigt att denna 
kravspecifikation är alltför detaljerad utan att det räcker med att den redogör för 
verksamhetens mest kritiska krav. Utifrån ovanstående kan det utläsas att det 
viktigaste i en kravspecifikation är att verksamhetens mål med systemet är klart 
definierade och tydliga. 

Vad gäller val av system menar både Euromethod, VFS- och SIV-modellen att det 
som framkom under förstudien gällande verksamhetens krav och behov skall jämföras 
med möjliga systems möjligheter och begränsningar. Kärnan i SIV-modellen är olika 
typer av jämförande beskrivningar. Enligt dessa modeller så är en grundlig och 
noggrant genomförd valprocess ett sätt att om möjligt garantera att ett passande 
system slutligen väljs ut. Valet kan betraktas som en beslutsprocess där 
standardsystem som är mindre passande för verksamheten successivt väljs bort. För 
att understödja denna process används utslagsgivande faktorer. En valprocess kan 
medföra iterationer och upprepade valomgångar innan arbetet kan avslutas. Davenport 
(2000) menar att utvärdering av olika system med hjälp av demoversioner kan vara en 
bra strategi, nackdelen med detta tillvägagångssätt är att det tar lång tid och att endast 
systemens standardversioner kan utvärderas. 

Anpassning av standardsystem kan enligt VFS- och SIV-modellen ses som en 
sammanfogning av den berörda verksamheten och det valda standardsystemet. 
Davenport (2000) menar att vid införandet av ett standardsystem måste anpassning 
ske både i systemet och i verksamhetens arbetssätt. Vad gäller anpassning av systemet 
är ofta vissa anpassningar nödvändiga att utföra innan systemet tas i drift. Det kan 
dock anses vara en fördel att snabbt införa ett system utan omfattande anpassningar 
och under användandet av systemet studera vilka anpassningsbehov som då finns. 
Detta tillvägagångssätt kan minska antalet anpassningar. Enligt VFS- och SIV-
modellen skall även under anpassningsarbetet jämförelser mellan verksamhetens krav 
och systemets egenskaper utföras.  

Vad gäller implementering innebär detta enligt VFS- och SIV-modellen att systemet 
börjar användas i den löpande verksamheten. Enligt dessa två modeller bör införandet 
ske successivt, till exempel delsystem för delsystem. Det kan vidare enligt dessa två 
modeller vara värdefullt att som en säkerhetsåtgärd köra det gamla och nya systemet 
parallellt under en övergångsperiod. Dessa modeller påpekar också vikten av att säkra 
systemets kopplingar till andra omkringliggande system, att genomföra en slutlig test 
av systemet innan det tas i drift samt att utarbeta driftsdokumentation.   

Enligt SYSteams modell är syftet med implementationsfasen att göra rätt 
systemlösning utifrån de krav och behov verksamheten har. Under denna fas sker 
själva kodningsarbetet. I detta fall då det gäller standardsystem innebär 
kodningsarbete bland annat parametersättning.   

Euromethod påpekar att kommunikationen mellan kund och leverantör kan bli svår 
om en terminologi som inte uppfattas lika av kund och leverantör används. I projekt 
av den här typen ingår det ofta många människor med olika roller, ansvar, funktioner, 
erfarenhet och bakgrund. Effektiv kommunikation anses därför vara avgörande för 
ömsesidig förståelse. 

Det kan konstateras utifrån ovanstående att arbetet med att anskaffa ett 
standardsystem är komplext. För att detta arbete skall resultera i ett så bra slutresultat 
som möjligt är det därför viktigt att arbetet utförs på ett systematiskt och strukturerat 
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sätt. Som hjälp och stöd för att strukturera och systematisera detta arbete kan därför 
en systemutvecklingsmetod med fördel användas.  

2.4 Projektarbete vid systemutveckling 
Syftet med systemutvecklingen är som nämnts tidigare att få till stånd en förändring 
och förbättring av verksamhetens arbetsrutiner. Det är vanligt att detta arbete bedrivs i 
projektform. Enligt Ortman (1999) är fördelen med ett projektorienterat arbetssätt 
tydligheten. Ortman (1999) menar att det ligger i projektets natur att ha tydliga mål. 
McLeod och Smith (1996) menar att det övergripande syftet med att driva ett projekt 
är att uppnå någon form av förändring, är nuvarande situation bra finns inget behov av 
något projekt. Ett projekt definieras av McLeod och Smith (1996) som ett samordnat 
arbete, där en kombination av mänskliga, tekniska, administrativa och finansiella 
resurser används, för att uppnå ett specifikt mål inom en viss tidsrymd. McLeod och 
Smith (1996) menar vidare att ett projekt alltid har en temporär struktur, det vill säga 
är skild från den ordinarie verksamheten. Lewis (1995) definierar ett projekt som en 
engångsuppgift med en bestämd början och ett bestämt slut, ett klart definierat mål, 
omfång och budget. Dessa definitioner stöds av Andersen, Grude och Haug (1994). 
Andersen, m.fl. (1994) beskriver vidare de karateristiska egenskaperna hos ett projekt 
enligt följande: 

• Engångsuppgift – problemet med detta är att uppgiften inte har utförts tidigare. 
Därför finns till en början ingen detaljkunskap om vilka aktiviteter som måste 
genomföras och således finns heller ingen kunskap om bästa möjliga 
tillvägagångssätt för att uppnå önskat resultat. Detta kräver analys av vilket 
arbete som skall utföras och i vilken ordningsföljd.  

• Skall leda fram till ett bestämt resultat – ett projekt upprättas för att 
åstadkomma ett bestämt resultat. 

• Kräver olika typer av resurser – dessa resurser kan till exempel vara tid eller 
pengar. 

• Är tidsbegränsat – en typisk egenskap hos ett projekt är att det finns bestämda 
start och färdigdatum för det.  

Typiska egenskaper för ett projekt är alltså att det är en engångsuppgift, det har ett 
syfte och mål, det kräver resurser såsom människor, pengar, utrustning och 
administration samt att det har en början och ett slut.  

Ett projekt består utav olika faser. Enligt McLeod och Smith (1996) finns i alla typer 
av projekt följande faser: initiering, genomförbarhetsundersökning, planering, 
beräkning av resursåtgång, genomförande samt projektavslut. Faserna initiering, 
undersökning av genomförbarhet och avslut utförs endast en gång, de andra faserna är 
iterativa och genomförs flera gånger under projektets gång (McLoud & Smith, 1996). 
Även Morris (1998) urskiljer dessa faser och påpekar att den första fasen då bland 
annat behovsanalys och projektdefiniering skall utföras är av stor vikt för att 
åstadkomma ett lyckat projekt. Även Persson (2001) menar att för att kunna uppfylla 
höga förväntningar på projektresultatet måste det inledande arbetet få lov att ta tid. 
Persson (2001) menar vidare att viljan att spendera tid och pengar i de tidiga 
projektfaserna ofta inte är så stor som skulle kunna önskas. 
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2.4.1 Olika aspekter på projektarbete och projektstyrning 

Andersen, m.fl. (1994) menar att anskaffandet och införandet av ett 
informationssystem är ett projekt som har stor påverkan på verksamheten som helhet 
och människorna som finns i denna. Ett vanligt fel menar de, är att när ett nytt 
datasystem skall införas, betonas arbetet med systemdelen alltför mycket. Person- och 
organisationsutveckling ignoreras eller betonas inte i tillräckligt stor omfattning. 
Andersen, m.fl. (1994) menar att för att ett sådant projekt skall lyckas krävs det att 
hänsyn tas till både personal-, system- och organisationsaspekter eftersom alla 
utvecklingsprojekt av denna typ innefattar dessa delar. De förespråkar därför ett 
arbetssätt som de benämner pso-projekt där p- står för personal, s- står för system och 
o- står för organisation. Pso-projekt är alltså projekt där resultatet skall vara en 
sammansatt produkt; mål skall uppfyllas för både p-, s- och o-delen. En annan viktig 
aspekt på projektarbetet menar Andersen, m.fl. (1994), är i vilken utsträckning 
människorna som berörs av projektet tas med i arbetet. Det är viktigt för det slutliga 
resultatet att berörda personer engageras i projektarbetet och ges möjlighet att påverka 
det.  

Andersen, m.fl. (1994) anser vidare att vid denna typ av projekt är det mycket viktigt 
med målstyrning. De har därför utarbetat en metod för målinriktad styrning för pso-
projekt. Denna metod innehåller hjälpmedel och arbetssätt som är avsedda att 
underlätta målstyrningen. Centrala hjälpmedel i metoden är milstolpeplan och 
ansvarskort. Metoden visar hur resurserna skall organiseras, hur mål sätts upp och 
bryts ned i delmål, hur arbetsuppgifter skall fördelas samt hur uppföljning görs av att 
delmålen nås på vägen mot det slutliga målet (Andersen, m.fl., 1994).   

Kliem och Ludin (1995) menar att det är vanligt att styra projekt utifrån 
förutsättningar gällande kostnad, tidsplan och kvalitet. De anser att dessa kan 
motverka varandra. Det kan till exempel vara så att för att hålla tidsplanen i ett projekt 
så överskrids budgeten, för att hålla budgeten kan kvaliteten på resultatet bli lidande. 
En orsak till detta förhållande som Kliem och Ludin (1995) identifierar är att det inte 
är tillräckligt att endast beakta kostnad, tid och kvalitet. De menar att det är viktigt att 
även beakta människorna som är involverade i projektet som en av de grundläggande 
förutsättningarna. Människorna bör enligt Kliem och Ludin (1995) ses som en 
integrerande länk mellan de andra tre. Många projektledare inser inte att deras sätt att 
behandla de involverade människorna påverkar projektets resultat. Projektledning är 
lika viktigt i ett projekt som tidsplan, budget och kvalitet. Framgångsrika 
projektledare är de som inser att projektmedlemmarnas delaktighet i projektarbetet är 
avgörande för ett lyckat projektresultat (Kliem och Ludin, 1995). Sarker (1999) menar 
att organisationen där projektet genomförs inte enbart skall ses som en ekonomisk 
enhet utan som ett socialt system bestående av individer. Även Lewis (1995) pekar på 
vikten av att beakta människorna i ett projekt. Lewis (1995) menar att projektledarens 
ledarförmåga är av stor betydelse för projektets resultat. En projektledare behöver ha 
god förmåga att arbeta med människor för att kunna utföra sin uppgift.  
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Lewis (1995) ser vidare projektledning som en storskalig problemlösning. Han pekar 
på att det är viktigt att innan projektet startar korrekt definiera problemet, annars finns 
det risk att fel problem löses. För att belysa detta citerar Lewis (1995, s.53) Alice i 
Underlandet: 

[Alice said] ”Would you tell me, please, which way I ought to go from 
here?” 
 “That depends a good deal on where you want to get to,” said the Cat.
 “I don’t know where…” said Alice. 
 “Then it doesn’t matter which way you go,” said the Cat. 

Vikten av att korrekt definiera problemet är något som även Burnett (1998) påpekar. 
Burnett (1998) menar att oklart definierade mål är något som medverkat till att många 
projekt gett ett mindre lyckat resultat. Lewis (1995) förespråkar användandet av 
milstolpeplan. Han menar att planering skall ske detaljerat för de närmaste 
aktiviteterna och mer grovt för aktiviteter längre fram i tiden. Christensen och Kreiner 
(1998) menar att det helt avgörande kriteriet för en bra planering är att det är 
realistisk. Enligt Lewis (1995) skall schemaläggning beakta både uppgifters 
varaktighet och i vilken ordning de måste utföras.  

2.4.2 Projektarbete i VFS-metoden 

Brandt, m.fl. (1998) har valt att använda projektarbetsformen som ram för sin VFS-
metod. I denna projektstyrningsmodell, som är speciellt inriktad mot användning av 
standardsystem, är avsikten att styra ett projekt så att resultatet i form av ett nytt 
informationssystem kommer fram i rätt tid och till rätt kostnad. Enligt Brandt, m.fl. 
(1998) innebär projektstyrning att planera, leda, organisera och följa upp arbetet i en 
projektgrupp. Denna modell bygger på Målinriktad projektstyrning (Andersen, m.fl., 
1994) och är uppdelad i fyra faser. Dessa faser är projektstart, projektplanering, 
projektgenomförande och projektavslut. Nedan ges en kortare beskrivning av dessa 
olika faser. 

• Projektstart – Upprinnelsen till att ett projekt överhuvudtaget startar är en 
önskan att på ett formaliserat och strukturerat sätt lösa ett problem, och med 
detta uppnå ett visst resultat. Ett projekt startar genom att ett projektdirektiv 
från den beställare som vill ha ett projekt utfört erhålls, detta direktiv är en 
beskrivning av uppdraget ur beställarens synvinkel samt en beskrivning av de 
förutsättningar som skall gälla. Under denna fas skall även beslutsgruppen 
fastställas, i denna ingår oftast beställaren och ansvariga för de områden som 
skall belysas under projektet. Även en projektledare utses. Resultatet från 
projektstarten bör vara en utsedd projektledare, en beslutsgrupp samt ett 
utformat projektdirektiv. Projektdirektivet överlämnas till projektledaren 
(Brandt, m.fl., 1998). 

• Projektplanering – Syftet med denna fas utgörs av att projektledaren ska 
tolka och bedöma uppdraget i projektdirektivet och utifrån detta föreslå 
genomförande i en projektspecifikation. Då projektledaren erhållit direktivet 
måste denne göra en tolkning och planering av arbetet som behöver utföras. 
Detta tolknings- och planeringsarbete kan delas in i följande steg: 

o Målformulering – med utgångspunkt från givna direktiv klargöra 
bakgrund och förutsättningar för projektet. 
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o Tidsplanering – ta fram planer över vad som skall göras, när, av vem 
och till vilken kostnad. Här kan olika projektadministrativa hjälpmedel 
användas såsom till exempel milstolpeplan. 

o Projektorganisation – beskrivning av organisation och ansvar.  

o Uppföljning – hur uppföljningen av arbetet bör utföras. 

Ovanstående steg dokumenteras i en projektspecifikation som utgör resultatet 
från denna fas. Denna projektspecifikation ligger sedan till grund för 
genomförandet av projektet (Brandt, m.fl., 1998).  

• Projektgenomförande – Avsikten med denna etapp är att genomföra det 
arbete som definierades i projektspecifikationen. Vad som genomförs under 
denna etapp är strategi, förstudie, utveckling respektive förvaltning. Då denna 
etapp är slutförd innebär det att projektet har genomförts i enlighet med givna 
direktiv (Brandt, m.fl., 1998). 

• Projektavslut – Syftet med denna etapp är att avsluta projektet och att 
slutrapportera till uppdragsbeställaren. Som underlag till denna etapp används 
projektdirektivet, projektspecifikationen och resultatet från 
projektgenomförandet. När ett projekt avslutas är det bra att dokumentera 
resultatet från projektet i en rapport som överlämnas till beställaren. Resultatet 
från denna sista etapp bör vara ett avslutat projekt som uppfyller givna direktiv 
från beställaren (Brandt, m.fl., 1998).  

Ovanstående punkter är en grov beskrivning av vad de olika projektfaserna i denna 
modell innebär. Brandt, m.fl. (1998) betonar att projektarbetet bör anpassas till den 
företagskultur som gäller där projektet skall genomföras. Även Sarker (1999) påpekar 
vikten av detta och tillägger att det är viktigt att använda ett språk som förstås och 
tolkas lika av samtliga projektets intressenter, detta för att minimera risken för 
missförstånd. 

2.4.3 SYSteams projektmall 

Enligt SYSteam (1999) är ett projekt en temporär organisation som skall nå ett 
fördefinierat resultat. Ett projekt skall ha bestämda mål, ske inom en bestämd tid, 
utföras med bestämda resursinsatser samt bedrivas med en tillfällig organisation. Det 
är en verksamhetsform där det skall ingå en beslutsgrupp, en projektledare och en 
projektgrupp. Projektarbetsformen ställer stora krav på koordinering och planering av 
resurser. Det är också viktigt att samspelet med den ordinarie organisationen fungerar 
(SYSteam, 1999). 

SYSteam (1999) menar att projekt alltid ska utgå från ett projektdirektiv som skapas 
av beställaren och ha ett klart definierat mål med fastställda ramar för start- och 
sluttidpunkt samt för tillgängliga resurser. Projektdirektivet är beställarens 
beskrivning av vad som ska åstadkommas. SYSteam har en mall för vad som skall 
ingå i detta projektdirektiv. Enligt denna mall skall till exempel projektets mål och 
förväntade resultat, projektets omfattning, ekonomiska ramar samt krav på 
färdigtidpunkt finnas med. 

SYSteams projektstyrningsmodell beskriver vad som enligt dem krävs för att kunna 
styra ett projekt mot ett fastställt mål inom i förväg givna ramar. Modellen skall enligt 
SYSteam (1999) ses som en checklista och som en generell modell och kunna 
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användas i alla typer av projekt. Modellen är uppdelad i tre faser, dessa faser är 
projektstart, projektgenomförande och projektavslut.  

• Projektstart - Startfasen i ett projekt omfattar de arbetsmoment som 
genomförs för att omvandla en projektidé via projektdirektivet till en färdig 
projektplan. Enligt SYSteam (1999) är denna fas den absolut viktigaste 
eftersom det här finns störst möjlighet att påverka hur lönsamt och 
framgångsrikt ett projekt blir. Ett dåligt projektstartsarbete anses av SYSteam 
(1999) vara den enskilt viktigaste orsaken till att projekt misslyckas.  

Projektstartarbetet genomförs enligt SYSteams mall före det egentliga 
projektarbetets början och avslutas genom att beslutsgruppen fastställer 
projektplanen och ger klartecken att inleda projektarbetet. Enligt SYSteam 
(1999) ingår i projektstartsarbetet bland annat att strukturera projektet, utarbeta 
den första tid- och resursplanen, informera projektdeltagarna om projektets 
inriktning och mål samt att framställa projektplanen.  

SYSteam (1999) menar att projektarbetet inte får påbörjas förrän 
beslutsgruppen fastställt att projektplanen överensstämmer med 
projektdirektivet. Ett formellt beslut om godkänd projektplan skall fattas och 
utgör då en överenskommelse och ett kontrakt mellan beslutsgruppen och 
projektledaren. SYSteam har en mall även för vad som skall finnas med i 
projektplanen. Det skall till exempel ingå milstolpar, projektriskanalys samt 
kriterier för när projektet kan avslutas. 

• Projektgenomförande - Den andra fasen i SYSteams projektstyrningsmodell 
är genomförandet. SYSteam (1999) menar att ett väl genomfört 
projektstartsarbete ger goda förutsättningar för en effektiv genomförandefas. 
Alla projekt skall enligt denna modell startas med ett projektstartmöte. Vid 
detta möte skall projektledaren försäkra sig om att alla förstår och accepterar 
de mål och arbetsformer som gäller under projektets genomförande. En viktig 
del av projektstartmötet är enligt SYSteam (1999) att gå igenom det avtal som 
ligger till grund för projektet för att skapa en korrekt förväntan på projektets 
mål och på vad som ingår och vad som ligger utanför avtalet. SYSteam (1999) 
menar att om detta möte genomförs ordentligt kan många problem och 
missförstånd under projektets gång undvikas.  

Projektplanen skall innehålla en detaljerad plan för den första etappens 
aktiviteter och milstolpar och en grov plan för resterande etapper. Planering i 
genomförandefasen skall göras rullande etapp för etapp med en detaljplan för 
milstolparna i den närmaste etappen och en grov plan för efterföljande etapper. 
I detaljplanen skall fastställas vilka aktiviteter som ska genomföras, vem som 
ska genomföra dem och när de skall vara klara (SYSteam, 1999).  

Då denna planering är gjord är det projektledarens ansvar att i egenskap av 
arbetsledare se till att arbetet genomförs enligt detaljplanen. Under 
genomförandefasen är det projektledarens uppgift att starta aktiviteter, leda 
arbetet så att det utförs på effektivast möjliga sätt, säkra kvaliteten i 
genomförandeprocessen och i resultatet, se till att resurser utnyttjas optimalt, 
följa upp och göra nödvändiga korrigeringar i planeringen, skapa engagemang 
och motivation hos projektmedlemmarna samt ge beslutsgruppen underlag för 
uppföljning och beslut. Det är under denna fas mycket viktigt att kunna se och 
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bedöma framtida risker samt ha kontroll på de förändringar som sker i 
projektet (SYSteam, 1999). 

Minst vid varje milstolpe skall enligt SYSteam (1999) projektet följas upp 
inom projektgruppen vad gäller utfört arbete, återstående arbete, kvalitet och 
använd tid. En mer omfattande rapportering som också innefattar det 
ekonomiska läget skall presenteras för beslutsgruppen vid varje etappslut. 
Beslutsgruppen skall fatta beslut om hur det fortsatta arbetet ska utföras med 
hänsyn tagen till eventuella avvikelser från specifikationer och planer. Efter 
detta beslut skall arbetet för nästa etapp detaljplaneras. 

• Projektavslut - Projektavslut är den sista fasen i SYSteams 
projektstyrningsmodell. Innan denna fas kan inledas måste de sista 
aktiviteterna i genomförandefasen vara avklarade. Det skall alltid finnas en 
slutmilstolpe i genomförandefasen som bland annat innefattar att 
projektresultatet skall vara godkänt av beslutsgruppen (SYSteam, 1999).  

Det är enligt SYSteam (1999) viktigt att projektet avslutas på ett formellt sätt. 
De menar att en vanlig orsak till att ett projekt inte anses framgångsrikt är att 
avslutet inte skett på ett riktigt sätt utan att projektet istället övergått till en 
otydlig förvaltningsfas.  

Under projektavslutet skall bland annat projektresultatet överlämnas till 
beställaren, projektets dokumentation skall struktureras och arkiveras, 
projektet skall utvärderas och en projektutvärderingsrapport skall tas fram och 
följas upp. Det skall också hållas ett avslutsmöte där 
projektutvärderingsrapporten skall presenteras och där projektorganisationen 
skall upplösas.  

Enligt SYSteam (1999) innebär styrning av projektet ett planerat och strukturerat sätt 
att arbeta sig fram till det önskade resultatet. Drivs projektet utan medveten styrning 
kan det efter en tid förmodligen konstateras att ingen har grepp på var i tid projektet 
befinner sig eller vad som krävs för att nå målet. Risken finns då att kostnaderna blir 
för höga i förhållande till vad som planerats och budgeterats. Resultatet kan bli att den 
tänkta rationaliseringen uteblir. Regelbunden uppföljning mot plan menar SYSteam 
(1999) är ett av de viktigaste verktygen för en effektiv projektstyrning.  

SYSteam (1999) menar vidare att ett projekt som inte är förankrat inom 
projektgruppen eller mot omgivningen har små förutsättningar att nå uppställda mål. 
Det anses av vikt att alla som rörs av projektet känner delaktighet och att 
målsättningen för projektet är tydlig och accepterad. 

2.4.4 Sammanfattning av projektstyrningsmodellerna 

Ett projekt kan definieras enligt följande: engångsuppgift med en bestämd början och 
ett bestämt slut, har ett klart definierat syfte och mål, omfång, budget samt bedrivs 
med en temporär organisation (McLeod och Smith, 1996; Lewis, 1995; Andersen, 
m.fl., 1994; SYSteam, 1999). Ett projekt består vidare av olika faser. Enligt McLeod 
och Smith (1996) finns i alla typer av projekt till exempel följande faser 
representerade: projektinitiering, projektplanering, beräkning av resursåtgång, 
projektgenomförande samt projektavslut. Även Morris (1998) urskiljer dessa faser 
och påpekar att den första fasen då bland annat behovsanalys och projektdefiniering 
skall utföras är av stor vikt för att åstadkomma ett lyckat projekt. Lewis (1995) och 
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Andersen, m.fl. (1994) påpekar att det är viktigt att innan projektet startar korrekt 
definiera problemet, det finns annars risk att fel problem löses. 

En viktig aspekt på projektarbetet menar Andersen, m.fl. (1994), Kliem och Ludin 
(1995) och SYSteam (1999) är i vilken utsträckning människorna som berörs av 
projektet tas med i arbetet. Det anses viktigt för det slutliga resultatet att berörda 
personer engageras i projektarbetet och ges möjlighet att påverka detta.  

Vidare anses projektledning vara lika viktigt i ett projekt som tidsplan, budget och 
kvalitet. Framgångsrika projektledare är de som inser att projektmedlemmarnas 
delaktighet i projektarbetet är avgörande för ett lyckat projektresultat. Brandt, m.fl. 
(1998) och Sarker (1999) påpekar också vikten av att projektarbetet bör anpassas till 
den företagskultur som gäller där projektet skall genomföras. Sarker (1999) gör även 
tillägget att det är viktigt att använda ett språk som förstås och tolkas lika av samtliga 
projektets intressenter för att minimera risken att missförstånd uppstår. 

Enligt de båda modeller som beskrivits på en mer detaljerad nivå, VFS-metoden och 
SYSteams projektstyrningsmodell, innebär projektstyrning att planera, leda, 
organisera och följa upp arbetet i en projektgrupp för att nå det fastställda målet inom 
de i förväg givna ramarna.  

I både VFS-metoden och i SYSteams projektstyrningsmodell kan följande 
övergripande projektfaser identifieras: projektstart, projektgenomförande och 
projektavslut.  

Projektstart 

Enligt VFS-metoden startar ett projekt genom att ett projektdirektiv från 
projektbeställaren erhålls av systemleverantören, detta direktiv är en beskrivning av 
uppdraget ur beställarens synvinkel samt en beskrivning av de förutsättningar som 
skall gälla för projektet. Även SYSteam menar att ett projekt skall utgå från ett 
projektdirektiv som beskriver beställarens syn på vad som skall åstadkommas. Enligt 
SYSteams modell skall till exempel projektets mål och förväntade resultat, projektets 
omfattning, ekonomiska ramar samt krav på färdigtidpunkt finnas med i direktivet. 
Utifrån projektdirektivet skall sedan en projektplan framställas. Detta arbete kan 
enligt VFS-metoden delas in i fyra områden:  

• Målformulering – med utgångspunkt från givna direktiv klargöra bakgrund 
och förutsättningar för projektet. 

• Tidsplanering – ta fram planer över vad som skall göras, när, av vem och till 
vilken kostnad. Här rekommenderas användandet av olika 
projektadministrativa hjälpmedel såsom till exempel milstolpeplan. Även 
SYSteams modell, Andersen, m.fl. (1994) och Lewis (1995) förespråkar 
användandet av milstolpeplan. 

• Projektorganisation – beskrivning av organisation och ansvar. 

• Uppföljning – hur uppföljningen av arbetet bör utföras.  

SYSteam menar att denna fas är den absolut viktigaste eftersom det här finns störst 
möjlighet att påverka hur lönsamt och framgångsrikt ett projekt blir. SYSteam (1999) 
menar vidare att ett dåligt arbete under denna fas är den enskilt viktigaste orsaken till 
att projekt misslyckas. Enligt SYSteams modell får projektarbetet inte påbörjas förrän 
beslutsgruppen fastställt att projektplanen överensstämmer med projektdirektivet. Ett 
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formellt beslut om godkänd projektplan skall fattas och utgör då ett kontrakt mellan 
beslutsgruppen och projektledaren. Denna godkända projektplan ligger sedan till 
grund för projektgenomförandet.  

Projektgenomförande 

Enligt SYSteams modell ger ett väl genomfört projektstartsarbete goda förutsättningar 
för en effektiv genomförandefas. Denna fas bör enligt denna modell inledas med ett 
projektstartsmöte där projektledaren försäkrar sig om att alla förstår och accepterar de 
mål och arbetsformer som gäller under projektets genomförande. En viktig del av 
projektstartmötet är att gå igenom det avtal som ligger till grund för projektet för att 
skapa en korrekt förväntan på projektets mål och på vad som ingår och vad som ligger 
utanför avtalet. Om detta möte genomförs ordentligt kan enligt SYSteams modell 
många problem och missförstånd under projektets gång undvikas.  

Planering i genomförandefasen skall enligt SYSteams modell göras rullande etapp för 
etapp med en detaljplan för milstolparna i den närmaste etappen och en grov plan för 
efterföljande etapper. Även Lewis (1995) menar att planering skall ske detaljerat för 
de närmaste aktiviteterna och mer grovt för aktiviteter längre fram i tiden. I 
detaljplanen skall fastställas vilka aktiviteter som ska genomföras, vem som ska 
genomföra dem och när de skall vara klara. Det är sedan projektledarens ansvar att i 
egenskap av projektledare att se till att arbetet genomförs enligt detaljplanen. Minst 
vid varje milstolpe skall enligt SYSteams modell projektet följas upp inom 
projektgruppen vad gäller utfört arbete, återstående arbete, kvalitet och använd tid. En 
mer omfattande rapportering som också innefattar det ekonomiska läget skall 
presenteras för beslutsgruppen vid varje etappslut. Beslutsgruppen skall sedan fatta 
beslut om hur det fortsatta arbetet skall utföras med hänsyn till eventuella avvikelser 
från projektplanen. Efter detta beslut detaljplaneras arbetet för nästa etapp. Enligt 
VFS-metoden är syftet med genomförandefasen att genomföra det arbete som 
definierats i projektplanen. Då denna fas är slutförd innebär det att projektet har 
genomförts i enlighet med givna direktiv. 

Projektavslut 

Både VFS-metoden och SYSteams modell understryker vikten av att avsluta projekt 
på ett formellt sätt. Denna fas benämns projektavslut i båda modellerna. Vid 
projektavslutet görs en avstämning av att det som överenskommits i projektplanen 
utförts på ett tillfredsställande sätt. Syftet med projektavslut är att avsluta projektet 
och att slutrapportera till projektbeställaren. Projektavslutet bör dokumenteras och 
undertecknas av båda parter. Om inte projektet avslutas på ett formellt sätt finns det 
enligt SYSteams modell en risk att projektet övergår i en otydlig förvaltningsfas.  

2.5 Sammanfattning och reflektioner 
Som nämnts tidigare har enligt Andersen (1994) ett informationssystem ingen mening 
i sig, det existerar endast för att tjäna verksamheten ifråga. Ett informationssystem 
skall både tjäna verksamheten och vara en del av den. Vidare menar Andersen (1994) 
att insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av information inte 
kan utföras på ett ändamålsenligt sätt om inte verksamheten, dess mål och uppgifter är 
kända.  

Utifrån detta kan det anses att det som bör inleda arbetet med att anskaffa ett 
standardsystem bör vara en noggrant genomförd förändringsstudie där verksamhetens 
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mål, krav och behov analyseras och dokumenteras. Detta stöds av Andersen (1994), 
Avison och Fitzgerald (1995), Brandt, m.fl. (1998), Davenport (2000), Euromethod 
(1996), Motwani, m.fl. (2002), Nilsson (1991) samt SYSteams 
systemutvecklingsmodell (2002). Det finns alltså en enighet bland källorna att en 
kravspecifikation bör framställas. Davenport (2000) menar dock att det inte är 
nödvändigt att denna kravspecifikation är detaljerad utan att det räcker med att den 
redogör för verksamhetens mest kritiska krav. Enligt SYSteams 
systemutvecklingsmetod bör en kravspecifikation bland annat redogöra för vilka mål 
verksamheten har med anskaffningen av systemet, en beskrivning av den aktuella 
verksamheten och dess verksamhetsprocesser samt en beskrivning av vilka funktioner 
systemet skall ha. SIV-modellen och VFS-metoden är inte riktigt lika detaljerade utan 
menar att kravspecifikationen skall redogöra för systemets tänkta roll i verksamheten. 
Den tolkning som författaren av detta arbete gör av ovanstående är att det viktigaste i 
en kravspecifikation är att verksamhetens mål med systemet är klart definierade och 
tydliga. Vidare kan det anses vara viktigt att under verksamhetsanalysen beakta och 
analysera både verksamhetens nuläge samt att även göra en framtidsanalys. Om en 
kravspecifikation sammanställs utan att en framtidsanalys genomförts finns det en risk 
att systemet som anskaffas inte uppfyller verksamhetens krav och behov på sikt. 
Enligt Nilsson (1991) är analysarbetet den viktigaste uppgiften inom 
systemutveckling. Nilsson (1991) menar att det inte går att kompensera ett dåligt 
analysarbete med ett bra arbete i de senare faserna av utvecklingsprocessen. Vad 
gäller detta arbete som behandlar anskaffandet av standardsystem kan det anses vara 
av yttersta vikt att analysen av verksamhetens krav och behov görs på ett noggrant 
och riktigt sätt för minimera risken för att val av system görs på fel grunder. Baseras 
valet av system på felaktiga eller missvisande krav och behov kan detta resultera i att 
ett system som är mindre passande för verksamheten väljs. Väljs ett system som är 
mindre passande för verksamheten kan detta medföra omfattande anpassningsbehov, 
både av verksamhetens arbetsrutiner och av systemet.  

Ett projekt kan enligt McLeod och Smith (1996), Lewis (1995), Andersen, m.fl. 
(1994) och SYSteam (1999) definieras som en engångsuppgift med en bestämd början 
och ett bestämt slut, det har ett klart definierat syfte, mål och budget samt bedrivs med 
en temporär organisation. Projektstyrning innebär enligt SYSteam (1999) och Brandt, 
m.fl. (1998) att planera, leda, organisera och följa upp arbetet i ett projekt för att nå 
målet inom de givna ramarna. Projektstyrning kan alltså ses som ett stöd för att kunna 
genomföra till exempel ett systemutvecklingsprojekt inom i förväg angivna ramar 
som till exempel tid och kostnad. 

Lewis (1995), Andersen, m.fl. (1994) samt Morris (1995) anser att det viktigaste för 
att åstadkomma ett lyckat projekt är att innan ett projekt startar klart ha definierat 
problemet, det vill säga syftet med projektet, det kan annars finnas risk för att fel 
problem löses.  

I projektstyrningsmodellerna som studerats närmare, VFS-metoden och SYSteams 
projektstyrningsmodell, kan följande övergripande faser identifieras: projektstart, 
projektgenomförande och projektavslut.  

Enligt dessa modeller bör projektstarten inledas med att kunden lämnar ett 
projektdirektiv till leverantören. Detta direktiv kan ses som en form av arbetsorder, 
det vill säga en beskrivning av uppdraget ur beställarens synvinkel. Enligt dessa två 
modeller så bör detta direktiv bland annat redogöra för projektets mål och förväntade 
resultat, projektets omfattning, vilka ekonomiska ramar som skall gälla under 
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projektet samt krav på när projektet skall vara klart. Utifrån detta direktiv skall sedan 
en projektplan framställas. Den här planen bör innehålla dels en tidsplan över det som 
skall genomföras, när det skall göras och vem som göra det. Projektplanen bör även 
beskriva hur uppföljningen av projektet skall göras samt redogöra för vilket ansvar 
kunden respektive leverantören har under projektet.  

Det som kan anses viktigt att beakta gällande projektstarten är vikten av att de båda 
parterna, det vill säga kunden och leverantören, uppnår konsensus om dels vad som 
skall ingå i projektet och vad som inte skall ingå och dels om målen för projektet för 
att i möjligaste mån undvika missförstånd. 

Under fasen projektgenomförande genomförs det arbete som definierats i 
projektplanen. Både VFS-metoden och SYSteams projektstyrningsmodell påpekar 
vikten av att projektet kontinuerligt följs upp, dels vad gäller det arbete som utförts, 
det arbete som återstår och vad gäller använd tid och andra resurser. Detta bör enligt 
dessa modeller göras för att kunna korrigera eventuella avvikelser från projektplanen i 
tid. Då ett projekt oftast involverar många människor bör kontinuerlig planering ske 
för att de som är involverade i projektet skall veta vad som skall ske och göras och 
vem som skall utföra det. Kontinuerlig planering kan anses vara nödvändig för att 
komma framåt i projektet.  

Under den avslutande fasen, projektavslut, görs en avstämning av att det som parterna 
kommit överens om i projektplanen har utförts på ett tillfredsställande sätt. Både 
VFS-metoden och SYSteams modell understryker vikten av att avsluta projekt på ett 
formellt sätt. Projektavslutet bör enligt SYSteams projektstyrningsmodell och VFS-
metoden dokumenteras och undertecknas av både kund och leverantör. Ett 
projektavslut kan likställas med Euromethods leveransgodkännande. 

Det kan utifrån ovanstående utläsas att för att kunna genomföra ett projektavslut så 
måste det finnas något att avsluta emot, en projektplan eller ett avtal som de båda 
parterna enats om.  

Det kan fastställas att arbetet med att anskaffa ett standardsystem är komplext. För att 
detta arbete skall resultera i ett så bra slutresultat som möjligt, det vill säga ett system 
som uppfyller verksamhetens krav och behov, är det viktigt att arbetet utförs på ett 
systematiskt och strukturerat sätt. Det finns ett antal olika systemutvecklingsmetoder 
att tillgå för att erhålla stöd i detta arbete. En systemutvecklingsmetod ger detaljer om 
vilka steg som skall gås igenom under processen och hur dessa steg skall utföras. De 
redogör också för vilka tekniker som skall användas i de olika stegen. 
Projektstyrningsmodeller kan användas som ett komplement och ett hjälpmedel till en 
systemutvecklingsmetod. En projektstyrningsmodell ger stöd och hjälp för hur 
planering, uppföljning och styrning av projekt skall genomföras. Genom att integrera 
dessa båda, istället för att behandla dem som två separata delar, systemutveckling för 
sig och projektstyrning för sig, skulle en modell som innefattar steg från båda kunna 
erhållas. En sådan modell skulle kunna underlätta det komplexa arbetet med att 
anskaffa, anpassa samt implementera ett standardsystem. 
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3. Problemområde 
Generellt kan systemutveckling definieras som de aktiviteter som utförs i anknytning 
till en verksamhet med avsikt att förändra arbetsprocesser och arbetsorganisation 
inom verksamheten genom utveckling av och införande av nya datasystem (Andersen, 
1994; Nilsson, 1991). En systemutvecklingsprocess innefattar ett antal olika faser, 
såsom till exempel verksamhetsanalys, kravanalys och implementation av det nya 
systemet i den aktuella verksamheten. Det finns ett antal olika metoder att tillgå för att 
erhålla stöd i detta arbete. Flera av dessa metoder är stegbeskrivningar som redogör 
för de aktiviteter som skall genomföras under systemutvecklingsprocessen.  

Det finns olika sätt att utveckla system. Bland dessa kan nämnas: programmering av 
nytt system från grunden, köp och anpassning av standardsystem samt köp av 
komponentbaserade system. Trenden går nu enligt Andersen (1994), Axelsson (1998) 
och Nilsson (1991) mot att köpa och vid behov anpassa standardsystem, detta dels för 
att hålla kostnaderna nere för kunden men också för att kunna införa det nya systemet 
snabbare än om programmering från grunden skulle ha gjorts.  

Det önskade resultatet vid införandet av ett nytt datasystem är att kunden blir nöjd 
med det nya systemet och att det uppfyller dennes förväntningar. Det är alltså viktigt 
att det standardsystem som är mest passande för verksamheten också är det som köps 
in. Trots att standardsystemen är så utbredda har det enligt Andersen (1994) inte 
utförts mycket forskning kring och utveckling av metoder och tekniker för hur en 
verksamhet bör gå tillväga vid anskaffning av ett standardsystem. 

Nilsson (1991) menar att det finns en begränsad insikt och förståelse för möjliga 
tillvägagångssätt när en verksamhet önskar skaffa standardsystem. Enligt Nilsson 
(1991) fattas det ofta felaktiga beslut vid val av standardsystem, han menar att ett 
systematiskt arbetssätt kan stärka fördelarna och minska riskerna vid detta val. 
Verksamheter har olika behov och förutsättningar vilket gör att olika standardsystem 
passar olika bra för olika verksamheter. Anskaffning och val av standardsystem är 
därför ingen enkel uppgift, det är många faktorer som bör beaktas för att det slutliga 
valet skall bli det rätta. För att denna upphandlingsprocess skall bli så hanterbar som 
möjligt krävs det enligt Nilsson (1991) ett metodiskt arbetssätt. Systematiska metoder 
i en utvecklingssituation ökar förutsättningarna för att rätt standardsystem 
införskaffas.  

Projektstyrningsmodeller erbjuder ramverk och anvisningar för hur projektarbete kan 
bedrivas på ett systematiskt och strukturerat sätt. Dessa modeller ger stöd och hjälp 
för hur planering, uppföljning och styrning av projekt skall genomföras. Detta kan 
appliceras på systemutveckling som ofta drivs i just projektform. Många aspekter som 
anses viktiga att beakta vid systemutveckling anses också viktiga vid projektstyrning. 
Lewis (1995) menar att en viktig del i definitionen av ett projekt är att det skall finnas 
en slutpunkt, det vill säga ett i förväg definierat tillstånd eller tidpunkt när projektet 
skall vara slut. Är detta inte i förväg definierat kan det för de inblandade vara svårt att 
avgöra när avslut skall göras. Detta kan överföras till systemutvecklingsprojekt där 
det om detta inte i förväg är klart definierat kan vara svårt för både kund och 
leverantör av standardsystem att avgöra när själva systemutvecklingsprojektet är klart. 
Detta kan enligt SYSteam (1999) resultera i att projektarbetet övergår till en otydlig 
förvaltningsfas.  
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Anskaffning, anpassning och implementering av standardsystem är alltså ingen lätt 
uppgift, utan det finns många faktorer som måste beaktas. Det är därför av vikt att 
detta arbete utförs på ett metodiskt och strukturerat sätt för att slutresultatet skall bli så 
bra som möjligt. Denna studie syftar till att identifiera de viktigaste stegen och 
momenten i detta arbete genom att studera systemutvecklingsmetoder för anskaffning 
av standardsystem och modeller för projektstyrning. 

3.1 Problemprecisering  
Anskaffning, anpassning och implementering av standardsystem är ett komplext arbete 
med många aspekter att beakta. Denna studie syftar till att besvara följande 
frågeställning: 

Vilka övergripande steg bör ingå i en arbetsmodell som integrerar 
projektstyrning och systemutveckling vid anskaffning, anpassning samt 
implementering av nytt standardsystem?  

3.2 Avgränsning 
Denna studie kommer att behandla anskaffning, anpassning och implementering av 
standardsystem. Vad gäller anpassningsdelen kommer studien endast att behandla hur 
behoven av eventuella anpassningar skall identifieras. Hur dessa anpassningar 
tekniskt och praktiskt skall genomföras kommer inte att tas upp.  

3.3 Förväntat resultat 
Genom denna studie förväntas en identifiering av viktiga arbetssteg vid anskaffning, 
anpassning och implementering av nytt standardsystem kunna göras. Syftet är också 
att kunna påvisa vad som är viktigt att beakta i varje steg samt i vilken ordning dessa 
arbetssteg bör utföras. Utifrån ovanstående bakgrund kan redan nu utläsas att för att 
denna typ av projekt skall lyckas krävs det ett grundligt förarbete med till exempel 
noggrant utförda verksamhets- och behovsanalyser som bör resultera i en tydlig och 
förståelig kravspecifikation.
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4. Upplägg och undersökningstekniker 
Utifrån det preciserade problemet skall undersökningens upplägg planeras. Detta 
innebär enligt Patel och Davidsson (1994) att beslut skall fattas rörande vilka 
informationsinsamlingstekniker som skall användas, vilka individer som skall 
medverka samt när i tiden undersökningen skall utföras. Nedan redovisas 
undersökningens upplägg, den valda undersökningsgruppen samt möjliga och valda 
metoder. Sist i kapitlet redovisas och motiveras intervjufrågorna. 

4.1 Möjliga upplägg och valt upplägg 
Enligt Patel och Davidsson (1994) finns det ett antal olika tillvägagångssätt att utföra 
en studie på. Undersökningens upplägg bör utgå ifrån och passa det preciserade 
problemet. Denna undersökning skulle kunna göras utifrån två olika 
undersökningsupplägg, fallstudie eller survey. Dessa två olika alternativa upplägg 
redovisas nedan.   

4.1.1 Fallstudie  

Fallstudie innebär enligt Patel och Davidsson (1994) att en undersökning görs på en 
mindre avgränsad grupp. Ett fall kan till exempel vara en person, en organisation eller 
en situation. Vid fallstudier är utgångspunkten ett helhetsperspektiv, försök görs att få 
så heltäckande information som möjligt. Fallstudier anses av Patel och Davidsson 
(1994) passa bra då processer och förändringar skall studeras. Denna undersökning 
kan utföras direkt med hjälp av olika tekniker, såsom intervjuer eller observationer, 
eller indirekt genom att studera rapporter och dokumentation hos den avgränsade 
gruppen. Fallstudier lämpar sig väl att använda då syftet med studien är att skaffa sig 
en djup, detaljrik helhetsbild av en specifik situation eller ett problem.  

I denna studie skulle fallstudie kunna vara ett lämpligt upplägg, eftersom fallstudie 
ger möjlighet att studera problemet grundligt. Med utgångspunkt från detta arbetes 
problemprecisering skulle det dock krävas att flera fallstudier genomförs. Med hänsyn 
till de begränsade resurser och den begränsade tid som finns till förfogande anses 
detta tyvärr inte vara möjligt att genomföra. 

4.1.2 Survey  

Survey innebär enligt Patel och Davidsson (1994) att en undersökning görs på en 
större avgränsad grupp med hjälp av till exempel intervjuer. Denna 
undersökningsform används ofta för att besvara frågor som rör vad, var, när och hur.  

En nackdel som kan identifieras med surveys är att det kan vara svårt att göra ett 
slumpmässigt urval ur den avgränsade populationen, det vill säga vilka individer eller 
organisationer som skall ingå i undersökningen. Då inte hela populationen kan 
undersökas måste ett urval göras. Svårigheten ligger enligt Patel och Davidsson 
(1994) i att urvalet bör göras på ett sådant sätt att den grupp som väljs ut i alla 
väsentliga avseenden är representativ för populationen, det vill säga utgör en miniatyr 
av denna. Är urvalet korrekt gjort kan generaliseringar göras från den utvalda gruppen 
till populationen. 

Fördel med survey kan anses vara att den ger möjlighet till insamling av information 
från en stor population med relativt liten åtgång av resurser såsom till exempel tid. En 
survey skulle i detta arbete kunna användas för att ge en allmän bild av det studerade 
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problemet genom att välja ut en representativ grupp ur populationen och använda 
denna i undersökningen. Informationen som erhålls från undersökningen kan 
analyseras och jämföras för att upptäcka eventuella mönster i den utvalda gruppen. Är 
mönstren tydliga kan dessa antas gälla för hela populationen. Med hjälp av intervjuer 
av projektdeltagare kan information erhållas om vad som anses ha varit bra respektive 
mindre bra gällande tillvägagångssätt vid anskaffning, anpassning och 
implementering av ett nytt standardsystem. Survey anses därför vara ett lämpligt och 
passande upplägg för denna undersökning.   

4.1.3 Urval – verksamheter och individer 

Vilka individer eller organisationer som skall medverka i undersökningen avgörs 
enligt Patel och Davidsson (1994) i första hand av det preciserade problemet. I denna 
studie bör därför individer som verkar i organisationer som har infört ett 
standardsystem medverka. Det är också önskvärt att de individer som medverkar på 
något sätt har varit delaktiga i själva projektet. Individerna som väljs bör alltså ha 
kunskap om hur projektet genomfördes rent praktiskt samt ha kännedom om 
standardsystemet efter projektets avslutande uppfyller de krav och behov 
verksamheten hade då projektet initierades. 

Populationen i denna undersökning kan definieras av små till medelstora företag inom 
tillverkningsindustrin som har infört ett standardsystem. De olika företagen har 
mellan 20 till 70 anställda samt en årsomsättning på mellan 20 och 85 miljoner 
kronor. Individerna som önskas medverka i undersökningen skall arbeta på något av 
företagen i populationen, de bör ha varit delaktiga i projektet. Önskvärt är att om 
möjlighet finns få intervjua både individer som har haft en övergripande 
beslutsposition i projektet samt individer som rent praktiskt har varit delaktiga i själva 
arbetsprocessen.  

Då inte hela denna population kan undersökas måste ett urval göras, det vill säga ett 
antal verksamheter som skall ingå i undersökningen måste väljas ut. För att resultatet 
skall bli så generaliserbart som möjligt är det enligt Patel och Davidsson (1994) 
viktigt att urvalet i alla väsentliga avseenden utgör en miniatyr av populationen. I 
denna studie anses det viktigt att verksamheterna som skall ingå i undersökningen 
spänner över hela skalan både gällande antal anställda samt gällande årsomsättning. 
Det är alltså önskvärt att i studien ha med verksamheter med en lägre omsättning och 
färre antal anställda, verksamheter som ligger i den övre kanten av skalan samt 
verksamheter som befinner sig på skalans mitt. För att kunna identifiera vad som 
ansetts bra och vad som ansetts mindre bra gällande tillvägagångssättet i 
projektarbetet är det också av vikt att i undersökningen både ha med verksamheter 
som är nöjda med sitt standardsystem samt verksamheter som inte är helt nöjda. 

4.2 Möjliga och valda tekniker 
Patel och Davidsson (1994) menar att de tekniker som skall användas för 
informationsinsamlingen bör väljas utifrån vad som passar i förhållande till 
förutsättningarna gällande problemställning, den tänkta undersökningsgruppen, den 
tid som finns till förfogande samt utifrån tillgängliga resurser. Nedan görs en 
presentation av möjliga och valda metoder samt dess för- och nackdelar. De metoder 
som i denna studie anses möjliga är litteraturstudie, intervju och enkät. 
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4.2.1 Litteraturstudie 

Tekniken litteraturstudie innebär att insamling av information kring den aktuella 
problemställningen sker via dokument som behandlar det aktuella 
undersökningsområdet. Beteckningen dokument har enligt Patel och Davidsson 
(1994) traditionellt använts för information som nedskrivits eller tryckts, såsom till 
exempel böcker, tidningar och facklitteratur. Numera innefattas också exempelvis 
filmer och bandupptagningar i beteckningen dokument. Dokument finns samlade i 
både privata och offentliga arkiv eller samlingar (Patel & Davidsson, 1994). 

Tillgängligheten av information har genom Internet på många sätt ökat. Dels genom 
att kunna erhålla information om vilka dokument som finns, dels genom att via 
Internet på ett enkelt sätt kunna söka information om var specifika dokument kan 
återfinnas. I vissa fall kan dokumenten även läsas och hämtas direkt på Internet. 

Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till dokumenten. Detta för att kunna 
göra en bedömning om innehållet är sannolikt, det vill säga för att kunna bedöma 
dokumentens validitet. Av vikt är då att ta reda på när, var, i vilket syfte dokumentet 
tillkom samt om upphovsmannen hade kännedom inom området eller om denne var 
lekman. För vissa typer av dokument är det också vitalt att fastställa om det rör sig om 
original eller förfalskningar (Patel & Davidsson, 1994). 

Mängden dokument som måste samlas in är enligt Patel och Davidsson (1994) 
avhängigt två faktorer. Dels på problemställningen och dels på hur lång tid som finns 
till förfogande för insamling och analysering av materialet. Oavsett mängd är det av 
vikt att valet av dokument ger en så komplett bild av undersökningsområdet som 
möjligt. Det vill säga att de valda dokumenten belyser problemet ur fler än en 
synvinkel (Patel & Davidsson, 1994).  

Utifrån denna studies problemprecisering kan ett antal fördelar och nackdelar med 
litteraturstudie identifieras. Nackdel kan anses vara att det finns väldigt mycket 
material att tillgå, det kan då vara svårt att på ett objektivt sätt välja ut den litteratur 
som är mest relevant. Ytterligare nackdel är att tiden till förfogande är mycket 
begränsad, detta kan också försvåra valet och bearbetningen av relevant litteratur. 
Fördelarna överväger dock, dels ger litteraturstudier nödvändig bakgrundsinformation 
samt möjlighet att sätta sig in i ämnesområdet genom att studera olika författares 
ståndpunkter. Vidare kan materialet från litteraturstudien användas för att ställas mot 
och jämföras med materialet från intervjustudien. Litteraturstudie anses därför vara ett 
passande och lämpligt metodval. 

4.2.2 Intervju  

Intervju är enligt Patel och Davidsson (1994) en informationsinsamlingsteknik som 
bygger på frågor. Två aspekter som bör beaktas vid användandet av denna teknik är 
grad av standardisering och grad av strukturering. Vid intervjuer med låg grad av 
standardisering formuleras frågorna av intervjuaren under intervjun och ställs i den 
ordning som passar intervjupersonen. Har intervjun istället en hög grad av 
standardisering ställs identiska frågor i exakt samma ordning till samtliga 
intervjupersoner. Vad gäller grad av strukturering handlar detta om vilket 
svarsutrymme intervjupersonen får. Intervjuer med fasta svarsalternativ är helt 
strukturerade, medan ostrukturerade intervjuer ger intervjupersonerna ett stort 
utrymme att svara inom. Används öppna frågor, det vill säga frågor utan fasta 
svarsalternativ, beror graden av strukturering på hur frågan är formulerad. Beroende 
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på hur grad av standardisering och grad av strukturering kombineras erhålls olika 
typer av intervjuer som har olika användningsområden. Standardiserade intervjuer 
används ofta till kvantitativa studier och ostandardiserade används till kvalitativa 
studier (Patel & Davidsson, 1994). 

Fördelar med intervjuer är att det finns möjlighet att förklara eventuella otydligheter 
samt möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonen (Ejlertsson, 1996). Nackdel 
är att det kan vara svårt att veta hur relevant intervjupersonens svar är, beroende på 
dennes egen inställning till eller åsikt om ämnet. Ejlertsson (1996) menar att 
ytterligare en nackdel med intervjuer är att intervjupersonen mer eller mindre kan 
påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor, frågorna kan vara ledande eller ställas 
på ett ledande sätt.  

Patel och Davidsson (1994) menar att då denna teknik bygger på frågor, innebär detta 
att intervjuaren är hänvisad till intervjupersonens villighet att svara på dessa frågor. 
Det är därför viktigt att denne förstår avsikten med intervjun samt vikten av att svaren 
är med sanningen överensstämmande. Risk finns annars att svaren till exempel 
beskriver ett börläge istället för den verkliga situationen. En stor nackdel med 
intervjuer är att de är tidsödande, dels tar själva intervjuerna och sammanställningen av 
dessa tid och dels kan det ta tid innan intervjupersonerna har tid och möjlighet att delta. 

Nackdelar som bör beaktas med att använda intervjuer för att inhämta information till 
denna undersökning är dels tidsaspekten och dels att det kan vara svårt att avgöra om 
intervjupersonernas svar beskriver verkligheten eller ett börläge. Fördelar med 
intervjuer kan anses vara dels möjligheten att förklara otydligheter och missförstånd 
samt dels möjligheten att ställa följdfrågor. Det kan också förväntas att svaren från 
intervjupersonerna blir utförligare vid en intervju än vid till exempel en 
enkätundersökning. Därigenom kan intervjuer anses vara ett mycket lämpligt 
teknikval för informationsinsamling till denna studie.  

4.2.3 Enkäter 

Även enkäter är enligt Patel och Davidsson (1994) en informationsinsamlingsteknik 
som bygger på frågor. Skillnaden mellan intervju och enkät är att intervjuer är 
personliga i det avseendet att intervjuaren och intervjupersonen träffas, enkäter 
skickas oftast via vanlig post eller via e-post till personen ifråga för ifyllning. Vidare 
är det vanligt att enkäter har hög grad av både standardisering och strukturering.  

En fördel med att använda enkäter kan anses vara att det med en förhållandevis liten 
tidsåtgång kan insamlas information från många individer. Enkäter har en viss tendens 
att innehålla många frågar, detta kan göra respondenten negativt inställd, vilket i sin tur 
kan leda till att personen inte fyller i enkäten. Det är alltså angeläget att överväga 
antalet frågor samt att endast ha med frågor som är relevanta och viktiga. 

Ytterligare en nackdel med enkäter är att om respondenten inte förstår frågan eller 
frågorna har den liten eller ingen möjlighet att erhålla en förklaring, detta kan göra att 
personen inte svarar på det som avsetts.  

Utifrån denna studies problemställning anses det att tillräcklig information ej kan 
erhållas genom att använda enkäter. Det skulle dock vara möjligt att använda enkäter 
tillsammans med och som ett komplement till intervjuer, men då det finns 
begränsningar vad gäller resurser och tid kommer detta inte att göras. 
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4.3 Intervjuernas utformning 
Då undersökning är en kvalitativ studie finns det behov av uttömmande svar. Som 
följd av detta kan intervjuer med förhållandevis låg standardisering och en 
ostrukturerad form anses passande. Låg standardisering på grund av att det i denna 
studie anses vara en fördel att kunna ställa frågorna i den ordning som bäst passar den 
aktuella intervjun. Att använda en ostrukturerad form bedöms vara nödvändigt då 
respondenternas svar inte på förhand kan förutsägas. Ett stort svarsutrymme bör 
därför ges.  

Patel och Davidsson (1994) menar att intervjuer bör inledas med neutrala frågor, till 
exempel frågor som ger information om bakgrundsvariabler. De inledande frågornas 
syfte i denna studie är att få fram information om vilken typ av företag personen i 
fråga är verksam inom samt information om denna verksamhet som kan anses 
relevant för studien. Dessa frågor benämns grundfrågor och har formulerats enligt 
nedan. 

1. Vilken typ av verksamhet bedriver ert företag? 

2. Hur mycket omsätter ni per år? 

3. Hur många anställda har ni? 

4. Har ni någon uttalad IT-strategi? 

5. Vilken typ av system hade ni innan det nya systemet infördes (manuellt, 
egenutvecklat, eller standardsystem)? 

6. Varför bytte ni system, vad initierade projektet? 

7. När ägde projektet rum, när bytte eller installerade ni systemet? 

Då grundfrågorna har ställts kommer frågor som rör det specifika projektet att ställas. 
Dessa frågor redovisas och motiveras nedan.  

Den första av de mer specifika frågorna anses vara viktig främst för att kunna 
fastställa att intervjupersonen stämmer överens med urvalskriterierna. Den är också av 
vikt då det kan vara av intresse att kunna utläsa om individens inställning är beroende 
av dennes roll i det aktuella projektet.  

8. Vilken roll hade du i projektet? 

Fråga nio till elva förväntas ge en översiktlig beskrivning över hur projektet 
genomfördes. Av intresse är dels att få information om tidsåtgången för 
förändringsstudie kontra senare projektfaser. Av intresse är också att erhålla 
information om en metod eller ett fördefinierat arbetssätt användes för att projektet 
skulle kunna genomföras på ett metodiskt och strukturerat sätt.  

9. Vilken tidsperiod ägnades åt förändringsstudie (behovs-, krav- och 
verksamhetsanalys), val, anpassning och införande?  

10. Vilken metod eller arbetssätt användes för förändringsstudie? 

11. Fanns det några strategier på företaget som styrde arbetet (till exempel 
projektstyrningsmodell) beskriv den i så fall? 

Vidare är det av intresse att få inblick i hur projektgruppen var uppbyggd samt om det 
utformades någon form av arbetsorder, det vill säga en beskrivning av beställarens 
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syn på uppdraget samt dennes beskrivning av de förutsättningar som skulle gälla 
under projektet. Information om detta förväntas erhållas genom fråga tolv och tretton. 

12. Hur såg fördelningen ut gällande projektdeltagare, det vill säga användare 
och systemutvecklare? Hur valdes projektdeltagarna ut? Vilken sida kom 
projektledaren ifrån? 

13. Skrevs det något projektdirektiv eller liknande?  

Då denna rapport behandlar val , anskaffning, anpassning och implementering av 
standardsystem är det vitalt att information erhålls dels om varför standardsystem 
valdes, hur valet gjordes samt vad som avgjorde valet.     

14. Vad gjorde att valet föll på att använda standardsystem? 

15. Hur gick ni tillväga för att välja leverantör av systemet? Hur många och vilka 
standardsystem utvärderades? Hur genomfördes utvärderingen?  

16. Bedrevs valprocessen i olika omgångar, i så fall, vilka iterationer gjordes och 
varför? 

17. Vad avgjorde valet? 

Fråga arton och nitton behandlar eventuella anpassningar som behövde göras. Då en 
verksamhet väljer att införa ett standardsystem innebär detta ofta anpassning både av 
verksamheten och av systemet. Syftet med dessa frågor är därför dels att få fram 
information om anpassningar krävdes både i standardsystemet och i organisationen 
samt omfattningen av dessa. Det är också av intresse att få information om när de 
eventuella anpassningarna gjordes, detta för att kunna utläsa om anpassningarna var 
planerade eller om de på ett senare stadium visade sig nödvändiga att genomföra. 

18. Vilka typer av anpassningar behövde genomföras? Krävdes det anpassningar 
både i organisationen och i systemet? Stora – små? 

19. Vem utförde dessa anpassningar, kund eller leverantör? När utfördes dessa 
anpassningar (innan systemet togs i drift eller efter en viss tids användning)? 

Då studien skall försöka identifiera de övergripande stegen i en arbetsmodell anses det 
av vikt att erhålla information om tillvägagångssätt som använts både gällande val, 
anpassning och implementering av system. Val och anpassning har berörts i tidigare 
frågor således eftersöks nu en beskrivning av hur själva införandet av systemet 
genomfördes. Intresse finns också av att få fram hur dokumentationen av projektet 
utfördes samt vem som gjorde detta. Information om detta erhålls via fråga tjugo och 
tjugoett.   

20. Hur gick själva införandet av systemet till? 

21. Hur dokumenterades projektet? Vem skötte detta? 

Det anses viktigt att erhålla information om det aktuella projektet höll sig inom de 
planerade ramarna både vad gäller tid och kostnad. Om det inte gjorde det är det av 
intresse att få reda på orsakerna till detta. Svaren på frågorna tjugotvå till tjugofyra 
kan ge en indikation på vad som påverkat detta i positiv och negativ riktning. Det är 
också avhängigt för studien att få kunskap om systemet anses uppfylla verksamhetens 
krav och behov samt om respondenten är nöjd med systembytet i stort.    

22. Höll sig projektet inom de planerade ramarna när det gäller kostnader och 
tid? 
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23. Om inte vad var då orsaken eller orsakerna till det? 

24. Uppfyller systemet verksamhetens krav och behov? Är ni nöjda med ert 
systembyte i stort? 

Patel och Davidsson (1994) rekommenderar att de avslutande frågorna i intervjun ger 
möjlighet till tillägg av sådant som inte kommit med i frågorna men som av 
respondenten upplevs vara viktigt. Fråga tjugofem till tjugosju syftar därför dels till 
att ge respondenten möjlighet till detta, dels till att få fram dennes personliga åsikt 
samt till att få fram slutsatser som respondenten själv har dragit utifrån erfarenheter av 
det aktuella projektet. 

25. Finns det några intressanta episoder från projektet? 

26. Vilka lärdomar kan dras från projektet (positivt och negativt)? 

27. Är det något du vill tillägga? 

Tanken med frågorna rörande det specifika projektet är att de skall vara öppna och 
alltså ge respondenten ett stort svarsutrymme. Det skall också vara möjligt för 
intervjuaren att vid behov både lägga till och ta bort frågor, beroende på 
intervjusituationen.  

Frågornas ordning har bestämts utifrån den omvända tratt-tekniken som beskrivs i 
Patel och Davidsson (1994). Denna teknik innebär att frågor om olika specifika 
delaspekter ställs först för att sedan avslutas med övergripande frågor. Denna teknik 
hjälper enligt Patel och Davidsson (1994) personen i fråga att tänka igenom området 
och bilda sig en uppfattning under tiden som frågorna rörande de specifika delarna 
besvaras. I denna studie då viss tid har förflutit sedan de olika respondenterna deltog i 
respektive projekt kan metoden anses vara passande så att respondenterna under 
intervjun dels kan friska upp minnet och dels kan bilda sig en uppfattning.  
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5. Genomförande 
Nedan följer en redogörelse för hur arbetet med studien genomförts.  

5.1 Litteraturstudiens genomförande  
Inom problemområdet finns det en mängd litteratur som skulle kunna ligga till grund 
för detta arbetes litteraturstudier. Det finns mycket litteratur som behandlar både 
systemutvecklingsmetoder och projektstyrningsmodeller. Då den tid som finns till 
förfogande för studiens genomförande är begränsad, har det varit nödvändigt att göra 
vissa begränsningar vid valet av litteratur.  

Gällande systemutvecklingsmetoder har därför endast litteratur som behandlar 
metoder för användandet av standardsystem beaktats. Gällande 
projektstyrningsmodeller har modeller som är speciellt inriktade mot 
informationssystemsprojekt valts ut. Trots att denna avgränsning gjorts finns det fler 
metoder och modeller som det skulle ha varit av intresse att ta del utav. Att med 
säkerhet kunna välja ut den litteratur som ger det mest objektiva resultatet inom 
aktuellt problemområde är inte helt enkelt, därför har urvalet skett slumpmässigt.  

Den litteratur som använts för denna litteraturstudie har tagits fram genom sökning i 
bibliotekets databaser samt genom rekommendationer. Resultatet av litteraturstudien 
presenteras i kapitel två. 

5.2 Intervjuernas genomförande 
När beslut tagits att studien skulle ske med hjälp av bland annat intervjuer valdes de 
olika företagen med respektive intervjupersoner ut. Detta urval gick till så att 
urvalskriterierna (se kapitel 4.1.3) förmedlades till en systemleverantör som utifrån 
dessa valde ut sex av sina kundföretag. Dessa kontaktades av intervjuaren per telefon 
och tid för intervju bokades. På fem av dessa företag intervjuades två personer, och på 
ett av företagen tre personer.  

Innan intervjuerna med dessa personer genomfördes skickades ett e-postmeddelande 
ut där syftet med intervjun beskrevs och grundfrågorna presenterades. Samtliga 
intervjuer har genomförts på respektive företag. Varje intervju har tagit mellan 30 till 
90 minuter. Samtliga intervjuer har spelats in på band, dels för att intervjun skulle 
kunna dokumenteras på ett tillförlitligt sätt men också för att intervjuaren skulle 
kunna genomföra intervjun på ett bättre sätt än om anteckningar hade använts. Då 
anteckningar förs under en intervju finns en risk att intervjuaren missar detaljer och 
lägger ner större möda och koncentration på att anteckna än på att lyssna till 
intervjupersonens svar. 

Efterhand som intervjuerna genomfördes skrevs bandupptagningen ned i textform. 
Dessa textdokument har därefter skickas via e-post till respektive intervjuperson för 
att denne skulle ha möjlighet att kontrollera att intervjuaren tolkat svaren på det sätt 
intervjupersonen avsett. Sammanställningen av intervjusvaren presenteras i kapitel 
sex.  
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6. Materialpresentation och analys 
I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. De sex olika 
företagen kommer att presenteras var för sig. Varje delkapitel inleds med en 
beskrivning av respektive företag samt av intervjupersonerna. Därefter redogörs för 
hur valet av system gjorts, projektgruppens uppbyggnad, projektens genomförande 
samt eventuella anpassningar som gjorts. Därpå redovisas hur respektive företag anser 
att det nya systemet uppfyller verksamhetens krav och behov samt redovisning av 
övriga reflektioner som intervjupersonerna gjort. Delkapitlen avslutas med en kort 
analys av det insamlade materialet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys. 

6.1 Företag Ett 
Företag Ett är uppdragstillverkare, det vill säga att de får i uppdrag av kunder att 
tillverka olika produkter som de själva inte uppfunnit eller designat. De har med andra 
ord ingen tillverkning av egna produkter. Företaget har 50 anställda och en 
årsomsättning på 55 miljoner kronor.  

Företag Ett menar att de inte har någon särskild uttalad eller nedskriven IT-strategi. 
Under intervjuns gång framkommer det dock att de bland annat har bestämt sig för att 
använda sig av outsourcing i så stor utsträckning som möjligt för sin IT-hantering, 
både gällande hårdvara, underhåll och förvaltning av sina system. Detta kan tolkas 
som en form av IT-strategi. 

Innan införandet av det nya standardsystemet hade de ett annat standardsystem. Detta 
system ansågs vara onödigt stort, komplext och kostsamt. Orsaken till systembytet 
uppges därför vara att kostnaderna för att sköta driften av hårdvara samt underhåll, 
uppgradering och förvaltning av systemet var för höga. Det gamla systemet ansågs 
också vara alltför komplicerat och komplext, företaget önskade därför ett system som 
för dem skulle vara enklare att hantera. Projektet med anskaffning av ett nytt system 
påbörjades under våren 2000. Företaget har anskaffat och installerat ett MPS-system, 
ett personaladministrativt system samt ett ekonomisystem. De började med att införa 
det personaladministrativa systemet, parallellt med detta MPS-systemet och sist 
ekonomisystemet. De olika delarna har drivits som delprojekt och alltsammans var 
klart årsskiftet 2001-2002. 

På detta företag har tre personer intervjuats. Den förste som intervjuades äger 50 % av 
företaget samt var vid tiden för projektet företagets VD. Dennes roll var att upphandla 
systemen, ansvara för finansiering av investeringen samt att sitta med i 
beslutsgruppen. Denne var involverad på ett övergripande sätt under hela projektet, 
detaljerna överläts till delprojektledarna. Person nummer två var delprojektledare för 
införandet av MPS-systemet och arbetar på företagets logistikavdelning. Person 
nummer tre var delprojektledare för införandet av det personaladministrativa systemet 
samt för ekonomisystemet.  

6.1.1 Val av standardsystem  

Orsaken till att Företag Ett valde att införskaffa ett nytt standardsystem var dels att de 
tidigare haft ett samt att de sökte enkelhet och lägre kostnader. De ville inte ha någon 
egen IT-avdelning på företaget, ansåg att det skulle ge för lite i förhållande till 
kostnaden. Egenutveckling av system var för dem uteslutet. 
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Valet av system avgjordes av att de dels hade personliga kontakter med den aktuella 
systemleverantören samt att kostnaden blev betydligt lägre än den de haft med det 
gamla systemet. De sökte också en samarbetspartner som kunde leverera samtliga 
systemdelar de hade behov av för att på så sätt kunna ha en och samma leverantör till 
allt. Den aktuella systemleverantören kunde detta. De tittade på en del andra 
likvärdiga system men menar att även om det varit stora skillnader i systemen hade 
valet inte gjorts annorlunda eftersom det var en helhet de sökte. Det som genomsyrade 
hela bedömningen var också att systemet skulle vara enkelt och innebära en låg 
investering.  

Det utvärderades inte i egentlig mening några andra system än det som valdes. De 
tittade på några utav leverantörens andra system men kom fram till att det valda 
systemet väl uppfyllde verksamhetens krav och behov.  

6.1.2 Projektgruppens uppbyggnad 

Projektets beslutsgrupp bestod av fyra personer, två från Företag Ett och två från 
systemleverantören. Projektledaren kom från leverantörssidan. Det fanns vidare tre 
delprojektgrupper som var och en hade en delprojektledare, dessa kom från Företag 
Ett. Annan personal kallades in från verksamheten då behov fanns av någon specifik 
verksamhetskunskap. Den ena delprojektgruppen hanterade MPS-systemet, den andra 
det personaladministrativa systemet samt ekonomisystemet, den tredje gruppen 
ansvarade för tekniken. Projektledarna valdes på grundval av vad de hade för 
arbetsuppgifter och ansvarsområden på företaget. Delprojektledaren för MPS-
systemet var till exempel logistikansvarig och delprojektledaren för ekonomisystemet 
ekonomiansvarig.  

6.1.3 Projektets genomförande 

Företag Ett har inskaffat och installerat tre olika standardsystem, dessa har vart och ett 
drivits som delprojekt. Företaget utförde ingen egentlig förändringsstudie, de menar 
att verksamheten hade för stora kostnader med det gamla systemet och att de därför 
var tvingade att byta. De ansåg sig heller inte behöva utföra någon sådan studie då de 
på förhand visste vad de ville ha och vad de hade behov av. Denna uppfattning hade 
”värkt fram” under tidens gång, de anser sig ha god kännedom om sin verksamhet och 
också inneha erfarenhet av olika standardsystem. Därför visste de ganska väl vad som 
skulle passa dem, i synnerhet beträffande MPS-systemet.  

Företaget har ingen uttalad strategi för förändringsarbete, personen med det 
övergripande ansvaret ansåg att då systemleverantören hade ett beprövat och 
fungerande arbetssätt kunde de använda sig av detta. Den ena av delprojektledarna 
som ej tidigare medverkat i något projekt menade att hon i sitt delprojekt tillsammans 
med systemleverantören ”knåpade ihop det”.  

Innan projektet startade skrev systemleverantören ett kortfattat projektdirektiv som 
sedan godkändes av företaget. Företag Ett ansåg att det ingick i leverantörens 
åtagande att ta fram ett sådant. Även projektplanen gjordes av systemleverantören. 
Företag Ett menar att ”vi la oss i deras händer, vi hade fullt förtroende för 
[systemleverantörens] kunnande vad gäller planeringen av projektet”. Orsaken till att 
det var systemleverantören som skötte planeringen uppges vara att ”det var ju de som 
hade kunskap om systemen”. I denna plan fanns alla steg som skulle genomgås med, 
när de skulle vara klara samt vad hela projektet innefattade. Även de anpassningar 
som behövde göras i systemet fanns med i denna plan. 
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Under projektets gång hölls det beslutsgruppsmöten ungefär en gång i månaden. På 
dessa möten gjordes uppföljningar och avstämningar mot projektplanen. Även på 
projektgruppsmötena följdes planen upp. På projektgruppernas möten gjordes också 
en genomgång av vad som skulle göras och av vem.  

Först infördes det personaladministrativa systemet. De började med att utbilda den 
personal som senare skulle administrera systemet. Då denna utbildning var avklarad 
gjordes systemet klart för användning, det vill säga personalens personuppgifter och 
arbetsscheman lades in. Därefter fick samtlig personal utbildning i att använda 
systemet för att kunna redovisa arbetad tid, detta gjordes i mindre grupper. Efter 
denna utbildning började så personalen på allvar använda tidsystemet. Under två 
månader kontrollerades att detta fungerade, därefter kördes två testlöner som 
baserades på den redovisade tiden. Då dessa visat sig stämma körde de igång systemet 
på riktigt.  

Då MPS-systemet infördes lades först all grunddata in i systemet, detta gjordes en tid 
innan systemet skulle tas i drift. All annan information som till exempel 
produktionsorder och lagersaldon kopierades från det gamla systemet till det nya över 
en helg. Systemen kördes sedan parallellt under två veckor, allt som skulle registreras 
registrerades i både det gamla och det nya systemet på exakt samma sätt. Detta 
gjordes som en säkerhetsåtgärd. Efter dessa två veckor när de sett att allt fungerade 
stängdes det gamla systemet ner och sedan dess har de endast kört det nya systemet. 
Vad gäller utbildning av personalen i MPS-systemet så skedde detta innan systemet 
togs i drift. Delprojektledarna var på utbildning hos systemleverantören och 
vidareförmedlade sedan denna kunskap till övrig personal. 

Det tredje och sista systemet som infördes var ekonomisystemet. De inledde med att 
utbilda den personal som skulle arbeta med systemet. Det var först meningen att det 
gamla ekonomisystemet skulle köras parallellt med det nya ekonomisystemet. Detta 
gjordes dock ej, istället kontrollerades vissa uppgifter för att se att allt stämde. De 
flyttade inte över all information från det gamla systemet till det nya, gamla fakturor 
fick till exempel ligga kvar i det gamla systemet tills de var betalda, nya fakturor lades 
in i det nya systemet. Det var endast ingående balanser och leverantörsuppgifter som 
flyttades över från det gamla till det nya systemet. 

I samtliga delprojekt skedde utbildning i större omfattning för delprojektledarna och 
övriga användare fick en mer generell utbildning. Gruppledarna används idag för att 
utbilda övriga användare internt. Delprojektledarna får även en del vidareutbildning 
och åker på årliga användarträffar. De förmedlar sedan denna kunskap vidare till 
andra användare i företaget. 

Det som dokumenterades under projektet var projektets mål och delmål, tidsplaner 
samt mötesprotokoll. Det var Företag Ett som skötte mötesprotokollen och 
systemleverantören som dokumenterade mål och tidsplanen. Det gjordes även ett 
skriftligt projektavslut i beslutsgruppen. 

Projektet höll sig i stort sett inom de planerade ramarna. Det enda som avvek var att 
det behövdes mer utbildning av användarna än beräknat. Denna utökade utbildning 
ansågs nödvändig att genomföra, eftersom användarna annars skulle ha haft för dåliga 
kunskaper i hur det nya systemet skulle användas. Detta medförde att ramarna 
överskreds något både gällande tid och gällande kostnad.  
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6.1.4 Anpassningar i system och organisation 

Företag Ett ansåg initialt att anpassningar var förbjudna. De menade att då ett system 
anpassas ”går uppgraderingar åt skogen, och så måste anpassningen byggas om”. Det 
visade sig dock att en del anpassningar var nödvändiga, dessa ligger dock utanför 
själva systemet och påverkas således inte vid uppgraderingar. De anpassningar som 
var nödvändiga utfördes av systemleverantören. Anpassningarna gjordes innan 
systemet togs i drift. 

Företag Ett menar vidare att anpassningar i organisationen alltid uppstår vid ett 
systembyte. Detta systembyte innebar dock inga större förändringar i arbetsrutiner 
jämfört med det gamla systemet. De menar att det alltid finns ett visst motstånd hos 
människan att lära sig nya saker och att förändra sina rutiner, men i stort sett har de 
inte upplevt något större motstånd mot de förändringar i arbetsrutiner som genomförts 
i samband med systembytet. 

De var och är väl medvetna om att införandet av ett standardsystem innebär vissa 
anpassningar av verksamheten, de uttrycker det enligt följande: ”Jag anser att 
systemet är lite begränsat men att det räcker för oss. Vi kan inte anpassa det precis 
efter våra processer i produktion. Men i och med att vi valt den strategin att det nya 
systemet skulle vara enkelt och utan några anpassningar så blir ett sådant system 
också mer begränsat.”  

6.1.5 Uppfyller systemet verksamhetens krav och behov? 

Intervjupersonerna menar att de i stort sett är nöjda med sitt systembyte. De menar att 
systemleverantören blev den helhetsleverantör som de initialt eftersträvade. Vidare 
anser de att de med detta nya system också har uppnått den enkelhet de eftersökte. På 
frågan om de anser det vara en risk att vara beroende av en leverantör svarar de att de 
inte ser detta som ett problem utan menar att det är ett ömsesidigt beroende mellan 
kund och leverantör. Risken med att endast ha en leverantör menar de uppvägs av 
fördelarna. Tidigare hade de flera leverantörer och flera olika kontakter för att driva 
det gamla systemet, detta ansåg de vara mer komplicerat och ta mer tid i anspråk. De 
hade även problem med att de olika leverantörerna skyllde på varandra när fel i 
systemen uppstod. Det var ingen av dem som tog huvudansvaret. Dessa problem anser 
de sig inte ha med den nya lösningen.  

Det som upplevs problematiskt är att integreringen mellan de olika delsystemen ännu 
inte fungerar på önskvärt sätt. Det är kopplingen mellan MPS-systemet och 
ekonomisystemet som de menar skulle kunna fungera bättre. Ekonomisystemet valdes 
för att det enligt uppgift skulle kunna integreras med MPS-systemet. Detta anser de 
inte fungerar på det sätt de från början förväntade sig. 

Personen med det övergripande ansvaret menar att om en önskelista skulle skrivas så 
innehåller systemet inte allt, men om de krasst tittar på vad verksamheten behöver så 
innehåller systemet allt. Det är en avvägning mellan kostnad och hur viktig 
funktionen är för verksamheten.  

6.1.6 Övriga reflektioner 

En av intervjupersonerna upplevde under projektet att det var för lite kommunikation 
över delprojektgränserna. Denna person upplevde att det var ett av delprojekten som 
”gällde”, de övriga kom lite i bakgrunden. Personen i fråga önskar att även de som var 
delaktiga i projekten med tid och lön samt ekonomi skulle ha fått utbildning i och 
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information om MPS-systemet. Denna menar att dessa system hänger ihop och större 
kunskap krävs för att till exempel kunna förstå orsak och verkan i systemen. 

En annan person menade att för systemleverantören som kan sitt system och arbetar 
med det hela tiden är många saker gällande systemet självklara. Dessa saker är inte 
alltid självklara för kunden, de anser att det är viktigt att leverantören inser detta och 
inte tar för givet att kunden förstår saker utan information. 

6.1.7 Analys av material från Företag Ett 

Företag Ett hade även tidigare ett standardsystem, orsaken till systembytet uppgavs 
vara att det gamla systemet var alltför komplicerat och kostsamt. Avgörande faktorer 
vid val av system och leverantör var att systemet skulle medföra lägre kostnader, vara 
enklare att hantera än det gamla systemet samt att leverantören skulle kunna leverera 
samtliga systemdelar verksamheten hade behov av. Företaget anser att risken med att 
endast ha en leverantör uppvägs av fördelarna med detta.  

Företag Ett utförde ingen egentlig förändringsstudie, de menade att då de även 
tidigare haft ett standardsystem visste de vilka krav och behov verksamheten hade på 
ett sådant. De uppgav att detta hade ”värkt fram” under tidens gång. Det kan finnas 
risker med detta förfarande. Verksamheten kan med detta tillvägagångssätt missa att 
framföra viktiga krav och behov till systemleverantören, det kan också vara så att de 
tar för givet att systemet har vissa funktioner för att deras gamla system hade det och 
då inte kontrollerar eller följer upp detta. Det finns också en risk att de endast beaktar 
verksamhetens krav och behov i nuläget, och därmed erhåller ett system som de på 
sikt inte kommer att ha den förväntade nyttan av.  

Innan projektet startade skrev systemleverantören ett projektdirektiv som sedan 
godkändes av företaget. Då leverantören utformar projektdirektivet och verksamheten 
inte framställt någon kravspecifikation som leverantören kunnat ta del utav finns det 
en risk att de båda parterna inte till fullo förstår varandra. Det kan uppstå felaktiga 
förväntningar på vad som ingår i projektet och vad som inte ingår. Det krävs då att 
direktivet är mycket tydligt och inte ger utrymme för olika tolkningar.     

Leverantören skrev även projektplanen. Företag Ett menar att det var leverantören 
som hade kunskap om systemet och därför var bäst lämpad att utföra planeringen. I 
planen fanns alla steg som skulle genomgås under projektet med, när de skulle 
genomföras samt vad hela projektet innefattade. Även de anpassningar som behövde 
göras i systemet fanns med i denna plan.  

Företag Ett har inskaffat och installerat tre olika system, dessa har vart och ett drivits 
som delprojekt. Varje delprojekt har haft en delprojektledare, annan personal kallades 
in från verksamheten då behov av specifik verksamhetskunskap fanns. Under 
projektets gång hölls beslutsgruppsmöten ungefär en gång per månad. På dessa möten 
gjordes uppföljningar och avstämningar mot projektplanen. Även på 
projektgruppsmötena följdes planen upp. På projektgruppernas möten gjordes också 
en genomgång av vad som skulle göras och av vem. Det gjordes vidare ett skriftligt 
projektavslut i beslutsgruppen.  

Vad gäller utbildning skedde denna i större omfattning för delprojektledarna och 
övriga användare fick en mer generell utbildning. Utbildningen har i samtliga 
delprojekt skett innan systemen tagits i drift. Detta projekt höll sig i stort inom de 
planerade ramarna, det som avvek var att det fanns behov av mer utbildning än 
beräknat.  
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Detta systembyte innebar inga större anpassningar, varken i systemet eller i 
organisationen. De systemanpassningar som det fanns behov av utfördes av 
leverantören innan systemet togs i drift. Företag Ett menar att då de valt strategin att 
ha ett enkelt standardsystem utan för många anpassningar så blir följden ett begränsat 
system som inte kan anpassas precis efter deras processer i produktionen. De menar 
vidare att fördelarna med enkelheten uppväger dessa begränsningar. Företaget var väl 
medvetet om att vid anskaffning ett standardsystem så krävs det anpassningar även i 
verksamheten, både gällande verksamhetens arbetssätt och gällande verksamhetens 
krav på systemet. I detta fall var de tvungna att sänka sina krav på funktionalitet då 
kraven på enkelhet och lägre kostnad ansågs viktigare.  

Utifrån det insamlade materialet från företag Ett kan det inte anses att de använt sig av 
något fördefinierat arbetssätt under sitt systembyte. Även om systemleverantören 
eventuellt hade ett sådant som utgångspunkt då projektplaneringen gjordes så var 
detta inte uppenbart för företaget. En av delprojektledarna menade att hon och 
systemleverantörens representant ”knåpade ihop det”. Trots att det inte användes ett 
fördefinierat arbetssätt kan det anses att projektet på det stora hela avlöpt på ett 
tillfredsställande och fungerande sätt. 

Företag Ett har varit övervägande positiva till systembytet och även till hur 
leverantören skött projektet. Verksamheten utrycker ett visst missnöje med 
ekonomisystemet, främst att integreringen mellan detta och MPS-systemet inte 
fungerar på ett tillfredställande sätt. Att de känner missnöje kan bero på att det var 
MPS-systemet som styrde valet av ekonomisystem då dessa system enligt uppgift från 
leverantören skulle kunna integreras fullt ut. Vad gäller integrationen mellan olika 
system trycker VFS- och SIV-modellen på att det är viktigt att säkra dessa kopplingar 
innan systemet tas i drift samt att utföra testkörning av systemet. Testkörning av 
systemen utfördes men integreringen av systemen kunde inte göras på ett för 
verksamheten önskvärt sätt.  

6.2 Företag Två 
Företag två är en teknisk plastindustri. Även detta företag är uppdragstillverkare. De 
tillverkar mycket små detaljer med hög precision. Detta företag har 22 anställda och 
omsätter 21 miljoner kronor per år. 

De hade tidigare ett system som från början var ett standardsystem. Detta system hade 
de själva vidareutvecklat. Detta företag har förhållandevis mycket egenutvecklade 
program. Enda skälet till systembytet uppges vara att de ville ha tillgång till en SQL-
databas. De anser att de i princip hade de funktioner de behövde och önskade i sitt 
gamla system men saknade som tidigare nämnts en SQL-databas. De började se sig 
om efter nytt system under hösten 1998 och projektet var klart i november 1999. 
Företaget har infört ett MPS-system och ett ekonomisystem. Vad gäller IT-strategi har 
de ingen nedskriven sådan. De har dock den uttalade strategin att de skall ha en 
gemensam databas för alla sina program och system.  

På företag Två intervjuades två personer. Under själva projektet satt båda med i 
beslutsgruppen. Den ena personen var och är ansvarig för företagets datautveckling. 
Den andra personen var ansvarig för upphandlingen och inköpet av det nya systemet 
samt var och är VD på företaget. Båda två var praktiskt involverade i projektet. 
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6.2.1 Val av standardsystem  

Företag Två menar att orsaken till att valet föll på att använda standardsystem var att 
de ville ha en SQL-databas. De hade innan utvärderingen av potentiella system 
bestämt vad ett nytt system högst skulle få kosta samt sammanställt en 
kravspecifikation. Utifrån detta gjordes en empirisk studie utav de system de ansåg 
möjliga. De utvärderade cirka fyra till fem olika. De försökte att titta på system som 
var ungefär jämförbara storleksmässigt och försökte se vilket system de skulle få 
mesta möjliga nytta utav. De hade en del rätt specifika krav på det nya systemet, till 
exempel att systemet skulle kunna hantera många decimaler. Detta klarade en del av 
systemen inte av, dessa föll då ifrån direkt. Då företaget haft ett annat standardsystem 
tidigare och visste vad som varit svårt att anpassa i det var det bland annat dessa 
detaljer de tittade på då de valde nytt system. 

Att de valde det system som de gjorde berodde mycket på att de upplevde att säljaren 
av detta system hade ett tänkande som passade dem, de menar att han förstod vad som 
var viktigt för dem. Han förstod varför de ville ha systemet på ett visst sätt och vad för 
nytta detta kunde ge dem. Han förstod också att det fanns en orsak till deras olika 
önskemål, att de hade ett behov av de olika förändringarna i systemet.  

Förutom att de kände ett stort förtroende för detta systems representant var det också 
SQL-databasen samt att systemet kunde hantera det antal decimaler som företaget 
krävde som avgjorde valet. Då systemet presenterades för dem kände de att det var 
det system som mest motsvarade deras krav och förväntningar på ett system. 

6.2.2 Projektgruppens uppbyggnad 

Projektgruppen bestod av fyra personer, tre från företag Två och en representant från 
systemleverantören. Denna projektgrupp fungerade även som beslutsgrupp. 
Personerna från företag Två valdes på grundval av vilken kompetens och beslutsrätt 
de hade. Detta resulterade i att företagets VD, den ansvarige för företagets 
datautveckling samt ytterligare en person med datakunskap satt med som 
projektdeltagare. Det var från början meningen att representanten från 
systemleverantören skulle ha rollen som projektledare. Detta fungerade tyvärr inte 
utan företag Två menar att projektet istället genomfördes som ett grupparbete utan 
någon speciell gruppledare. 

6.2.3 Projektets genomförande 

Företag Två utförde själva en förändringsstudie, denna tog ett par månader att utföra. 
Förändringsstudien resulterade i en detaljrik kravspecifikation som innefattade 
företagets krav på ett nytt system samt motiveringar till dessa krav. De utgick från 
denna kravspecifikation då de utvärderade olika alternativa standardsystem. De anser 
sig inte ha använt någon särskild arbetsmetod för studien utan de krav och önskemål 
som fanns hade vuxit fram under en tidsperiod på flera år. Det vill säga kraven och 
behoven hade identifierats då de arbetade med det gamla systemet. De kände till 
problemen med det gamla systemet och önskade att det nya systemet skulle lösa dessa 
problem. Diskussioner med berörd personal hade förts under årens gång, personalen 
hade då påvisat problem och brister i det gamla systemet och även redogjort för 
önskemål på ett eventuellt nytt system. Företaget menar att även om användarna inte 
satt med i själva projektgruppen så var de indirekt involverade. 

Då system och systemleverantör valts skaffade sig denne en praktisk uppfattning om 
företag Tvås arbetssätt, logistik, tankesätt och så vidare genom att utföra en egen 
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verksamhetsanalys. Leverantören undersökte dock ej vad verksamheten hade gällande 
hårdvara. 

Utifrån företagets kravspecifikation skrevs det en projektplan, denna redogjorde för 
hur projektet skulle genomföras. Själva införandet av systemet skedde över en helg. 
Alla parametrar var då satta och all grunddata inlagd. Under denna helg stängdes alla 
produktionsorder i det gamla systemet och fördes över till det nya. Allt som var 
pågående i det gamla systemet konverterades och lades in det nya systemet. Efter 
denna helg fanns det ingen aktivitet kvar i det gamla systemet, utan allt kördes direkt i 
det nya systemet, det vill säga ingen parallell körning av systemen utfördes. Det hade 
dock genomförts testkörning av det nya systemet innan det gamla stängdes av. Då 
systemet var infört gjordes ett formellt projektavslut. 

Vad gäller utbildning av personalen i det nya systemet så har samtlig berörd personal 
haft en fyra timmars grundutbildning. Vidareutbildning har därefter skett vid behov.  
Då alla anställda inte har samma arbetsuppgifter medförde detta att alla inte hade 
samma utbildningsbehov utan de har fått den utbildning de behövt. Vidare har den 
ansvarige för företagets datautveckling varit hos leverantören och fått utbildning i 
systemet, denne har sedan fört vidare denna kunskap till berörd personal. Företag Två 
ansåg att de flesta på företaget hade en hög datamognad och därför inte var i behov av 
utbildning i någon större utsträckning. 

Det som dokumenterades under projektet var de möten som hölls med beslutsgruppen. 
Denna dokumentation var ”mer eller mindre sofistikerad beroende på i vilken fas vi 
varit”. På beslutsgruppsmötena gjordes inte gjort någon uppföljning mot plan. 
Orsaken till detta var att projektet redan från början kraftigt försenades. Det gjordes 
ingen uppföljning mot tidsplanen överhuvudtaget. Då planen inte följdes gjordes en 
ny plan men denna följdes inte heller upp.  

Vad gäller frågan om projektet höll sig inom ramarna så höll sig inte projektet inom 
angiven tidsram. Projektet planerades från början vara klart sommaren 1999 men 
försenades till november 1999. Tidsramen överskreds redan i början av projektet. 
Orsaken till detta anser de vara att den person de från början haft kontakt med hos 
leverantören slutade och ersattes med en annan. Denna nya person ansågs av företag 
Två inte ha någon större kunskap om systemet, utan var tvungen att själv lära sig 
systemet samtidigt som denne skulle lära ut det till företag Två. Detta medförde att de 
inte fick den utbildning och information de eftersökte. Då systemleverantören insåg 
att det inte fungerade med denna person byttes denne ut och det kom ännu en. Denne 
kunde systemet så då gick projektet fortare framåt. Företaget menar att om det fått rätt 
person från början skulle tidsramen ha kunnat hållas.  

Avvikelserna gällande kostnad var ej så stora. Vissa kostnader tillkom dock i och med 
att projektet drog ut på tiden. Annan orsak till högre kostnader än beräknat var att 
systemet enligt företag Två var behäftat med ett antal fel som gjorde att det uppstod 
merkostnader. 

6.2.4 Anpassningar i system och organisation 

För företag Två krävdes det att anpassningar gjordes både i systemet och av deras sätt 
att arbeta. Det fanns dock ingen önskan från företaget att vara ”så statiska att vi måste 
köra på samma sätt, utan vi anser att det är välbehövligt att vi får tänka till gällande 
arbetssättet”. De anser att det var positivt att få se andra möjligheter att effektivisera 
sitt sätt att arbeta. De menar vidare att vissa delar i systemet har medfört sänkt 
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effektivitet men menar också att ”den allmänna nyttan av systemet är större än den 
lilla onyttan”. Det var dock inga större förändringar i arbetssätt som behövde göras. 
För att förändringarna inte skulle upplevas negativt bland personalen försökte de få all 
personal att förstå att den totala nyttan var större än nackdelarna med förändringarna.   

Anpassningarna i systemet utfördes av systemleverantören, de flesta skedde innan 
införandet. Företag Två krävde att vissa anpassningar skulle utföras, annars var de 
inte intresserade av systemet. Leverantören menade från början att dessa inte skulle 
vara några problem att utföra, en är dock inte klar än idag.  

6.2.5 Uppfyller systemet verksamhetens krav och behov? 

Företag Två menar att MPS-systemet uppfyller de krav som från början var 
specificerade.  Det har dock uppstått nya krav och behov som systemet inte klarar, 
dessa krav var dock ej identifierade då upphandlingen av systemet gjordes.  

Däremot var de mycket missnöjda med ekonomisystemet. De säger sig ha fått många 
konstiga fel i systemet och att de hade problem med ansvarsfrågan gällande detta. 
Detta resulterade i att de anskaffade ett annat ekonomisystem. 

6.2.6 Övriga reflektioner 

Företag Två anser att det är viktigt att som kund själv lära sig och informera sig om 
saker rörande system samt verksamhetens krav och behov för att inte bli helt 
utlämnad till leverantören. De menar att om denna kunskap inte finns hos kunden kan 
möjligheter och begränsningar i systemet inte upptäckas utan hjälp från leverantören. 
De menar dessutom att det kan vara svårt att få rätt gentemot leverantören om det 
skulle uppstå en tvist om ett fel är förorsakat av användaren eller om det är ett 
systemfel. Detta menar de försvåras ytterligare om kunden saknar sakkunskap.  

De anser vidare att systemleverantören har ett ansvar att informera kunden om det är 
så att systemet kräver en viss typ av hårdvara, i synnerhet om leverantören inte själv 
undersöker företagets befintliga hårdvara. Det visade sig i detta fall, efter det att 
avtalet var undertecknat, att systemet endast passade ihop med en viss skrivare. De 
anser att leverantören borde ha informerat om detta på ett tidigare stadium. 

Företag Två anser sig ha ett uttalat arbetssätt som används vid förändringsarbete. De 
engagerar i stor utsträckning berörd personal. Två stycken från företagets 
administrativa sida diskuterar med berörd avdelning utifrån och runt eventuella 
problem eller önskemål. De försöker därefter omsätta detta till verklighet. Företaget 
menar att all personal är väldigt engagerade, var och en inom sitt område. 

6.2.7 Analys av material från Företag Två 

Företag Två hade innan systembytet ett annat standardsystem som de själva 
vidareutvecklat. De uppger att enda orsaken till systembytet var att de ville ha tillgång 
till en SQL-databas, de var annars nöjda med sitt gamla system.  

Innan de började utvärdera potentiella system hade de utfört en förändringsstudie som 
resulterat i en detaljerad kravspecifikation samt tagit beslut om vad ett nytt system 
högst skulle få kosta. Det var detta de utgick från då de utvärderade de olika 
alternativa standardsystemen. Företag Två menar att de innan anskaffningen av det 
nya systemet fört diskussioner med berörd personal, under dessa diskussioner har då 
personalen påvisat problem och brister i det gamla systemet och även redogjort för 
önskemål på det nya systemet. Företaget menar att även om användarna inte satt med 
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i själva projektgruppen så var de indirekt involverade. Det hade varit intressant att 
gällande detta även intervjua slutanvändarna för att erhålla deras syn på hur 
involverade de var i projektet.  

Då val av system och leverantör gjorts utförde systemleverantören en egen analys av 
verksamheten. Leverantören undersökte dock ej vad verksamheten hade gällande 
hårdvara. Det är svårt att avgöra om det är leverantörens skyldighet att informera eller 
kundens skyldighet att informera sig om vad det aktuella systemet kräver för 
hårdvaruresurser. I detta fall då företagets befintliga skrivare inte fungerade ihop med 
systemet kan det anses att leverantören borde ha undersökt och informerat om detta på 
ett tidigt stadium. Företag Två påpekar dock att det är viktigt att som kund själv lära 
sig och informera sig om saker rörande system samt verksamhetens krav och behov 
för att inte bli helt utlämnad till systemleverantören. 

Då leverantören utfört denna analys skrevs det utifrån företagets kravspecifikation en 
projektplan, denna redogjorde för hur projektet skulle genomföras. Redan i början av 
projektet visade sig denna plan inte kunna hållas. Detta uppges vara orsaken till att 
ingen uppföljning av planen utfördes. En ny tidsplan utformades men inte heller mot 
denna gjordes någon uppföljning. Det kan anses att det fanns ännu större orsak att 
följa upp och stämma av tidsplanen då den inte hölls. I detta fall då företag Två anser 
att det var leverantören som orsakade förseningen kan det anses att det hade det varit 
en fördel för dem att få avvikelserna och dess orsaker dokumenterade.  

För företag Två krävdes det att anpassningar gjordes både i systemet och av deras sätt 
att arbeta. De anser att det var positivt att få se andra möjligheter att effektivisera sitt 
arbetssätt. Anpassningarna i systemet utfördes av systemleverantören, de flesta 
skedde innan införandet. Företag Två krävde att vissa anpassningar skulle utföras, 
annars var de inte intresserade av systemet. Leverantören menade från början att dessa 
inte skulle vara några problem att utföra, en av dessa anpassningar är dock inte klar än 
idag två år senare. Det kan anses att leverantören innan denne lovar att en anpassning 
skall genomföras införskaffar sig kunskap om anpassningen är möjlig att utföra. Detta 
för att systemleverantören skall kunna ge kunden korrekta uppgifter gällande 
anpassningens omfattning både vad gäller tidsåtgång och kostnad.   

Vad gäller utbildning av personalen i det nya systemet så har samtlig berörd personal 
haft en grundutbildning i systemet. Vidareutbildning har därefter skett vid behov.  Då 
alla anställda inte har samma arbetsuppgifter medförde detta att alla inte hade samma 
utbildningsbehov utan de har fått den utbildning de har behövt. Företag Två ansåg att 
de flesta på företaget hade en hög datamognad och därför inte var i behov av 
utbildning i någon större utsträckning.  

Företag Två menar att MPS-systemet uppfyller de krav som från början var 
specificerade. Det har dock uppstått nya krav och behov som systemet inte klarar, 
dessa krav var dock ej identifierade då upphandlingen av systemet gjordes. Frågan 
som kan ställas här är om företaget i sin förändringsstudie gjorde någon analys av 
eventuella framtida krav och behov eller om de endast beaktade nuläget. Det kan 
anses vara av vikt för verksamheten att under förändringsstudien försöka analysera 
även framtida systembehov för att möjliggöra att det system som anskaffas även på 
sikt uppfyller verksamhetens krav och behov. I detta fall kan det ha varit så att de nya 
behov och krav som uppstått inte gick att identifiera vid tiden för förändringsstudien, 
detta togs tyvärr inte upp under intervjuerna. 
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Företag Två anser sig själva ha ett uttalat arbetssätt som används vid 
förändringsarbete, under detta projekt kan det dock ej anses ha använts någon 
fördefinierad arbetsmetod.  

6.3 Företag Tre 
Också företag Tre är legotillverkare. De har modellverkstad, gjuteri och 
bearbetningsverkstad. Detta företag omsätter runt 40 miljoner kronor per år och har 
44 anställda. De har ingen uttalad IT-strategi. 

Tidigare hade de ett annat större standardsystem från samma leverantör som de 
anskaffat det nya från. Orsaken till systembytet var att det gamla systemet var för dyrt 
i drift, det ansågs också vara för stort och komplicerat. De började undersöka 
möjligheterna till systembyte under hösten år 2000. Företag Tre är ännu ej klara med 
själva införandet av de båda nya systemen. De har anskaffat ett MPS-system och ett 
ekonomisystem. Ekonomisystemet infördes vid årsskiftet 2001-2002, MPS-systemet 
beräknar de skall vara infört och klart i juni 2002.  

Även på företag Tre intervjuades två personer. Den förste är VD på företaget och 
sitter med i projektets beslutsgrupp, denne har ännu inte varit involverad i det 
praktiska projektarbetet. Intervjuperson nummer två sitter också med i projektets 
beslutsgrupp. Denne fungerar som den sammanhållande länken på företaget och är 
den som driver projektet internt. 

6.3.1 Val av standardsystem  

Orsaken till att företag Tre började titta efter ett nytt standardsystem var att de ansåg 
sitt gamla system vara alltför stort och kostsamt. Detta gamla system hade de 
införskaffat från samma leverantör som det nya systemet. Företagets förre VD hade 
börjat titta på en del andra system och systemleverantörer men då den nuvarande 
VD:n tillträdde insåg denne att det inte var möjligt för dem att överväga system från 
någon annan leverantör utan att de var tvungna att ”hänga i det här, annars går det 
inte, det var bara att ta beslut att nu byter vi till det här och så kör vi”. De ansåg sig 
inte ha möjlighet att kunna välja system, de ”satt fast ekonomiskt” gällande avtal och 
uppsägningstid. De ansåg sig inte ha möjlighet att säga upp det gamla systemet och 
betala för detta under uppsägningstiden, de menar att de fick ”en bättre deal då ett nytt 
standardsystem valdes inom familjen”. Av de olika system systemleverantören 
tillhandahöll valdes det som leverantören rekommenderade. 

6.3.2 Projektgruppens uppbyggnad 

Projektets beslutsgrupp består av fyra personer. Av dessa fyra kommer tre personer 
från företag Tre, dessa tre är företagets VD, företagets dataansvarig samt den person 
som är ansvarig för företagets planering. Personerna valdes på grundval av respektive 
persons beslutsrätt och kompetens. 

6.3.3 Projektets genomförande 

Företag Tre säger sig inte utfört någon egentlig förändringsanalys. 
Systemleverantören utförde en analys av verksamhetens nuläge. Det vill säga 
leverantören studerade dels verksamhetens olika processer och dels hur verksamheten 
arbetade med och använde det gamla systemet. Under denna analys intervjuades 
personalen på företaget. Det som framkom under denna analys anses av företag Tre 
stämma väl överens med deras egen uppfattning om verksamheten. Leverantören 
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undersökte också och bildade sig en uppfattning om hur verksamheten skulle kunna 
använda och arbeta med det nya systemet.  

Det som systemleverantören kom fram till under analysen låg till grund för 
projektplanen. Denna plan sammanställdes av leverantören och redogjorde för hur 
projektet skulle genomföras. Projektplanen gås igenom på beslutsgruppens möten och 
då stäms det av hur projektet framskridit. 

Vad gäller införandet av systemen är som sagt bara det ena delsystemet infört och 
klart, det vill säga ekonomisystemet. Företag Tre anser att införandet av det systemet 
gick fort. En representant från systemleverantören var på företaget tre gånger och 
gjorde klart systemet tillsammans med den person på företag Tre som skulle arbeta 
med det. Det uppges inte ha varit några komplikationer utan detta ”fungerade väldigt 
bra, inga bekymmer alls”. 

Införandet av MPS-systemet har företaget svårt att uttala sig om då detta ännu inte är 
klart. De har planerat att de själva skall lägga in grunddata. När de lärt sig hur de skall 
hantera det nya MPS-systemet kommer de att börja lägga upp nya artiklar och så får 
de gamla ”värka” ut. Nya order kommer att läggas in i det nya systemet och det gamla 
systemet får tömmas på order allteftersom de blir klara.  

De har planerat att berörd personal skall sköta sina ordinarie arbetsuppgifter parallellt 
med projektarbetet. De menar att detta hittills har fungerat bra och att det inte ”rör sig 
om så mycket tid egentligen”. De har vidare tillfälligt anställt en person som skall 
mata in all information i det nya systemet.  

Alla som jobbar på företaget skall få utbildning i det nya systemet. 
Systemleverantören kommer att utbilda några personer och dessa skall i sin tur utbilda 
resterande personal på företaget. De har sammanställt en utbildningsplan.  

Förra gången de gjorde ett systembyte så kopierade de över all information från det 
gamla systemet till det nya. De uppmärksammade då att det var en del information 
som inte stämde och att all information inte var relevant eller aktuell att föra över. 
Därför lägger de nu in all information manuellt i det nya systemet, så att endast 
aktuell information kommer med.  

Företaget har som sagt tre avdelningar, de har börjat gå igenom hur de vill att 
systemet skall hantera operationer, strukturer och material på en av avdelningarna. De 
skall då denna genomgång är klar lägga in denna information i systemet och sedan gå 
vidare till nästa avdelning och göra på samma sätt där. De har upprättat en mall för 
hur det skall se ut.  

Vad gäller dokumentation av projektet har detta skötts av systemleverantören. Den 
enda dokumentationen som finns är projektplanen samt protokoll från 
beslutsgruppens möten. 

Företag Tre tror att projektet kommer att hålla sig inom ramarna vad gäller tid. Detta 
trots att projektet hittills överskridit tidsplanen, de uppger att detta har berott på dels 
för hög arbetsbelastning och dels på sjukdom hos personalen. De menar gällande 
kostnadsramen att ”det blir ju alltid dyrare än vad man räknar med”. Vidare uppger de 
att de trots allt räknat med att kostnaden skulle hamna som den gjort. De tycker att 
systemleverantörens konsultarvode ”är sanslöst”. 
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6.3.4 Anpassningar i system och organisation 

VD:n för företag Tre menar att om det krävs omfattande anpassningar av systemet så 
har systemleverantören sålt fel system. Systemleverantören har hittills gjorts en 
mindre anpassning som ligger utanför själva MPS-systemet. Företag Tre tror dock att 
det kommer att uppkomma ytterligare anpassningsbehov då de börjar arbeta i 
systemet.  

De uppger att för att kunna anpassa verksamheten till systemet och på så sätt kunna 
effektivisera verksamheten kommer de vara tvungna att göra vissa förändringar i sitt 
arbetssätt. Detta kommer att innebära en del nya arbetsrutiner för personalen på 
företagets olika avdelningar, de kommer bland annat att använda det nya systemet i 
större utsträckning än de använde det gamla systemet. Till exempel kommer många 
blanketter som tidigare fylldes i manuellt att försvinna i och med det nya systemet. De 
kommer också att försöka göra så att arbetet utförs där det uppstår, till exempel skall 
beställning av material ske i systemet ute i verksamheten i stället för att gå via den 
planeringsansvarige. De menar att ”många småsaker kommer att förändras för att 
spara tid och arbeta smartare”.  

Ett visst motstånd anser företaget att det alltid finns mot förändringar, men uppger 
vidare att en del av personalen också verkar tycka att det ska bli intressant med nya 
och förändrade arbetsuppgifter. Att de inte märkt av något uttalat motstånd tror de 
beror på att de kontinuerligt har informerat personalen om vad som gjorts och vad 
som kommer att göras, de anser att det är viktigt att personalen får känna sig delaktig 
och komma med egna förslag. De menar att i deras fall har personalen varit delaktig 
från det att projektet initierades. 

6.3.5 Uppfyller systemet verksamhetens krav och behov? 

Intervjupersonerna tror att systemet när det är infört och klart kommer att uppfylla 
verksamhetens krav och behov. De räknar med att det nya systemet kommer att 
bespara dem en del arbete och att det kommer att ge dem en bättre kontroll över 
verksamhetens flöden. De uppger att de i det gamla systemet endast använt en liten 
del och räknar nu med att kunna utnyttja det nya systemet i större utsträckning och på 
ett bättre sätt.  

6.3.6 Analys av material från Företag Tre 

Orsaken till systembytet var att de ansåg sitt gamla system alltför komplicerat, stort 
och kostsamt. De ansåg sig inte ha möjlighet att säga upp det gamla systemet och 
betala för detta under uppsägningstiden. Därför valdes ett storleksmässigt och 
kostnadsmässigt mindre system från samma leverantör.  

Företagets VD menar att om det krävs omfattande anpassningar av systemet så har 
systemleverantören sålt fel system. Systemleverantören har hittills gjorts en mindre 
anpassning som ligger utanför själva systemet. Företag Tre tror dock att det kommer 
att uppkomma ytterligare anpassningsbehov då de börjar arbeta i systemet. Skillnaden 
i de två systemen gällande företag Tres arbetssätt anses inte särskilt stora. Förut 
utfördes dock många rutiner manuellt, dessa skall nu kunna utföras i systemet. Detta 
upplevs av intervjupersonerna som positivt, de menar att detta kommer att medföra att 
arbetet kommer att ske på ett effektivare sätt och därigenom åstadkomma en 
tidsbesparing. 
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Företag Tre har inte uppmärksammat något uttalat motstånd till de förändringar som 
kommer att genomföras. Detta anser de bero på att de kontinuerligt har informerat 
personalen om vad som gjorts och vad som kommer att göras. De anser vidare att det 
är viktigt att personalen får känna sig delaktig och komma med egna förslag. 

Det primära målet med systembytet för företag Tre var att minska kostnaderna för 
systemdriften. Utifrån intervjumaterialet från företag Tre kan det utläsas att företaget 
inte har någon större datamognad. De utförde ingen analys av verksamhetens behov 
utan litade på den information de erhöll från systemleverantören och baserade sitt val 
av system på dennes rekommendation.  

Då företag Tre ännu inte har slutfört sitt projekt har det inte varit möjligt att erhålla 
information om vad som varit bra respektive vad som varit dåligt. Det skulle dock 
vara av intresse att återkomma till detta företag när de använt det nya systemet en tid 
och hunnit utvärdera om systemet uppfyller verksamhetens behov och krav.  

6.4 Företag Fyra 
Företag Fyra är ett rent produktionsbolag. De har i princip två kunder vilka också är 
företagets ägare. De omsätter årligen cirka 85 miljoner kronor och har 45 anställda. 
Vad gäller IT-strategi säger de sig inte ha någon uttalad sådan. De håller sig inte med 
egen IT-kunskap utan hyr in dessa tjänster vid behov. 

Tidigare har de använt sig av både egenutvecklade, manuella och standardsystem. I 
det gamla standardsystemet skedde viss lagerhantering, detta system innehöll också 
bland annat ekonomifunktioner. Lagret hanterades förutom i standardsystemet även i 
det av ägarna egenutvecklade systemet samt till viss del manuellt. Det fanns alltså tre 
olika system för lagerhantering. 

Orsaken till systembytet uppges vara att supporten upphörde på det gamla 
standardsystemet samt att de inte längre fick tillgång till ägarnas egenutvecklade 
system. Företaget menar också att de i allt för stor omfattning utfört manuellt arbete, 
de ansåg sig därför mer eller mindre tvingade att införskaffa ett nytt system.  

Företag Fyra började söka efter nytt system under våren 1999. De införde det nya 
MPS-systemet och ekonomisystemet vid årsskiftet 2001-2002. Projektet pågick alltså 
under knappt två år. 

Den första personen som intervjuades på företag Fyra fungerade under projektet som 
projektsamordnare på företaget samt satt med i beslutsgruppen. Denne är ansvarig för 
ekonomi och administration på företaget. Intervjuperson nummer två är VD på 
företaget och hade en beslutsfattande funktion, denne deltog inte speciellt aktivt i 
projektarbetet. Personen ifråga satt ej formellt med i beslutsgruppen men deltog 
ändock på gruppens möten. 

6.4.1 Val av standardsystem  

Företag Fyra menar att då ett nytt system skulle införskaffas hade de ingen tanke på 
att egenutveckla ett sådant, detta hänger till stor del ihop med att de inte håller sig 
med egen IT-kunskap.  

Initialt besökte företaget en IT-mässa för att undersöka vilka affärssystem som fanns 
på marknaden. De tog kontakt med ett antal leverantörer och hade då fyra till fem 
olika system som de såg som möjliga kandidater. Då val av system och 
systemleverantör skulle göras gjordes detta med utgångspunkt från den förstudie som 
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gjorts. De insåg snart att det fanns en del kritiska punkter som var avgörande för att 
ett system skulle passa deras verksamhet. Det var flera olika sådana faktorer som 
beaktades. Valet stod till slut mellan tre olika system, ett av dessa var betydligt större 
och dyrare än de andra två så det föll också bort. De kvarvarande två systemen var 
likvärdiga både vad gäller storlek och omfattning.  

Det som avgjorde valet var att den aktuelle leverantören kunde leverera ett 
standardsystem där alla verksamhetens krav kunde tillgodoses med ett minimalt antal 
anpassningar. Denna leverantör kunde vidare ge besked om hur anpassningarna skulle 
lösas och vad de skulle komma att kosta. Denna leverantör kunde på så vis erbjuda en 
komplett lösning till ett fast pris, leverantören gjorde det också trovärdigt att 
lösningen skulle komma att fungera.  

En annan avgörande faktor var supportfrågan. Den leverantör som valdes ansågs ligga 
geografiskt bra till. Företag Fyra menar vidare att de upplevde att de fick en bra 
kontakt med denna leverantör.  

6.4.2 Projektgruppens uppbyggnad 

Projektgruppen bestod av tre personer. Två stycken från företag Fyra samt en person 
som representerade leverantören. Personerna från företag Fyra hade valts med tanke 
på deras respektive kompetenser och arbetsuppgifter. Det var leverantörens 
representant som innehade rollen som projektledare. 

6.4.3 Projektets genomförande 

Företag Fyra har i princip drivit detta projekt under en tvåårsperiod. De anser att de 
haft väldigt god tid på sig att förbereda denna investering. De har svårt att ge någon 
tidsangivelse för hur lång tid de olika delarna har tagit men menar att 
förändringsstudien och valprocessen var det som tog längst tid.  

De inledde projektet med att göra en förändringsstudie. För att utföra denna anlitades 
ett utomstående företag, dock ej det företag som sedermera levererade systemet. Detta 
företag hade ett grundkoncept som de utgick från då det utförde studien, de hade en 
form av schema som de följde. Då de hade god tid på sig att utföra studien hann de 
också att involvera all berörd personal. Studien utmynnade i flödesscheman och i en 
kravspecifikation. Detta arbete upplevdes av företaget som mycket givande. De menar 
att processen med att analysera fram verksamhetens krav och behov var givande, de 
anser att det vara nyttigt att ”att tänka till om detta”. 

Den systemleverantör som valts uppdrog sig att skriva en projektplan då företag Fyra 
inte ansåg sig ha kunskap vad gäller hur lång tid olika delar i projektet kunde 
förväntas ta. Arbetet utfördes sedan efter denna plan. 

De började med att utbilda berörd personal, det vill säga den personal som senare 
skulle arbeta med systemet. Dessa skötte sedan den interna utbildningen av övrig 
personal. Projektet drevs parallellt med den befintliga verksamheten med befintliga 
personalresurser. Två månader innan systemet skulle börja användas påbörjades 
inläggandet av grunddata samt parametersättningen. All grunddata och så mycket 
övrig information som gick, var inlagd en tid före årsskiftet då de bröt det gamla 
systemet och började använda det nya. Testkörning av det nya systemet gjordes innan 
detta började användas. Detta innebar att de båda systemen inte kördes parallellt.  

Dokumenteringen av projektet har varit enkel men noggrann och har utförts av 
företaget. De hade projektmöten under hela projektet som protokollfördes. De var 
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noggranna med att dokumentera de beslut som togs, vad som skulle göras samt 
uppföljningar och avstämningar mot projektplanen. Efter det att projektet var avslutat 
hölls ett projektavslut som dokumenterades.  

Projektet har hållit sig exakt inom de planerade ramarna både gällande tid och 
gällande kostnad. Företaget anser att detta berodde på att de haft god tid på sig att 
analysera sina behov och var väl förberedda samt att de därigenom ”visste precis vad 
vi ville ha och framför allt visste vi vad vi INTE ville ha”.  

6.4.4 Anpassningar i system och organisation 

De anpassningar som behövde göras i systemet fanns med redan från början i offerten. 
De var ej så omfattande och det var systemleverantören som utförde dessa innan 
systemet togs i drift. 

Vad gäller anpassningar av rutiner i organisationen var dessa inte särskilt omfattande 
men innebar klara förändringar. Det var till exempel personal som fick andra 
arbetsuppgifter. Framför allt var det en del manuella rutiner som byttes ut. 
Intervjupersonerna anser att majoriteten av personalen var välvilligt inställd till dessa 
förändringar. Det hade tidigare från personalens sida funnits önskemål om att slippa 
de manuella systemen som inte alltid stämde. Vidare menar de att en stor del av 
personalen såg systembytet som en möjlighet att utveckla sig själva och sina domäner. 
Att systembytet mottogs av personalen på ett så positivt sätt tror de har samband med 
att de arbetade med förberedelseprocessen ganska lång tid och att de kontinuerligt 
informerade personalen om de förändringar som skulle ske. Personalen fick på så vis 
tid att ”smälta” och acceptera de förändringar som skulle ske.  

6.4.5 Uppfyller systemet verksamhetens krav och behov? 

Företag Fyra säger sig vara väldigt nöjda med systemet i stora drag. De poängterar att 
de är särskilt nöjda med det stöd och support de fått från leverantören. De menar 
vidare att leverantören har hållit det denne lovat och att de uppskattar att 
leverantörens representanter har erfarenhet från industrin. De anser att detta gör att 
leverantören har en bra förståelse för verksamheten.  

De anser sig vidare inte använda systemet i tillräckligt stor utsträckning ännu. De 
menar att det finns flera funktioner i systemet som de skulle kunna utnyttja. 
Företagets VD känner en viss besvikelse över att de inte lärt sig utnyttja systemet 
bättre. Denne menar att själva införandet av systemet gick smidigt och enligt 
planerna. Därefter hade företaget en ”ganska tung period” då de skulle lära sig 
systemet och att arbeta efter de nya rutinerna. Han menar att eftersom nya funktioner 
och rutiner skulle införas med befintliga resurser, parallellt med den ordinarie 
verksamheten, så har de helt enkelt inte orkat genomföra alla nya rutiner i den takt 
som han förväntade sig. Att inte alla funktioner blivit införda är med andra ord en 
resursfråga. De anser att de har mycket kvar att arbeta med för att utnyttja systemet på 
ett bättre sätt än vad de nu gör. 

6.4.6 Övriga reflektioner 

Företag Fyra har fått en påminnelse om verksamhetens sårbarhet. De menar att även 
om deras förra system var gammalt så var det många som kunde det. Då mycket av 
arbetet sköttes manuellt var det enklare att för vem som helst utföra tillfälliga 
åtgärder. Nu anser de att det krävs större kunskap av flera medarbetare för att kunna 
sköta rutinerna i systemet, minst två personer måste kunna utföra varje rutin. De 
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menar vidare att de från början skulle ha utbildat fler personer i det nya systemet. De 
”fick en tuff påminnelse i om detta i samband med semestrar” det var då för få 
personer som kunde rutinerna i det nya systemet.  

De uppger att de under projektet lade alltför mycket kunskap och ansvar på en person. 
Denna person blev efter en tid sjuk och då fanns det ingen det ingen som kunde utföra 
dennes arbetsuppgifter. De påpekar att det finns en risk i att göra en person till 
nyckelperson, det är viktigt att sprida kunskapen, ”att man har backup på kunskapen”. 
De menar vidare att om det är flera personer som skall arbeta med systemet är det 
viktigt att dessa personer kommer in redan från början och lär sig systemet. Detta 
anses viktigt dels med tanke på säkerhetsaspekten men det är också viktigt så att de 
inte känner undanskuffade. Det kan då bildas ett A och ett B-lag internt på företaget. 

6.4.7 Analys av material från Företag Fyra 

Företag Fyra har tidigare använt sig av både egenutvecklade, manuella och 
standardsystem. Orsaken till systembytet uppges vara att supporten upphörde på det 
gamla standardsystemet samt att de inte längre fick tillgång till ägarnas 
egenutvecklade system. Företaget menar vidare att de i allt för stor omfattning utfört 
manuellt arbete, de ansåg sig därför mer eller mindre tvingade att införskaffa ett nytt 
system. 

Företag Fyra inledde projektet med att genomföra en förändringsstudie, denna studie 
utmynnade bland annat i en kravspecifikation. Det som senare avgjorde valet var att 
den aktuelle leverantören kunde erbjuda en komplett lösning på verksamhetens krav 
och behov till ett fast pris, leverantören gjorde det också trovärdigt att lösningen 
skulle komma att fungera. Ytterligare avgörande faktor var supportfrågan. Den 
leverantör som valdes ansågs ligga geografiskt bra till. Företag Fyra menar vidare att 
de upplevde att de fick en bra kontakt med denna leverantör. 

Projektet har hållit sig exakt inom de planerade ramarna både gällande tid och 
gällande kostnad. Detta menar företaget beror på att de haft god tid på sig att 
analysera sina behov och att de därigenom var väl förberedda inför projektet. Att de 
haft god tid på sig menar företaget också har haft en positiv inverkan på personalens 
inställning till de förändringar som det nya systemet föranlett.  

Företag Fyra säger sig vara väldigt nöjda med systemet i stora drag. De anser sig 
särskilt nöjda med det stöd och support de fått från leverantören. De anser sig vidare 
inte använda systemet i tillräckligt stor utsträckning ännu. Företagets VD menar att 
detta är en resursfråga, de har ännu inte haft tid att lära sig systemets alla möjligheter 
och funktioner. 

Företaget har genomfört sitt projekt efter ”konstens alla regler”. De har utfört en 
förändringsstudie där berörd personal involverades, gjort en analys av vilka system 
som fanns på marknaden, använde sig av utslagsgivande faktorer då val av system 
gjordes, lagt upp och planerat arbetet i en projektplan, följt upp och stämt av 
projektplanen, utbildat berörd personal samt då systemet var implementerat och klart 
skrivit ett projektavslut.  

Det kan anses att en av orsakerna till att företag Fyra lyckades så väl med sitt projekt 
var att de lade ner mycket tid på att förbereda och planera sitt projekt. Genom att 
grundligt analysera verksamhetens krav och behov och sedan noggrant jämföra dessa 
med möjliga standardsystems möjligheter och begränsningar ökar chansen att det för 
verksamheten mest passande standardsystemet väljs. God planering och förberedelse 



6. Materialpresentation och analys 

 

 

58 

kan också anses främja att projektet håller sig inom planerade ramar gällande tid och 
kostnad.  

Under projektet fick företaget en påminnelse verksamhetens sårbarhet. De påpekar att 
det finns risker med att göra en person till nyckelperson, det är viktigt att sprida 
kunskapen, ”att man har backup på kunskapen”. Företaget anser att det nu med det 
nya systemet krävs större kunskap av flera medarbetare för att kunna sköta rutinerna i 
systemet, minst två personer måste kunna utföra varje rutin. De menar vidare att de 
från början skulle ha utbildat fler personer i det nya systemet. De ”fick en tuff 
påminnelse i om detta i samband med semestrar” det var då för få personer som kunde 
rutinerna i det nya systemet. 

6.5 Företag Fem 
Företag Fem är färgtillverkare, de tillverkar industrifärger. Den budgeterade 
årsomsättningen ligger på ca 66 miljoner kronor. Företaget har 50 anställda. Detta 
företag menat att de har en uttalad men ej nedskriven IT-strategi. Denna strategi är att 
de skall ha en SQL-server och jobba med tunna klienter för att minska den 
administrativa tiden för personalen.  

Systemet de hade tidigare var också det ett standardsystem. Detta system var företaget 
i princip nöjda med men det skulle inte klara millennieskiftet, därav systembytet. 
Hade det varit möjligt att uppgradera det gamla systemet hade inget systembyte skett. 
De påbörjade sökningen efter ny systemleverantör i januari 1999, den förste oktober 
1999 var det nya MPS-systemet infört och klart. Ekonomisystemet infördes vid 
årsskiftet 1999-2000. 

Också på detta företag intervjuades två personer. Den förste som är IT och 
administrativ chef på företaget var företagets projektledare. Intervjuperson nummer 
två var med och tittade på en del potentiella system samt jämförde dessa med det 
gamla systemet.  

6.5.1 Val av standardsystem  

Företag Fem hade även tidigare haft ett standardsystem och detta hade fungerat bra. 
De anser att det för deras del skulle ha inneburit en alltför stor kostnad att 
egenutveckla ett system. De ville istället ha ett standardsystem i grunden och sedan 
möjligheten att vidareutveckla detta.  

Då de skulle välja nytt system stod valet mellan fyra stycken likvärdiga system från 
fyra olika leverantörer. De besökte de olika leverantörerna som fick demonstrera 
systemen. Under utvärderingen framkom det att det system som initialt hade varit 
företagets förstahandsalternativ bestod av flera olika sammankopplade systemdelar 
som utvecklats i olika länder. Bland annat hade ekonomidelen utvecklats i Ryssland, 
detta menar företag Fem märktes på ett tydligt sätt. Dels var det omodernt och 
tungarbetat och dels menar de att det inte stämde överens med den svenska 
bokföringslagen. Detta system föll ifrån då företaget ansåg att det inte alls passade 
verksamhetens krav och behov. De andra systemen utvärderades också och bland 
annat var det företagets krav på att systemet skulle kunna hantera volym istället för 
vikt och även kunna omvandla vikt till volym som gjorde att systemen föll ifrån. 
Ytterligare faktorer som påverkade valet uppges vara systemens användarvänlighet 
och personerna bakom systemen. De ansåg det vara mycket viktigt att kemin stämde 
mellan företaget och systemleverantören. Vidare menar de att ytterligare en 
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avgörande faktor var att den aktuelle leverantören var villig att göra anpassningar i 
systemet så att detta skulle passa verksamheten.  

Inför valet av system upprättades ingen kravspecifikation, företaget ansåg sig ändå ha 
god kännedom om verksamhetens krav och behov. De menar att då de tidigare haft ett 
annat standardsystem och visste bristerna i detta, så visste de vad det nya systemet 
behövde klara.  

6.5.2 Projektgruppens uppbyggnad 

Under detta projekt var det två personer från företag Fem som var delaktiga under 
hela projektet. Andra personer kallades in då behov fanns av särskild kompetens, till 
exempel var företagets planeringsansvarige med i diskussionerna rörande MPS-
systemet.  

En av företagets representanter menar i början av intervjun att denne haft rollen som 
projektledare men ändrar sig efter en stunds diskussion och menar då att den verklige 
projektledaren var systemleverantörens representant. Då denne var kunnig i systemet 
var det dennes systemkunskap som styrde arbetet och det blev så att det var 
leverantörens representant skötte planeringen av projektarbetet. 

Företagets representanter valdes även på företag Fem ut på grundval av beslutsrätt och 
kompetens. 

6.5.3 Projektets genomförande 

Företag fem utförde ingen direkt förändringsstudie. Då företaget hade viss tidsbrist i 
och med millennieskiftet gick hela projektet förhållandevis fort. Utvärderingen och 
val av system tog cirka två månader. Företaget menar att valet inte hade kunnat ske så 
fort om de inte redan tidigare haft ett annat system och därigenom kände till 
verksamhetens krav och behov.  

Vad gäller arbetssätt under projektet menar företaget att de endast hade satt upp vissa 
delmål, det vill säga när vissa saker skulle vara klara. De hade många informella 
möten och någon projektplan lades ej upp, orsak till detta sägs vara den tidsbrist som 
rådde. De uttryckte sig enligt följande då de ombads att beskriva arbetsstrategin som 
använts under projektet ”det var bara att ge järnet, vi fick lösa problemen då de 
uppstod”. 

Utbildning av personalen genomfördes på företaget. De satte upp sina servrar och 
arbetsstationer i företagets matservering och hade där samma utbildning för samtlig 
berörd personal. Anpassningarna av systemet var då inte klara utan utbildningen 
gjordes i systemets standardversion. 

Själva införandet av systemet skedde över en helg. De började på fredag kväll och var 
klara under söndagen. Under denna helg lade de in all data i det nya systemet. De 
uppger att de byggde upp sitt nya system från grunden utan att flytta någon data från 
det gamla systemet, de lade in all information manuellt. All grunddata hade lagts in i 
systemet tidigare. Från och med måndag morgon användes endast det nya systemet, 
de utförde ingen parallell körning av de båda systemen. Det uppger att det under 
måndagen uppstod en del mindre fel trots att testkörning av systemet utförts. Felen 
var dock ej allvarliga. En representant från leverantören fanns på företaget under hela 
helgen och under måndagen.   
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Under projektarbetet räknade företaget med att berörd personal skulle utföra sina 
ordinarie arbetsuppgifter parallellt med projektarbetet. Från företagslednings håll 
ansågs och anses det att om personalen utnyttjas på rätt sätt så skall ingen behöva 
arbeta mer än åtta timmar per dag, det gäller alltså att utnyttja resurserna på rätt sätt.  

Den andre intervjupersonen menar att då förberedelsefasen och införandefasen var 
mycket intensiva medförde detta en hög arbetsbelastning. Intervjupersonen anser att 
projektet skulle ha fungerat på ett bättre sätt om det hade avsatts extra resurser för 
projektarbetet och menar vidare att det hade varit bra med avlastning i de ordinarie 
arbetsuppgifterna.  

Vad gäller dokumenteringen av projektet uppger företaget att den har varit dålig. 
Mötesprotokoll har förts på de möten som haft en formell karaktär. På andra mer 
informella möten dokumenterades endast beslut om vem som skulle göra vad och vem 
som var ansvarig. Orsak till detta uppges vara att tiden var knapp. De uttrycker det 
enligt följande: ”vi satt och pratade en kvart tjugo minuter – ja, nu gör vi så här och så 
gjorde vi det. Det var så vi jobbade. Det kan man väl säga att ibland var det väl fel att 
vi inte skrev ner vad vi sagt, det hände ju att vi missförstod varann”. Något formellt 
projektavslut hölls inte i detta projekt, de uppger att ”det var inte riktigt upplagt så och 
vi är väl inte riktigt färdiga med systemet ännu”. 

Företag Fem anser att projektet höll sig inom de ramar som angetts, både gällande 
kostnad och gällande tid.  

6.5.4 Anpassningar i system och organisation 

Företag Fem menar att det från början var mycket de hade behov av som saknades i 
systemet. Som nämnts tidigare fanns det krav på att systemet skulle kunna hantera 
volym istället för vikt och att det även skulle kunna omvandla vikt till volym. Krav 
fanns också från företaget på att MPS-systemet skulle integreras med 
ekonomisystemet. Det var främst dessa två krav som krävde att anpassning av 
systemet gjordes. Dessa systemanpassningar utfördes av leverantören innan systemet 
togs i drift.  

Vad gäller anpassningar av arbetsrutiner var det inget som det nya systemet krävde, 
det fanns möjlighet för företaget att fortsätta arbeta som de gjort med det gamla 
systemet. De passade dock på att göra en del förändringar av rutiner och 
arbetsorganisation i samband med systembytet. 

6.5.5 Uppfyller systemet verksamhetens krav och behov? 

Företag Fem menar att de i stort sett är nöjda med det nya systemet. De anser att det 
finns möjlighet att ”få till det”. De menar vidare att en fördel med systembytet var att 
de i samband med detta förändrade en del arbetsrutiner. Denna förändring har medfört 
att de har sparat en hel del tid samtidigt som det har gett dem en större säkerhet och 
kvalitet i datan. Som exempel på detta nämndes att de tidigare skrev och räknade ut 
alla färgrecept manuellt.  

6.5.6 Övriga reflektioner 

Företaget anser så här i efterhand att utbildningen som hölls för samtlig personal var 
för kort och intensiv, att de inte hann utbilda personalen i den utsträckning som 
behövdes. Systemleverantören påpekade detta men den knappa tiden de hade till 
förfogande innan systeminförandet medförde att de inte kunde agera på annat sätt. 
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Hade de haft längre tid till förfogande anser de att de borde ha haft mer utbildning och 
att denna skulle ha varit bättre föreberedd. De menar vidare att de tog för givet att 
personalen var motiverad och ville lära sig det nya systemet men anser nu att 
utbildningen skulle ha varit mer anpassad för de enskilda individerna. 

De menar också att om de skulle planera för samma projekt igen så skulle de ha 
dokumenterat sina krav på ett tydligare sätt. De önskar att de hade haft mer 
information rörande verksamhetens upplägg och rutiner nedskrivet. De menar vidare 
att mycket av den här dokumenteringen missades på grund av den tidsbrist som rådde. 
De anser vidare att om det varit möjligt skulle det ha varit bättre att lägga mer tid på 
att förbereda införandet, de menar att detta skulle de ha tjänat på i slutet av projektet.  

Företag Fem anser att de var överens med leverantören om vad som skulle ingå i 
projektet då avtalet skrevs. De uppger att leverantören fullgjort sina åtaganden till och 
med tidpunkten för systeminförandet men upplever att leverantören därefter inte 
uppfyllt det som förväntats, tidsplanen på resterande anpassningar har inte hållits.  

De upplever vidare att systemleverantören inte ser helheten i systemet då en 
anpassning görs, det vill säga inte tar hänsyn till vilka konsekvenser en anpassning får 
i andra delar av systemet. De anser att leverantören borde ha en egen 
konsekvensbeskrivning. Detta anser de dock att leverantören har blivit bättre på.  

6.5.7 Analys av material från Företag Fem 

Systemet företag Fem hade tidigare var också det ett standardsystem. Detta system 
var företaget i princip nöjda med men det skulle inte klara millennieskiftet, därav 
systembytet.  

Företaget utförde ingen förändringsstudie innan val av nytt system och 
systemleverantör skulle göras. Företaget menar att då de tidigare haft ett annat 
standardsystem och kände bristerna i detta, så visste de vad ett nytt system behövde 
klara. De ansåg sig även ha god kännedom om verksamhetens krav och behov. Detta 
tillvägagångssätt kan medföra att krav och behov förbises. Det kan anses vara av vikt 
att verksamheten utför en framtidsstudie och inte bara beaktar nuvarande krav och 
behov utifrån de brister som finns i deras befintliga system.    

De faktorer som var avgörande vid valet var att företagets specifika anpassningskrav 
skulle kunna utföras, systemets användarvänlighet samt personerna bakom systemet. 

Då företaget hade viss tidsbrist i och med millennieskiftet gick hela projektet 
förhållandevis fort. Företaget menar att valet inte hade kunnat ske så fort om de inte 
redan tidigare haft ett annat system och därigenom kände till verksamhetens krav och 
behov. Vad gäller arbetssätt under projektet menar företaget att de endast hade satt 
upp vissa delmål, det vill säga när vissa saker skulle vara klara. De uttryckte sig enligt 
följande då de ombads att beskriva arbetsstrategin som använts under projektet ”det 
var bara att ge järnet, vi fick lösa problemen då de uppstod”. De menar att om det 
varit möjligt skulle det ha varit bättre att lägga mer tid på att förbereda införandet, de 
menar att detta skulle de ha tjänat på i slutet av projektet. 

Vad gäller bristen på dokumenteringen under projektet menar företaget att det hade 
varit en fördel med mer och utförligare dokumentation. De uppger att det hände att 
företaget och systemleverantören ibland missförstod varandra. Det hade i dessa fall 
varit en fördel om saker som sagts hade dokumenterats. Båda parter skulle då ha haft 
möjlighet att i efterhand kunna informera sig om vad de faktiskt kommit överens om. 
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Under projektarbetet räknade företaget med att berörd personal skulle utföra sina 
ordinarie arbetsuppgifter parallellt med projektarbetet. En av intervjupersonerna anser 
att projektet skulle ha fungerat på ett bättre sätt om det hade avsatts extra resurser. 
Denne menar vidare att de i slutet av projektet skulle ha tjänat på om de lagt ner mer 
tid på att förbereda och planera systeminförandet. 

Även vad gäller utbildningen framkommer det att den utförts under tidsbrist och att de 
därigenom inte hann med att utbilda personalen i den utsträckning som det fanns 
behov av.  De anser att utbildningen skulle ha behövt vara mer anpassad för den 
enskilde individen och dennes arbetsuppgifter. Det kan anses ha varit en nackdel att 
utbildningen endast skedde i systemets standardversion, genom detta bör det ha varit 
svårt att anpassa utbildningen för den enskilde och dennes arbetsuppgifter. 

Det framkom under intervjuerna att företaget inte är helt tillfreds med leverantörens 
agerande. Företaget upplever att leverantören efter införandet av systemet inte 
uppfyllt det som förväntats, tidsplanen på resterande anpassningar har inte hållits. 
Detta kan bero på att de båda parterna inte till fullo förstått varandra. Hela processen 
gick förhållandevis fort, företaget genomförde ingen förändringsstudie där 
verksamhetens krav och behov dokumenterades. I och med att detta inte gjordes finns 
det en möjlighet att företaget missat att informera leverantören om vissa krav och 
behov eller eventuellt tagit saker för givna. Detta hade kunnat undvikas om företaget 
haft möjlighet att noggrant analysera och dokumentera verksamhetens krav och behov 
innan val av system gjordes.  

6.6 Företag Sex 
Även detta företag kan sägas befinna sig inom tillverkningsindustrin. Förutom egen 
tillverkning köper de även in en del hel- och halvfabrikat för vidare för bearbetning 
respektive försäljning. De omsätter 60 miljoner per år och har 70 anställda. 
Beträffande IT-strategi anser de sig inte ha någon uttalad sådan förutom att de 
använder sig av standardsystem. 

Också detta företag hade standardsystem tidigare, men det systemet skulle inte klara 
2000-problematiken. Det var dessutom ett omodernt system som leverantören av detta 
inte hade för avsikt att vidareutveckla. Företag Sex menar att det helt enkelt inte fanns 
någon framtid i systemet. Det som initierade systembytet var, förutom att det gamla 
systemet inte skulle klara millennieskiftet, följaktligen att det gamla systemet inte på 
sikt skulle uppfylla verksamhetens krav och behov. Även företag Sex påbörjade sin 
sökning efter ny systemleverantör under våren 1999 och började använda sitt nya 
MPS-system i verksamheten den första oktober samma år. Företaget införde 
ekonomisystemet vid årsskiftet 1999-2000.  

Personerna som intervjuades på företag Sex var två till antalet. Den förste fungerade 
som projektledare och den andre var delprojektledare för införandet av 
ekonomisystemet. 

6.6.1 Val av standardsystem  

Att företag Sex valde att anskaffa ett standardsystem berodde på att de även tidigare 
haft ett sådant. Det nya systemet skulle vara modernt och ej för kostsamt. De 
sammanställde ingen detaljerad kravspecifikation utan ansåg att de ändå hade en klar 
bild över vilka krav verksamheten ställde på det nya systemet. Det fanns vissa 
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minimikrav, till exempel att samtliga funktioner som fanns i det gamla systemet även 
skulle finnas i det nya.  

Under valfasen utvärderades fyra stycken likvärdiga system från fyra olika 
leverantörer. Då denna utvärdering gjordes utgick de från den erfarenhet de hade från 
sitt gamla system. Utvärderingen genomfördes på så sätt att verksamheten provade 
demoversioner av de olika tänkbara systemen. 

Det som avgjorde valet var systemens pris och prestanda. Ett av systemen ansåg de 
vara föråldrat och med ett annat av systemen var de inte nöjda med den konsulthjälp 
som erbjöds. Det system som slutligen valdes ansågs motsvara verksamhetens behov 
och företaget menar att leverantören ingav ett förtroende av att kunna utföra ett bra 
arbete. 

6.6.2 Projektgruppens uppbyggnad 

Totalt på företag Sex var det fem personer som deltog i projektet. De tog dock in fler 
användare då behov fanns, till exempel för att kontrollera olika saker. Det ansågs 
viktigt att användarna kände sig delaktiga.  

Företagets VD fungerade som projektledare. Vidare hade de delprojektledare för 
systemets olika delar. En person var delprojektledare för ekonomidelen, en för MPS-
delen och en för inköpsdelen. De som var med i projektet var i princip de som 
arbetade med dessa frågor och således de som ansågs mest lämpade. Från 
leverantörssidan fanns det med en person i projektgruppen.  

6.6.3 Projektets genomförande 

Företag Sex utförde ingen förändringsstudie då de skulle införskaffa detta nya 
standardsystem. Innan de skaffade sitt gamla system hade de bara haft manuella 
system, de ansåg att de då var i behov av att utföra en förändringsstudie. Denna studie 
resulterade i en kravspecifikation. Då detta nya system skulle anskaffas ansåg de sig 
inte behöva utföra någon förändringsstudie. De menar att då de tidigare gjort en 
analys av verksamhetens krav och behov samt även arbetat med ett annat system så 
kände de redan verksamhetens krav på ett nytt system.  

Då de gjort sitt val av system skrevs ett avtal med systemleverantören. I detta avtal 
specificerades vad som skulle ingå i systemet och när det skulle vara klart.  

De konverterade all data en tid innan systemet skulle föras in i verksamheten. 
Verksamhetens grunddata konverterades automatiskt och företagets orderstockar 
registrerades manuellt. Detta manuella arbete gjordes över en helg, all berörd personal 
var då med. Därefter gjordes en avstämning av alla värden, såsom till exempel 
lagervärdena, samt testkörning av systemet. Från och med måndag morgon användes 
endast det nya systemet, ingen parallell körning av systemen gjordes. 

All berörd personal utbildades samtidigt. Delprojektledarna fick mer utbildning i 
systemet än övriga, dessa fick i uppgift att ”lyssna med bägge öronen, inte bara ena 
örat” för att lära sig mer så att övrig personal senare skulle kunna vända sig till dessa 
om problem eller frågor uppstod. Beroende på arbetsuppgifter anpassades 
utbildningen så att personal som hade behov av mer utbildning också fick detta. 

Det som dokumenterades under projektet var de möten som hölls. På dessa möten 
planerades vem som skulle göra vad och när detta skulle vara klart. Även 
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uppföljningar av tidsplanen gjordes på dessa möten. Då systemet var infört hölls ett 
projektavslut. 

Detta projekt anses i princip ha hållit sig inom de planerade ramarna både gällande tid 
och gällande kostnader.  

6.6.4 Anpassningar i system och organisation 

Företag Sex menar att det inte finns något standardsystem som till 100 % fungerar 
mot en verksamhet. I detta fall har vissa små anpassningar gjorts, ”inga jättestora, en 
del skönhetsoperationer”. Detta gäller både för anpassningar av systemet samt för 
anpassningar av arbetsrutiner. Anpassningarna i systemet gjordes av 
systemleverantören, av dessa utfördes en del innan systemet togs i drift och en del har 
skett efter hand då behov uppkommit.  

6.6.5 Uppfyller systemet verksamhetens krav och behov? 

Företag Sex är mycket nöjda med sitt nya system. De anser att de kommer att kunna 
växa med systemet allteftersom de lär sig nya funktioner i det. En nackdel som de 
dock påpekar är att MPS-systemet inte är helintegrerat med ekonomisystemet och det 
därigenom blir en del mindre fel till exempel vid öresavrundning. På det stora hela 
anser de sig dock mycket nöjda med systembytet. 

6.6.6 Övriga reflektioner 

De menar att om de skulle gå igenom en ny systemupphandling så skulle de gå 
tillväga på samma sätt. Det vill säga gå igenom demoversioner av olika system. Detta 
anser de vara ett mycket lämpligt tillvägagångssätt. De menar att ”man skall ha 
möjlighet att få köra ett demosystem där man kan lägga in sin egen data.”. 

De anser vidare att det är viktigt att den aktuelle systemleverantören förstår den 
aktuella verksamheten då ett system anskaffas, i synnerhet om verksamheten själv inte 
har så stor kunskap och erfarenhet inom området. 

6.6.7 Analys av material från Företag Sex 

Också på detta företag initierades systembytet av att företagets dåvarande 
standardsystem inte skulle klara millennieskiftet. Företaget ansåg dessutom att detta 
system var omodernt och på sikt inte skulle kunna uppfylla verksamhetens krav och 
behov. 

Kraven de ställde på ett nytt system var att det skulle innehålla samtliga funktioner 
som fanns i det gamla systemet samt att det skulle vara modernt och ej för kostsamt. 
Företaget sammanställde ingen kravspecifikation utan ansåg sig ändå ha en klar bild 
över verksamhetens krav på ett nytt system. De uppger att då de vid anskaffningen av 
sitt gamla system utförde en analys av verksamhetens krav och behov. Det kan tyckas 
att en del krav och behov borde ha tillkommit eller förändrats under denna tid och att 
en förändringsstudie därför borde ha genomförts för att inte förbise något.  

Systemutvärderingen utfördes på så sätt att företaget provade demoversioner av de 
olika alternativa systemen. Detta tillvägagångssätt kan eventuellt vara passande för en 
verksamhet som har stor erfarenhet av standardsystem. Företag Sex uppger att de 
genom erfarenhet av sitt gamla system visste hur de ville att det nya systemet skulle 
fungera. Verksamheten hade vissa minimikrav på systemet, till exempel att det nya 
systemet skulle ha samtliga funktioner som fanns i det gamla. Detta krav anser 



6. Materialpresentation och analys 

 

 

65 

verksamheten att de själva kunde kontrollera om de olika systemen uppfyllde. Det kan 
dock anses att företag Sex genom detta tillvägagångssätt riskerade att förbise viktiga 
aspekter. Till exempel skulle de kunna misstolka eller helt missa för verksamheten 
nyttiga funktioner i systemen om dessa inte fanns i deras gamla system. 

Det som var avgörande i valet var systemens pris och prestanda. Det system som 
slutligen valdes ansågs motsvara verksamhetens behov och företaget menar att 
leverantören ingav ett förtroende av att kunna utföra ett bra arbete. Då val av system 
gjorts skrevs ett avtal med systemleverantören. I detta avtal specificerades vad som 
skulle ingå i systemet och när det skulle vara klart. 

All berörd personal utbildades samtidigt. Delprojektledarna fick mer utbildning i 
systemet än övriga. Syftet med detta var att övrig personal senare skulle kunna vända 
sig till dessa om problem eller frågor uppstod. Beroende på arbetsuppgifter 
anpassades utbildningen så att personal som hade behov av mer utbildning också fick 
detta. 

Företag Sex menar att de på det stora hela är mycket nöjda med sitt nya system. De 
anser att de kommer att kunna växa med systemet allteftersom de lär sig nya 
funktioner i det. En nackdel som de dock påpekar är att MPS-systemet inte är 
helintegrerat med ekonomisystemet. 

6.7 Sammanfattande analys  
I detta delkapitel kommer en sammanfattande analys att göras. I samband med denna 
kommer också paralleller med resultat från litteraturstudien att göras.  

6.7.1 Förändringsstudie 

Enligt Brandt, m.fl. (1998) och Nilsson (1991) medför anskaffandet av 
standardsystem utan att en ordentlig behovsanalys utförts, risken att det anskaffade 
systemet inte uppfyller de krav och behov som verksamheten har på systemet. En 
verksamhetsanalys som resulterar i en kravspecifikation över systemets tänkta roll för 
verksamheten är lika viktig vid anskaffning av standardsystem som vid 
egenutveckling (Andersen, 1994; Avison & Fitzgerald, 1995; Brandt, m.fl., 1998; 
Davenport, 2000; Motwani, Mirchandani, Mandan & Gunasekaran, 2002).  

Både VFS-metoden, SIV-modellen, Euromethod och SYSteams 
systemutvecklingsmodell förespråkar vikten av att utföra en förändringsstudie. Enlig 
SYSteams modell är syftet med denna att erhålla ett helhetsperspektiv över 
verksamhetens mål, behov och krav. Enligt denna modell skall både en 
nulägesbeskrivning och en framtidsbeskrivning av verksamheten göras. SYSteam 
menar att en kravspecifikation bland annat bör innehålla en beskrivning över vilka 
mål som ska uppnås, en beskrivning av aktuell verksamhet och dess 
verksamhetsprocesser, en beskrivning av de åtgärder av organisatoriskt och 
personalmässigt slag som måste vidtas parallellt med utvecklingen av systemet, en 
beskrivning av vilka funktioner systemet skall ha, de egenskapskrav som gäller 
generellt för systemet, till exempel gällande säkerhet och användarvänlighet, samt 
beskrivning av de egenskapskrav som gäller för varje enskild funktion.  

Även projektstyrningsmodellerna identifierar vikten av att måldefiniering och 
behovsanalys utförs. Morris (1998) menar att behovsanalys och projektdefiniering är 
av stor vikt för att åstadkomma ett lyckat projekt. 
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Tabell 1 nedan redogör för vilken typ av system respektive företag hade innan 
systembytet, om de utfört någon form av förändringsstudie samt om de sammanställt 
någon kravspecifikation över de krav och behov de hade på ett nytt system.  

 Företag 
Ett 

Företag 
Två 

Företag 
Tre 

Företag 
Fyra 

Företag 
Fem 

Företag 
Sex 

Typ av system innan systembytet             

Standardsystem X X X X X X 

Egenutvecklat system   X   X     

Manuellt system       X     

Utfört en förändringsstudie   X   X     

Sammanställt en kravspecifikation   X   X     

Tabell 1: Sammanställning över vilken typ av system företagen hade innan systembytet, om de utfört 
någon förändringsstudie samt om de sammanställt någon kravspecifikation. 

Av de undersökta företagen har samtliga haft standardsystem i någon form även 
tidigare. Företag Fyra hade innan anskaffandet av detta system en kombination av 
standardsystem, egenutvecklat och manuellt informationssystem. Företag Två hade en 
kombination av egenutvecklat system och standardsystem. Av de undersökta 
företagen är det endast företag Två och företag Fyra som uppger att de innan 
anskaffandet utfört en förändringsstudie. I båda dessa fall resulterade 
förändringsstudien i en kravspecifikation som verksamheterna utgick ifrån då de 
genomförde sin upphandling av nytt system. Övriga företag har således inte utfört 
någon förändringsstudie.  

Företag Ett, Fem och Sex ansåg att då de tidigare haft ett annat standardsystem visste 
de vilka krav och behov verksamheten hade på ett sådant. Detta tillvägagångssätt kan 
som nämnts tidigare medföra att krav och behov förbises. Det finns också en risk att 
de endast beaktar verksamhetens krav och behov i nuläget, och därmed erhåller ett 
system som de på sikt inte kommer att ha den förväntade nyttan av. Det kan därför 
anses vara av vikt att verksamheten utför både en nulägesanalys och en framtidsstudie 
och alltså inte endast beaktar verksamhetens krav och behov utifrån de brister som 
finns i deras befintliga system. Företag Två menar att systemet uppfyller de krav som 
från början var specificerade. De uppger vidare det har uppstått nya krav och behov 
som systemet inte klarar, dessa krav var ej identifierade då systemupphandlingen 
gjordes. Frågan som kan ställas här är om företaget i sin förändringsstudie gjorde 
någon analys av eventuella framtida krav och behov eller om de endast beaktade 
nuläget. Det kan anses vara av vikt för verksamheten att under förändringsstudien 
försöka analysera även framtida systembehov för att möjliggöra att det system som 
anskaffas även på sikt uppfyller verksamhetens krav och behov. I detta fall kan det ha 
varit så att de nya behov och krav som uppstått inte gick att identifiera vid tiden för 
förändringsstudien, detta framkom dock ej under intervjuerna. 

6.7.2 Analys och val av standardsystem  

VFS- och SIV-modellen behandlar anskaffning av standardsystem, enligt dessa 
modeller går en stor del av valet ut på att jämföra verksamhetens krav och behov med 
standardsystemets möjligheter och begränsningar. Dessa modeller ser valet som en 
beslutsprocess. Arbetsmoment som identifieras i denna process är 
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marknadsundersökning, jämförelse och utvärdering samt slutligt val av system. Enligt 
dessa modeller är en grundligt och noggrant genomförd valprocess ett sätt att om 
möjligt garantera att ett för verksamheten passande standardsystem slutligen väljs ut. 

Nackdelar som bör beaktas vid val av standardsystem är risken med att bli beroende 
av systemleverantören vad gäller service och support av systemet. Det kan visa sig 
vara svårt eller till och med omöjligt att ersätta en leverantör om denne skulle 
försvinna från marknaden (Andersen, 1994; Brandt, m.fl., 1998; Nilsson, 1991). En 
annan risk som är viktig att beakta är att om standardsystemet endast täcker en del av 
verksamhetens krav och behov kan de anpassningar som krävs vara både svåra att 
utföra samt att beräkna omfattningen på. Anpassningarna kan också skapa 
driftsproblem samt försvåra framtida underhåll av systemet (Andersen, 1994; Nilsson, 
1991). Vidare kan det vara en risk att verksamheten tar för givet att systemet de 
utvärderar har de funktioner som deras gamla system hade då verksamheten även 
tidigare haft ett standardsystem. Det kan därför anses att en grundlig behov och 
kravanalys samt en noggrann utvärdering av möjliga system bör genomföras för att 
inte viktiga faktorer skall förbises.  

En av fördelarna med standardsystem uppges av Andersen (1994) vara att det är 
lättare för kunden att veta vad denne får för system om denne väljer standardsystem 
framför egenutveckling. En förutsättning för att kunden ska kunna bilda sig en 
uppfattning om systemet bör då vara att en grundlig utvärdering av systemet görs. 

Nedan i tabell 2 visas en sammanställning över hur respektive företag genomförde sitt 
val av system. 

 Företag 
Ett 

Företag 
Två 

Företag 
Tre 

Företag 
Fyra 

Företag 
Fem 

Företag 
Sex 

Utförde marknadsundersökning       X     

Utvärderade olika system   X   X X X 

Utvärderade inte olika system   X   X       

Utvärdering utifrån kravspecifikation   X   X     

Utvärderade med hjälp av demoversioner           X 

Utvärdering utifrån erfarenhet av tidigare 
system 

  
X 

    
X X 

Utslagsgivande faktorer X X X  X X   

Tabell 2: Sammanställning över hur de olika företagen genomförde val av system. 

Företag Ett uppger att de inte utförde någon egentlig utvärdering av andra system än 
det som valdes. De menar att de krav som ställdes på nytt system, enkelhet, en 
leverantör till allt samt lägre driftskostnader, uppfylldes av det system som valdes. 
Vidare uppger företag Ett att de hade personliga kontakter med den systemleverantör 
som valdes och att detta var en avgörande faktor.  

För företag Fem och Sex stod valet mellan fyra likvärdiga system. Företag Fem 
besökte de olika systemleverantörerna som fick demonstrera systemen för dem. 
Avgörande faktorer för detta företag var bland annat att den valda leverantören var 
beredd att utföra de företagsspecifika anpassningarna samt personerna bakom 
systemet. Företag Sex provade demoversioner av de olika tänkbara systemen. Både 
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företag Fem och företag Sex utgick under utvärderingen från den erfarenhet de hade 
av sina respektive gamla system.  

Företag Två utförde en empirisk undersökning av möjliga system. De utgick ifrån sin 
kravspecifikation men tittade också på detaljer som varit svåra att anpassa i deras 
gamla system. Företag Fyra undersökte initialt vilka möjliga system marknaden hade 
att erbjuda, dessa utvärderades sedan noggrant med utgångspunkt från 
kravspecifikationen. Företag Fyra hade identifierat ett antal utslagsgivande och 
kritiska faktorer som de beaktade under utvärderingen av systemen.  

Företag Tre utvärderade inga andra system än det system som valdes. De baserade sitt 
val av system på systemleverantörens rekommendation. Orsak till att de agerade på 
detta sätt uppger de vara att de inte ansåg sig ha ekonomisk möjlighet att välja system. 
En avgörande orsak till systembytet uppger de vidare vara att det gamla systemet var 
alltför kostsamt.  

Av det insamlade materialet kan tolkningen göras att en grundlig jämförelse mellan 
verksamhetens krav och behov med systemens möjligheter och begränsningar bör 
göras för att i möjligaste mån garantera att det system som väljs är det system som 
bäst passar verksamheten. Företag Fyra genomförde en grundlig jämförelse av olika 
alternativa system med utgångspunkt från kravspecifikationen samt använde sig av 
utslagsgivande faktorer. Detta resulterade i ett system som de anser sig vara mycket 
nöjda med. Även företag Fem och Sex anser sig i princip vara nöjda med sina 
respektive system. Även dessa företag genomförde en jämförelse mellan alternativa 
system och gjorde utifrån denna utvärdering sitt val. Även Företag Två jämförde olika 
alternativa system utifrån sin kravspecifikation, utifrån tidigare erfarenhet av system 
samt använde sig av utslagsgivande faktorer. Företag Två uppger att det uppstått nya 
krav och behov som ej var identifierade då systemupphandlingen gjordes. Som en 
följd av att dessa krav ej var identifierade valdes ett system som inte uppfyller 
verksamhetens nuvarande krav. I detta fall kan det inte anses att det finns brister i 
deras tillvägagångssätt vid val av system utan mer som en följd av att de nya kraven 
inte identifierats i ett tidigare skede.   

6.7.3 Anpassningar av system och organisation  

Enligt Brandt, m.fl. (1998) och Nilsson (1991) kan anpassning av standardsystem 
betraktas som en sammanfogning av den berörda verksamheten och det valda 
standardsystemet. Enligt VFS- och SIV-modellen skall under anpassningsarbetet 
detaljerade jämförelser mellan verksamhetens krav och standardsystemets egenskaper 
göras. Syftet med anpassning är att få en god överensstämmelse mellan verksamhet 
och standardsystem. Ett givande sätt är enligt dessa modeller att leta efter delar som är 
gemensamma och delar som skiljer sig mellan verksamheten och standardsystemet. 
Finns det skillnader resulterar detta i anpassningsbehov. Som underlag till detta kan 
en relationsmodell (se kapitel 2.3.1) användas (Brandt, m.fl., 1998; Nilsson, 1991). I 
detta arbete måste enligt Andersen (1994) både önskemålen och standardsystemet 
förändras.  
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Nedan i tabell 3 visas en sammanställning över vilka typer av anpassningar respektive 
företag har genomfört. 

 Företag 
Ett 

Företag 
Två 

Företag 
Tre 

Företag 
Fyra 

Företag 
Fem 

Företag 
Sex 

Anpassningar i systemet             

Utfört anpassningar X X X X X X 

Anpassningar genomförda innan 
systemet togs i drift X X X X X X 

Anpassningar genomförda efter det att 
systemet togs i drift   X       X 

Anpassningarna inte klara  X   X  

Anpassningar av arbetsrutiner             

Utfört anpassningar X X X X X X 

Tabell 3: Sammanställning över vilka typer av anpassningar de olika företagen har genomfört. 

Samtliga företag har som kan utläsas av tabell 3 genomfört anpassningar både av 
systemet och av verksamhetens arbetsrutiner. Företag Ett ansåg initialt att 
anpassningar var förbjudna, en del visade sig dock nödvändiga att genomföra. Företag 
Ett menar att ett systembyte alltid medför anpassningar av verksamhetens rutiner, de 
uppger dock att detta systembyte inte medförde några större sådana förändringar.  

För företag Två krävdes det anpassningar både av systemet och av deras arbetssätt. 
Vad gäller anpassning av arbetssätt anses det av företaget vara positivt att få se andra 
möjligheter till effektivisering. Vissa rutinanpassningar har för företaget medfört 
sänkt effektivitet, men det anses dock att den allmänna nyttan med systemet är större 
än dessa nackdelar. Vad gäller anpassningar av systemet menade leverantören från 
början att dessa inte skulle vara omöjliga att genomföra, en anpassning uppges dock 
inte vara klar ännu i dag två år senare. 

Företag Tre menar att om omfattande anpassningar krävs så har leverantören sålt fel 
system. Det krävdes en del mindre anpassningar av systemet för deras del. Företag 
Tre uppger att för att kunna anpassa verksamheten till systemet och på så sätt kunna 
effektivisera verksamheten kommer de vara tvungna att göra vissa förändringar i sitt 
arbetssätt. Detta anser de inte var någon nackdel då till exempel många manuella 
rutiner kommer att försvinna. Företag Tre är som tidigare nämnts inte helt klara med 
införandet av sitt system och uppger därför att de för närvarande inte vet exakt hur 
mycket anpassningar av systemet respektive av verksamheten som kommer att göras. 

Inte heller företag Fyra har varit tvungna att genomföra några större 
systemanpassningar. Anpassningarna i organisationen var heller inte särskilt 
omfattande men innebar enligt företaget klara förändringar. Det var framförallt 
manuella rutiner som byttes ut. 

Företag Fem uppger att det initialt var mycket av det som de krävde som saknades i 
systemet. De hade flera specifika anpassningskrav. Vad gäller anpassningar av 
arbetsrutiner var det inget som systemet krävde, företaget passade dock på att göra en 
del förändringar av rutiner och arbetsorganisation i samband med systembytet. 
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Företag Sex menar att det inte finns något standardsystem som till 100 % fungerar 
mot en verksamhet. Vad gäller anpassningar har vissa små varit nödvändiga att 
genomföra, både gällande system och gällande arbetsrutiner.  

De systemanpassningar som behövt genomföras på respektive företag har utförts av 
systemleverantören. Majoriteten av dessa har genomförts innan systemen togs i drift. 
Några av företagen uppgav att vissa av anpassningarna inte har fungerat som 
förväntat. Detta gäller bland annat företag Ett, Två och Sex. Gällande företag Ett och 
Sex är det integreringen mellan ekonomisystemet och MPS-systemet som inte 
fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vad gäller integreringen mellan olika system 
trycker VFS- och SIV-modellen på vikten av att säkra dessa kopplingar innan 
systemet tas i drift. Företag Två uppger att en anpassning som systemleverantören 
från början åtog sig att genomföra ännu inte är klar. Andersen (1994) menar att det 
kan vara svårt att både utföra de anpassningar av systemet som krävs samt att beräkna 
dessa anpassningars omfattning. Detta stöds av Nilsson (1991) som också påpekar att 
om standardsystemet har för liten överensstämmelse mot den aktuella verksamhetens 
krav kan det medföra mycket höga anpassningskostnader. Andersen (1994) och 
Nilsson (1991) menar också att anpassning av standardsystem kan skapa 
driftsproblem samt försvåra framtida underhåll av systemet. Davenport (2000) menar 
att vissa av anpassningsbehoven kanske inte ens kan genomföras. Det kan utifrån 
ovanstående anses vara av vikt för systemleverantören att inte lova mer än vad denne 
är säker på att kunna hålla, särskilt gällande systemanpassningar. 

Brandt, m.fl. (1998) menar att då standardsystem införs i en verksamhet måste 
acceptans finnas för att arbetet måste ske efter vissa regler för att kunna dra nytta av 
fördelar och minimera nackdelar med standardsystem. Även Davenport (2000) menar 
att det viktigt att inse att anskaffning av ett standardsystem förändrar verksamheten. 
Ett införande av standardsystem handlar lika mycket om att förändra verksamhetens 
arbetssätt som det handlar om teknologi. Organisationsförändring representerar en 
stor del av ett lyckat systeminförande (Davenport, 2000). Även Hong & Kim (2001) 
påpekar vikten av att inse att standardsystem påverkar och förändrar verksamheten. 
Både företag Ett, Två och Sex menar att de varit medvetna om att införandet av ett 
standardsystem medför anpassningar både av systemet, rutiner och av 
arbetsorganisationen. 

Det kan anses vara av vikt att då anpassningsbehoven analyseras göra en avvägning 
mellan de konsekvenser och den kostnad anpassningen medför och den nytta som 
anpassningen skulle medföra. Är kostnaden och konsekvenserna för stora i 
förhållande till den förväntade nyttan bör anpassningen ej genomföras. 

6.7.4 Projektstart och planering 

Enligt Euromethod kräver en effektiv upphandling av ett informationssystem klara 
beskrivningar av det önskade resultatet och av nuläget. Vikten av att både kund och 
leverantör är eniga både om det upphandlade systemets funktionalitet samt den 
aktuella verksamhetens nuläge understryks. Enligt VFS-metoden och SYSteams 
projektstyrningsmodell startar ett projekt genom att ett projektdirektiv från 
projektbeställaren erhålls av systemleverantören, detta direktiv skall vara en 
beskrivning av uppdraget ur beställarens synvinkel samt en beskrivning av de 
förutsättningar som skall gälla under projektet. Utifrån projektdirektivet skall sedan 
en projektplan framställas. Enligt SYSteams modell får projektarbetet inte påbörjas 
förrän beslutsgruppen fastställt att projektplanen överensstämmer med 
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projektdirektivet. Ett formellt beslut om godkänd projektplan skall fattas och utgör då 
ett kontrakt mellan beslutsgruppen och projektledaren. Denna godkända projektplan 
ligger sedan till grund för projektgenomförandet.  

Tabell 4 nedan visar en sammanställning över vilka företag som skrivit ett 
projektdirektiv, vilka företag som sammanställt en projektplan och vad som ingått i 
dessa planer.  

 Företag 
Ett 

Företag 
Två 

Företag 
Tre 

Företag 
Fyra 

Företag 
Fem 

Företag 
Sex 

Projektdirektiv X           

Projektplan X X X X   X 

Projektets omfattning X     X   X 

Tidsplan med delmål X X X X X X 

Anpassningar X           

Krav på färdigtidpunkt X X X X X X 

Tabell 4: Sammanställning över de olika företagens hantering av projektdirektiv och projektplan. 

Företag Ett uppger att innan projektet startade skrev systemleverantören ett kortfattat 
projektdirektiv som sedan godkändes av företaget. Då leverantören utformade 
projektdirektivet och verksamheten inte framställt någon kravspecifikation som 
leverantören kunnat ta del av finns det som nämnts tidigare en risk att de båda 
parterna inte till fullo förstår varandra. Det kan uppstå felaktiga förväntningar på vad 
som ingår i projektet och vad som inte ingår. Enligt företag Ett utformades även 
projektplanen av systemleverantören. I denna plan fanns alla steg som skulle 
genomgås under projektet med, när de skulle genomföras samt vad hela projektet 
innefattade. Även de anpassningar som behövde utföras i systemet inkluderades i 
denna plan. 

Företag Fem anger att det skrevs ett avtal mellan systemleverantören och företaget 
och att de satte upp vissa delmål för projektet men att de inte lade upp det i någon 
projektplan. De uttryckte sig enligt följande då de ombads att beskriva arbetsstrategin 
som använts under projektet ”det var bara att ge järnet, vi fick lösa problemen då de 
uppstod”. Anskaffning och implementering av standardsystem är en komplex uppgift. 
För att detta arbete skall resultera i ett så bra slutresultat som möjligt är det därför 
viktigt att arbetet utförs på systematiskt och strukturerat sätt. Enligt SYSteam (1999) 
är ett dåligt planeringsarbete den enskilt viktigaste orsaken till att projekt misslyckas. 
Även Euromethod menar att planeringen av projektet är den mest kritiska faktorn. 
Enligt Euromethod är det sannolikt att ett projekt med en dåligt genomförd planering 
misslyckas. Det kan därför anses vara riskabelt att driva ett projekt utan en noggrant 
utformad och fastställd plan. Företag Fem anser till och med själva att det skulle ha 
varit en fördel för dem att lägga mer tid på planeringen av projektet. 

Företagen Två, Tre, Fyra och Sex sammanställde en projektplan för sina respektive 
projekt. Företag Tvås och företags Tre projektplan innefattade tidsplan med delmål 
samt krav på färdigtidpunkt. Företag Fyras och företag Sex projektplan innefattade 
förutom tidsplan med delmål och krav på färdigtidpunkt även vad hela projektet 
innefattade. 
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Utifrån ovanstående kan det anses vara en fördel både för kund och för leverantör om 
kunden utformar ett projektdirektiv som redogör för dennes syn på projektet. Detta 
direktiv bör enligt SYSteams projektstyrningsmodell bland annat innefatta projektets 
mål och förväntade resultat, projektets omfattning, ekonomiska ramar samt krav på 
färdigtidpunkt. Det kan även anses att en projektplan förutom tidsplan med delmål 
och krav på färdigtidpunkt bör redogöra för projektets omfattning för att båda parter 
skall vara helt på det klara vad som ingår i projektet och vad som ligger utanför. Av 
det insamlade intervjumaterialet framgår det att både företag Ett, Fyra och Sex har 
med vad projektet omfattar i projektplanen, dessa företag är nöjda med sina respektive 
system och är införstådda med att saker som systemleverantören behöver åtgärda 
gällande systemet efter det att projektet är avslutat inte ingår i projektet utan kan anses 
vara löpande förvaltning av systemet.   

6.7.5 Projektgenomförande och planering  

Regelbunden uppföljning mot projektplanen menar SYSteam (1999) är ett av de 
viktigaste verktygen för effektiv projektstyrning. SYSteam (1999) menar vidare att 
om ett projekt drivs utan medveten styrning kan det efter en tid förmodligen 
konstateras att ingen har kontroll på var i tid projektet befinner sig eller vad som krävs 
för att nå målet.  

I tabell 5 nedan redogörs för vilka företag som följt upp och stämt av projektet 
gentemot projektplanen, tabellen visar också vilka företag som genomfört 
kontinuerlig fortsatt planering.  

 Företag 
Ett 

Företag 
Två 

Företag 
Tre 

Företag 
Fyra 

Företag 
Fem 

Företag 
Sex 

Uppföljning och avstämning mot plan X   X X   X 

Kontinuerlig fortsatt planering X   X X X X 

Tabell 5: Sammanställning över de olika företagens hantering av uppföljning och avstämning av 
projektplan samt om de kontinuerligt har genomfört fortsatt planering. 

Företag Ett, Tre, Fyra och Sex uppger att de under projektets gång kontinuerligt höll 
beslutsgruppsmöten och att det på dessa möten gjordes uppföljningar och 
avstämningar mot projektplanen. Företag Fem uppger att de under projektets gång 
hade möten där det beslutades hur de skulle gå vidare i projektet, det vill säga vad de 
skulle göra härnäst. Företag Två uppger att det skrevs en projektplan utifrån företagets 
kravspecifikation. Denna plan redogjorde för hur projektet skulle genomföras. Enligt 
företag Två visade det sig redan i början av projektet att denna plan inte skulle kunna 
hållas. Detta uppges vara orsaken till att ingen uppföljning av planen genomfördes. I 
detta fall då företag Två anser att det var leverantören som orsakade förseningen kan 
det anses att det hade det varit en fördel för dem att få avvikelserna och dess orsaker 
dokumenterade.  

En fördel gällande kontinuerlig uppföljning av projektplanen kan anses vara 
möjligheten att i tid kunna vidta åtgärder då avvikelse mot projektplan 
uppmärksammas. Vidare kan det anses att då ett projekt oftast involverar mer än en 
person måste kontinuerlig planering ske för att de som är involverade i projektet skall 
veta vad som skall ske och göras i framtiden och vem som skall utföra det. 
Kontinuerlig planering kan anses vara nödvändig för att komma framåt i projektet. 
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Systeminförande 

Företag Ett har införskaffat tre olika system, införandet av dessa skedde i etapper 
system för system. Då MPS-systemet implementerades lades först all grunddata in i 
systemet, detta gjordes en tid innan systemet skulle tas i drift. All annan information 
kopierades från det gamla systemet till det nya över en helg. De körde vidare det 
gamla MPS-systemet parallellt med det nya MPS-systemet under en 
tvåveckorsperiod. Detta gjordes som en säkerhetsåtgärd. Då det gäller 
ekonomisystemet kördes inte det gamla och det nya systemet parallellt, istället 
genomfördes tester för att på så sätt kontrollera att allt stämde.  

Även i företag Tvås fall skedde själva systeminförandet över en helg. Alla parametrar 
var då satta och all grunddata inlagd. Allt som var pågående i det gamla systemet 
konverterades och lades in i det nya systemet.  

Två månader innan det nya systemet skulle börja användas påbörjade företag Fyra 
inläggandet av grunddata samt parametersättningen. All grunddata och så mycket 
övrig information som gick, var inlagd en tid före de avslutade det gamla systemet 
och började använda det nya.  

Företag Fem genomförde själva systeminförandet över en helg. Under denna helg lade 
de in all data manuellt i det nya systemet. All grunddata hade lagts in i systemet 
tidigare.  

Företag Sex konverterade all data en tid innan systemet skulle föras in i 
verksamheten. Verksamhetens grunddata konverterades automatiskt och företagets 
orderstockar registrerades manuellt. Detta manuella arbete gjordes över en helg. 
Därefter stämdes alla värden av, såsom till exempel lagervärdena. 

Nedan i tabell 6 nedan presenteras en sammanställning över hur respektive företag 
genomfört respektive systemimplementation. Företag Tre har som nämnts tidigare 
ännu inte implementerat sitt system, därför finns inga uppgifter för hur de har gått 
tillväga.  

  Företag 
Ett 

Företag 
Två 

Företag 
Tre 

Företag 
Fyra 

Företag 
Fem 

Företag 
Sex 

Konvertering av data X X     X 

Införande i etapper X          

Parallell körning av gammalt och nytt 
system X          

Test av system X X  X X X 

Tabell 6: Sammanställning över hur företagen genomfört systemimplementationen. 

Enligt VFS- och SIV-modellen kan det vara värdefullt med parallell körning av det 
gamla och det nya systemet under en viss övergångstid. Ett slutligt test av systemet 
bör också enligt dessa modeller och SYSteams systemutvecklingsmodell genomföras. 
Som kan ses i tabell 6 var det endast företag Ett som utförde parallell körning av det 
gamla och det nya systemet. Trots att ingen parallell körning utförts av de övriga 
företagen var det bara företag Fem som uppgav att det under det nya systemets första 
dag uppstod en del mindre fel, dock inga allvarliga. Samtliga företag har dock testkört 
systemen innan de togs i drift. Det kan dock anses, om möjlighet och resurser finns, 
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att det som säkerhetsåtgärd är bra att utföra viss parallell körning av systemen. Finns 
inte denna möjlighet bör noggranna tester av systemet utföras för att om möjligt 
garantera att systemet fungerar som avsetts. 

Utbildning 

Enligt Nilsson (1991) kräver en bra start för det nya systemet att de berörda 
användarna får utbildning och övning i systemets olika funktioner. Vad gäller 
utbildning av personalen har den på samtliga intervjuade företag genomförts innan 
systeminförandet.  

I tabell 7 nedan visas en sammanställning över hur respektive företag upplevde 
utbildningen av användare. Företag Tre som vid intervjutillfället ännu inte hade 
implementerat sitt system hade heller inte genomfört någon utbildning, det finns 
därför inte några uppgifter om de var nöjde med utbildningen eller ej. 

  Företag 
Ett 

Företag 
Två 

Företag 
Tre 

Företag 
Fyra 

Företag 
Fem 

Företag 
Sex 

Nöjda med utbildningen   X  X   X 

Ej helt nöjda med utbildningen X     X   

Tabell 7: Sammanställning över hur företagen upplevde utbildningen av användare. 

Företag Ett och Sex uppgav att utbildning skedde i större omfattning för 
delprojektledarna och att övriga användare fick en mer generell utbildning. Företag 
Sex uppgav vidare att beroende på arbetsuppgifter anpassades utbildningen så att 
personal som hade behov av mer utbildning också fick detta. Företag Två angav att 
samtlig berörd personal genomgått en grundutbildning i systemet och att 
vidareutbildning därefter har skett vid behov. Företag Fyra uppgav att berörd personal 
utbildades. Företaget menar att de från början utbildade för få personer i det nya 
systemet och att detta gjorde verksamheten sårbar. De anser att det bör var minst två 
personer som kan varje rutin i systemet för att minimera risken att det inte finns någon 
på företaget som kan en viss rutin exempelvis vid semester och sjukdom. Om en 
riskanalys hade utförts vid planeringen av projektet kan det anses att detta är en sådan 
risk som då borde ha uppmärksammats och därigenom undvikits. Vad gäller 
utbildningen av personal på företag Fem framkommer det att den utförts under 
tidsbrist och att de därför inte hann utbilda personalen i tillräcklig omfattning.  De 
anser att utbildningen skulle ha behövt vara mer anpassad för den enskilde individen 
och dennes arbetsuppgifter. Det kan anses ha varit en nackdel att utbildningen endast 
skedde i systemets standardversion, genom detta bör det ha varit svårt att anpassa 
utbildningen för den enskilde och dennes arbetsuppgifter. 

Det kan anses vara viktigt att användarna erhåller en relevant och anpassad 
utbildning. De bör först och främst utbildas i de funktioner och rutiner som de 
kommer att nyttja i sitt arbete. Det är också viktigt att företagen i möjligaste mån 
sprider kunskapen för att på så sätt bli mindre sårbara. Vidare finns det en risk att då 
företaget även tidigare haft ett standardsystem tror de att dess medarbetare har en 
större systemkunskap och datavana än de verkligen har och att utbildning på grund av 
detta ej sker i tillräcklig utsträckning.  
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6.7.6 Projektavslut 

Både Euromethod, VFS-metoden och SYSteams projektstyrningsmodell understryker 
vikten av att avsluta projekt på ett formellt sätt. Vid projektavslutet görs en 
avstämning av att det som överenskommits i projektplanen utförts på ett 
tillfredsställande sätt. Syftet med projektavslut är att avsluta projektet och att 
slutrapportera till projektbeställaren. Projektavslutet, eller leveransgodkännandet som 
Euromethod benämner det, bör dokumenteras och undertecknas av båda parter. Om 
inte projektet avslutas på ett formellt sätt finns det enligt SYSteams modell en risk att 
projektet övergår i en otydlig förvaltningsfas.  

För att kunna utföra ett projektavslut måste det finnas något att avsluta mot, det vill 
säga ett projektdirektiv, projektplan eller någon annan form av avtal mellan kund och 
leverantör som redogör för vad som ingår i projektet, projektets ramar, och vad de 
båda parterna åtagit sig.  

Tabell 8 nedan redogör för vilka företag som sammanställt en projektplan, vilka som 
gjort uppföljning mot denna, vilka som genomfört projektavslut, vilka som var nöjda 
med det slutliga systemet, vilka som var nöjda med genomförandet av projektet samt 
slutligen vilka respektive projekt som höll sig inom de i förväg givna ramarna. 
Företag Tre var som nämnts tidigare inte färdiga med implementeringen av sitt nya 
system vid intervjutillfället därför finns det inte kompletta uppgifter om detta företag. 

  Företag 
Ett 

Företag 
Två 

Företag 
Tre 

Företag 
Fyra 

Företag 
Fem 

Företag 
Sex 

Projektplan X X X X   X 

Uppföljning och avstämning mot plan X   X X  X 

Projektavslut X X  X   X 

Nöjda med systemet X    X X X 

Mindre nöjda med systemet X X        

Nöjda med projektgenomförandet      X   X 

Mindre nöjda med projektgenomförandet   X    X   

Projektet höll sig inom ramarna X    X X X 

Tabell 8: Sammanställning över om företagen sammanställt en projektplan, uppföljningen utav denna, 
genomfört projektavslut, om de är nöjda med systemet, om de var nöjda med projektgenomförandet 

samt om projektet höll sig inom ramarna. 

I tabellen kan det utläsas att företag Ett är både nöjda och mindre nöjda med systemet. 
Förklaringen till detta är att företag Ett anskaffade och införde tre olika system – 
MPS, personaladministrativt system samt ekonomisystem – företaget är nöjda med 
MPS-systemet och med det personaladministrativa systemet men uppger att de är 
mindre nöjda med ekonomisystemet och att integreringen mellan MPS-systemet och 
ekonomisystemet inte fungerar på ett för verksamheten tillfredsställande sätt.   

Utifrån intervjumaterialet kan det utläsas att företag Fem som inte utförde någon 
förändringsstudie och inte heller gjorde någon projektplan inte var helt nöjda med 
leverantörens agerande efter det att systemet var infört. Detta företag har heller inte 
gjort något formellt projektavslut. Ur detta kan tolkas att de båda parterna initialt inte 
var helt eniga om exakt vad som ingick i själva projektet och vad som låg utanför. 
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Systemleverantören kanske tolkade det så att då systemet var infört var projektet klart 
och företag Fem tolkade det som att det fortfarande fanns en del saker kvar att utföra. 
Hade det i detta fall gjorts en tydlig projektplan som båda parter godkänt, skulle de ha 
kunnat genomföra ett projektavslut då samtliga punkter i denna plan var genomförda 
och därigenom kunnat undvika att missförstånd och missnöje av detta slag uppstod.  

Företag Fyra och Sex å andra sidan gjorde både en projektplan som följdes upp och 
stämdes av kontinuerligt under projektet och hade ett formellt projektavslut som 
dokumenterades. Dessa företag är nöjda med sina respektive system och är 
införstådda med att saker som systemleverantören behöver åtgärda gällande systemet 
efter projektavslutet inte ingår i projektet utan kan anses vara löpande förvaltning av 
systemet. Det bör vara ett sådant här scenario som eftersträvas, genom detta 
tillvägagångssätt kan både kund och leverantör känna sig nöjda med projektets 
resultat.  

Dessa exempel visar på vikten av att både formellt avsluta ett projekt genom 
projektavslut, men framför allt vikten av att ha ett projektdirektiv, projektplan eller 
någon annan form av avtal mellan de båda parterna.   
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7. Resultat och slutsatser 
Resultatet av denna studie är det svar som kan formuleras i förhållande till studiens 
problemprecisering:  

Vilka övergripande steg bör ingå i en arbetsmodell som integrerar 
projektstyrning och systemutveckling vid anskaffning, anpassning samt 
implementering av nytt standardsystem?  

Systemutvecklingsmodeller behandlar generellt sett huvudsakligen tekniska aspekter 
och är avsedda att ge stöd i själva utvecklingsarbetet i ett systemutvecklingsprojekt. 
Projektstyrningsmodeller behandlar olika sätt att planera, organisera och följa upp 
projekt. I detta arbete har både systemutvecklingsmodeller och 
projektstyrningsmodeller beaktats och utifrån dessa och det i kapitel sex redovisade 
intervjumaterialet med tillhörande analys kan det identifieras att följande 
övergripande steg bör ingå i en integrerad projektstyrnings- och 
systemutvecklingsmodell: 

• Förändringsstudie – Denna kan utföras av verksamheten själv eller i 
samarbete med en extern samarbetspartner. Studien bör innehålla både en 
nutidsanalys och en framtidsanalys. Den bör vidare resultera i en mer eller 
mindre detaljerad kravspecifikation som bör innehålla en redogörelse för vilka 
mål verksamheten har med anskaffningen av systemet, en beskrivning av den 
aktuella verksamheten och dess verksamhetsprocesser samt en beskrivning av 
vilka funktioner systemet skall ha.  

• Analys och val av standardsystem – Denna fas bör inledas med en 
undersökning av utbudet av de standardsystem som finns på marknaden. Då 
möjliga system identifierats skall verksamhetens krav och behov jämföras och 
värderas mot systemens möjligheter och begränsningar. Under detta arbete kan 
relationsmodellen med fördel användas. 

• Projektstart – Denna fas bör inledas med att ett projektdirektiv överlämnas 
av kunden till systemleverantören. Projektdirektivet kan utgöras av 
kravspecifikationen samt en beskrivning av de förutsättningar som skall gälla.  
Utifrån detta direktiv skall sedan en projektplan framställas. Denna plan bör 
bland annat innehålla en tidsplan, redogörelse för projektets omfattning, 
beskrivning av projektorganisation och ansvar samt redogöra för hur 
uppföljning av arbetet bör utföras. Innan projektarbetet påbörjas skall 
projektplanen formellt godkännas av projektets beslutsgrupp och utgör då ett 
avtal mellan systemleverantören och kunden. Om systemleverantören ej varit 
med under kundens förändringsstudie bör denne under projektstarten 
genomföra en egen verksamhetsanalys samt ta del av det material som 
framkommit under kundens förändringsstudie.  

• Projektgenomförande – Under denna fas bör planering ske mer detaljerat för 
de närmaste aktiviteterna och mer grovt för aktiviteter längre fram i tiden. 
Kontinuerlig uppföljning och avstämning mot projektplanen bör också 
genomföras under denna fas. Det som då framkommer skall rapporteras till 
projektets beslutsgrupp som då skall fatta beslut om hur det fortsatta arbetet 
skall genomföras med hänsyn till eventuella avvikelser från planen. Det är 
under denna fas som implementering och eventuell anpassning av systemet 
samt utbildning av användare skall genomföras. 
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• Projektavslut – Under denna fas skall kontroll av att systemet uppfyller de 
krav som specificerats i avtalet, att de båda parternas åtaganden har fullföljts 
samt att alla aktiviteter är avslutade göras. Det vill säga det skall göras en 
avstämning av att det som överenskommits i projektplanen utförts på ett 
tillfredsställande sätt. Projektavslutet bör dokumenteras och undertecknas av 
både kund och systemleverantör. Denna fas genomförs för att garantera att alla 
tekniska och kommersiella frågor rörande avtalet har slutförts på ett 
tillfredsställande sätt. 

Ovanstående arbetssteg anses besvara arbetets problemställning. Motivering till varför 
dessa arbetssteg bör ingå redovisas nedan.  

7.1 Förändringsstudie 
Litteratur både gällande systemutveckling och gällande projektstyrning trycker på 
vikten av att innan ett projekt startas klart ha definierat och analyserat syftet med 
projektet, det vill säga i detta fall de mål en verksamhet har med anskaffandet av ett 
nytt system.  

Flera av företagen ansåg att då de även tidigare haft ett annat standardsystem visste de 
vilka krav och behov verksamheten hade på ett sådant. Detta tillvägagångssätt kan 
medföra att krav och behov förbises. Det finns också en risk att endast verksamhetens 
nuvarande krav och behov beaktas, och att därmed ett system anskaffas som på sikt 
inte kommer att ge den förväntade nyttan. Det kan därför anses vara av vikt att 
verksamheten utför både en nulägesanalys och en framtidsstudie och alltså inte endast 
beaktar verksamhetens krav och behov utifrån de brister som finns i deras befintliga 
system. Det kan alltså anses vara av vikt för verksamheten att under 
förändringsstudien försöka analysera även framtida systembehov för att möjliggöra att 
det system som anskaffas även på sikt uppfyller verksamhetens krav och behov. 
Vidare bör det som framkommer under förändringsstudien dokumenteras och utgör då 
en mer eller mindre detaljerad kravspecifikation. Denna kravspecifikation bör 
innehålla en redogörelse för vilka mål verksamheten har med anskaffningen av 
systemet, en beskrivning av den aktuella verksamheten och dess 
verksamhetsprocesser samt en beskrivning av vilka funktioner systemet skall ha. 
Detta dokument kan sedan utgöra underlag för analys och utvärdering av olika system 
då val av system skall göras. Dokumentet kan även fylla en viktig funktion längre 
fram i processen genom att utgöra en del av det projektdirektiv som skall överlämnas 
av kunden till vald systemleverantör. 

7.2 Analys och val av standardsystem  
Enligt VFS-metoden och SIV-modellen bör en marknadsundersökning göras för att 
erhålla information om vilka tänkbara system som finns på marknaden. Detta anses 
vara ett lämpligt sätt att inleda valfasen. Då lämpliga system identifierats 
rekommenderas av VFS-metoden och SIV-modellen att dessa systems möjligheter 
och begränsningar jämförs och värderas mot verksamhetens krav och behov. Under 
denna jämförelse underlättas arbetet om verksamheten tidigare utformat en 
kravspecifikation som då kan användas som underlag för utvärderingen. Återigen kan 
alltså vikten av att ha utfört en förändringsstudie där verksamhetens krav och behov 
analyserats och dokumenterats fastställas.   
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Under utvärderingen kan relationsmodellen (kap 2.3.1) med fördel användas. Denna 
modell kan ses som ett hjälpmedel för att på ett strukturerat sätt erhålla information 
om i vilken utsträckning olika system uppfyller verksamhetens krav och behov. Det är 
viktigt att inse att ett standardsystem sällan eller aldrig helt och hållet täcker 
verksamhetens samtliga krav och behov. För att undvika omfattande anpassningar av 
både system och verksamhet bör dock ett system med så stor överensstämmelse som 
möjligt väljas.  

7.3 Projektstart  
Det som kan anses viktigt att beakta gällande projektstarten är vikten av att de båda 
parterna, det vill säga kunden och leverantören, uppnår konsensus om dels vad som 
skall ingå i projektet och vad som inte skall ingå, och dels om projektets mål och syfte 
för att i möjligaste mån undvika missförstånd. Vidare kan det utifrån analysen av 
intervjumaterialet konstateras att det är av stor vikt att kund och leverantör förstår och 
är eniga om verksamhetens nuläge samt om hur det önskade resultatet skall se ut.  

Enligt VFS-metoden och SYSteams projektstyrningsmodell startar ett projekt genom 
att ett projektdirektiv från projektbeställaren erhålls av systemleverantören, detta 
direktiv skall vara en beskrivning av uppdraget ur beställarens synvinkel samt en 
beskrivning av de förutsättningar som skall gälla under projektet. Det kan anses att då 
kunden genomfört en förändringsstudie som resulterat i en kravspecifikation kan 
denna specifikation tillsammans med de förutsättningar som skall gälla under 
projektet utgöra projektdirektivet. Förutsättningarna kan till exempel gälla tid och 
pengar.  

Utifrån projektdirektivet skall sedan en projektplan framställas. Enligt SYSteam 
(1999) är ett dåligt planeringsarbete den enskilt viktigaste orsaken till att projekt 
misslyckas. Även Euromethod (1996) menar att planeringen av projekt är den mest 
kritiska faktorn. Enligt Euromethod (1996) är det sannolikt att ett projekt med en 
dåligt genomförd planering misslyckas. Det kan därför anses vara riskabelt att driva 
ett projekt utan en noggrant utformad och fastställd plan.  

Projektplanen bör innehålla en tidsplan, redogörelse för projektets omfattning, 
beskrivning av projektorganisation och ansvar samt redogöra för hur uppföljningen av 
arbetet bör utföras. För att i möjligaste mån garantera att parterna är överens om vad 
som ingår och inte ingår i projektet bör projektplanen redogöra för projektets 
omfattning. Det anses vidare vara mycket viktigt att i projektplanen definiera vilket 
ansvar kunden respektive leverantören har under projektet, detta för att om möjligt 
undvika eventuella tvister gällande ansvarsfrågor. Innan projektarbetet påbörjas skall 
projektplanen formellt godkännas av projektets beslutsgrupp och utgör då ett avtal 
mellan systemleverantören och kunden. 

Det anses vidare att om systemleverantören ej varit med under kundens 
förändringsstudie så bör denne under projektstarten genomföra en egen 
verksamhetsanalys för att på så sätt bilda sig en uppfattning om hur det aktuella 
systemet skall kunna stödja och effektivisera verksamheten ifråga. Det är också 
viktigt att leverantören tar del av och beaktar det material som framkommit under 
kundens förändringsstudie.  
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7.4 Projektgenomförande  
Utifrån projektplanen bör under genomförandefasen kontinuerlig planering ske mer 
detaljerat för de närmaste aktiviteterna och mer grovt för aktiviteter längre fram i 
tiden. Det kan anses att då ett projekt oftast involverar mer än en person så bör 
kontinuerlig planering ske för att de som är involverade i projektet skall veta vad som 
skall ske och göras i framtiden och vem som skall utföra det. Kontinuerlig planering 
kan därför anses vara nödvändig för ett projekts framåtskridande. 

Regelbunden uppföljning mot projektplanen menar SYSteam (1999) är ett av de 
viktigaste verktygen för effektiv projektstyrning. SYSteam (1999) menar vidare att 
om ett projekt drivs utan medveten styrning kan det efter en tid förmodligen 
konstateras att ingen har kontroll på var i tid projektet befinner sig eller vad som krävs 
för att nå målet. En fördel gällande kontinuerlig uppföljning och avstämning mot 
projektplanen kan därför anses vara möjligheten att i tid kunna vidta åtgärder då 
avvikelse mot projektplan uppmärksammas. Är dessa avvikelser omfattande eller av 
sådan art att åtgärderna för korrigering kräver omfattande resurser bör detta 
rapporteras till projektets beslutsgrupp som då skall fatta beslut om hur det fortsatta 
arbetet skall genomföras. Även om projektet framskrider enligt plan bör projektets 
beslutsgrupp informeras om detta genom regelbunden avrapportering. 

7.5 Projektavslut 
Denna fas kan ses som ett leveransgodkännande. Under denna fas skall kontroll av att 
systemet uppfyller de krav som specificerats i avtalet, att de båda parternas åtaganden 
har fullföljts samt att alla aktiviteter är avslutade göras. Det vill säga det skall göras en 
avstämning av att det som överenskommits i projektplanen har utförts på ett 
tillfredsställande sätt. Om ett projekt inte avslutas på ett formellt sätt finns det enligt 
SYSteam (1999) en risk att projektet övergår i en otydlig förvaltningsfas. 
Projektavslutet bör dokumenteras och undertecknas av både kund och 
systemleverantör. Denna fas genomförs för att garantera att alla tekniska och 
kommersiella frågor rörande avtalet har slutförts på ett tillfredsställande sätt.  

För att kunna utföra ett projektavslut måste det finnas något att avsluta mot, det vill 
säga ett projektdirektiv, projektplan eller någon annan form av avtal mellan kund och 
leverantör som redogör för vad som ingår i projektet, projektets ramar, och vad de 
båda parterna åtagit sig.  

Resultaten av ovanstående arbetssteg är samtliga beroende av om förändringsstudien 
genomförts på ett tillfredsställande sätt. Ett dåligt förarbete kan inte kompenseras av 
ett bra arbete i efterföljande steg. Om inte en noggrann förändringsstudie genomförs 
där verksamhetens krav och behov analyseras och dokumenteras kan detta få negativa 
följder för hela anskaffningsprocessen. Det kan till exempel medföra att val av system 
sker på felaktiga grunder och detta kan resultera i att ett system som är mindre 
passande för verksamheten anskaffas. Det kan därför utifrån detta arbete anses att 
samtliga arbetssteg som identifierats bör genomföras, men att det viktigaste 
arbetssteget är förändringsanalysen.  
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8. Diskussion 
I detta kapitel kommer det arbete som genomförts att diskuteras. Kapitlet inleds med 
reflektioner över och erfarenheter av det utförda arbetet, därefter följer en diskussion 
om det erhållna resultatet och avslutningsvis ges förslag till fortsatt arbete.  

8.1 Erfarenheter av utfört arbete  
Valet att genomföra studien med hjälp av litteraturstudier och intervjustudie visade 
sig vara ett passande tillvägagångssätt. Arbetet har genomförts helt planenligt utan att 
några förändringar har behövt göras. 

Vad gäller litteraturstudien har denna varit mycket givande och har resulterat i en 
större kunskap och förståelse för både systemutveckling och projektstyrning. 
Problemet under denna del av arbetet har varit att det finns en mycket stor mängd 
material och att det därför har varit svårt att välja ut det material som varit mest 
relevant för problemställningen. Hade det funnits mer tid till förfogande hade denna 
studie kunnat göras betydligt mer omfattande. 

Gällande intervjustudien så var syftet med denna att erhålla en bred förståelse för hur 
olika företag gått tillväga då de anskaffat och infört ett nytt standardsystem. Målet var 
också att erhålla information om vad som ansetts varit bra och vad som varit mindre 
bra under processen, om företagen ansåg sig nöjda med slutresultatet och så vidare. 
Intervjustudien har gått bra att genomföra, samtliga intervjupersoner har varit 
tillmötesgående och har besvarat frågorna på ett uttömmande sätt. Intervjuerna har 
gett en stor mängd intressant information. Det kan anses att intervjustudien väl 
uppfyllde sitt syfte. Det har varit synnerligen intressant att genomföra dessa intervjuer 
och genom detta erhålla förståelse för hur det är i ”verkligheten”.  

Arbetet har genomförts på konsultföretaget SYSteam AB. Det har varit intressant att 
ha fått en inblick i hur ett företag av den typen arbetar. De företag som deltog i 
intervjuundersökningen förmedlades av SYSteam, detta anses ha bidragit till att de 
personer som intervjuades var så välvilligt inställda till att medverka.  

Detta arbete har utförts delvis i samarbete med en annan student, Susanne Nilsson. 
Även Susanne utförde sitt arbete på SYSteam men med inriktning på hur kundnytta 
kan värderas vid ett systembyte (se Nilsson, 2002). Detta har medfört att vi 
genomförde intervjuerna tillsammans. Det här samarbetet upplevs av mig ha varit 
mycket positivt och givande. Vi har haft många och långa diskussioner där vi 
analyserat de intervjusvar vi erhållit. En stor fördel med detta samarbete har varit att 
vi har kunnat pröva våra slutsatser och resonemang på varandra för att se om de har 
hållit. Jag anser att detta samarbete har bidragit till att en större kunskap och förståelse 
för området har erhållits.  

8.2 Diskussion av resultatet 
Syftet med denna studie var att identifiera vilka övergripande steg som bör ingå i en 
arbetsmodell som integrerar projektstyrning och systemutveckling vid anskaffning 
och implementering av standardsystem. Studien genomfördes dels genom en 
litteraturstudie och dels genom en intervjustudie. Då intervjustudien genomförts och 
sammanställts analyserades denna och slutsatser drogs genom att dra paralleller 
mellan intervjustudien och litteraturstudien. Jag anser att det resultat som presenteras i 
kapitel sju besvarar arbetets problemställning och bör kunna fungera och användas 
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som ett stöd vid denna typ av systemutvecklingsprojekt för såväl kund som 
systemleverantör, dock bör nedanstående synpunkter beaktas för att avgöra resultatets 
generaliserbarhet.  

En aspekt som bör uppmärksammas gällande arbetets resultat är att intervjustudien 
endast beaktar små till medelstora företag inom tillverkningsindustrin. Om urvalet sett 
annorlunda ut till exempel vad gäller storlek på företag eller om även tjänsteföretag 
skulle ha inkluderats i studien finns möjligheten att resultatet skulle ha blivit 
annorlunda. Det vore vidare intressant att undersöka om det som framkommit under 
intervjustudien i detta arbete även skulle ha uppmärksammats om de undersökta 
företagen haft en annan systemleverantör. Detta resonemang medför att jag anser att 
resultatet av detta arbete är giltigt för den valda populationen men att jag känner viss 
osäkerhet för om det är generellt giltigt för alla typer av företag. 

Ytterligare en faktor som bör beaktas är att trots att ett förhållandevis stort antal 
intervjuer genomfördes så uppnåddes aldrig den punkt då svaren som erhölls var 
återkommande eller likvärdiga, det uppkom alltså nya aspekter vid varje intervju. I 
och med detta kan det anses att fler intervjuer borde ha genomförts för att resultatet 
skulle kunna anses vara generellt för populationen. Jag är dock av den åsikten att då 
urvalet gjordes på det sätt som det gjordes, det vill säga i undersökningen har det 
ingått företag som i alla väsentliga avseenden utgör en miniatyr av populationen, så 
kan resultatet anses vara generellt gällande för vald population.  

Vidare så beaktades under intervjustudien endast kundernas åsikter om och 
synpunkter på respektive projekt. Även om jag tror att intervjupersonerna svarade 
sanningsenligt på intervjufrågorna så finns det en risk att de uppgav hur de borde ha 
utfört projekten istället för hur de verkligen gjorde. Jag anser att om tid funnits så 
borde även systemleverantören ha intervjuats för att på så sätt ha kommit närmare 
sanningen och på ett bättre sätt spegla hur projekten genomfördes. Om även 
leverantörerna hade tagits med i undersökningen så skulle detta ha kunnat påverka 
arbetets resultat, det är dock svårt att uttala sig om i vilken omfattning. 

Vad gäller den litteraturstudie som genomfördes så kunde som nämnts tidigare inte all 
litteratur i ämnet studeras. Det fanns därför behov av att göra ett urval ur befintlig 
litteratur. Då resultatet till viss del bygger på detta urval är det relevant att ställa sig 
frågan om ”rätt” litteratur valdes och om annan litteratur skulle ha påverkat resultatet. 
Till exempel skulle andra systemutvecklingsmetoder och projektstyrningsmodeller ha 
kunnat väljas. Jag har dock svårt att ha någon uppfattning om detta, men det bör 
nämnas att litteraturen till stor del har varit enig om de viktigaste punkterna som mitt 
resultat är baserat på, till exempel vikten av att genomföra en förändringsstudie. 
Ytterligare litteraturstudier skulle kanske ha kunnat påverka de mer detaljerade 
delarna av resultatet men jag tror inte att det övergripande stegen skulle påverkas i 
någon större omfattning. Detta medför att jag anser att arbetets resultat i stor 
utsträckning kan anses vara tillförlitligt och bör därför med fördel kunna användas 
som stöd av såväl kunder som systemleverantörer vid projekt där standardsystem skall 
anskaffas, anpassas och implementeras.  

8.3 Förslag till fortsatt arbete 
Detta arbete behandlar som tidigare beskrivits vilka övergripande steg som bör ingå i 
en arbetsmodell som integrerar projektstyrning och systemutveckling. Av intresse 
vore att utveckla och forska mer på djupet i vilka faktorer som är viktiga att beakta 
under de arbetssteg som presenteras i detta arbetes resultat.  
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Under denna undersökning har det framkommit hur viktigt det är att genomföra en 
förändringsstudie då nytt informationssystem skall anskaffas. I denna undersökning 
behandlas inte arbetet med förändringsstudie i detalj utan på ett mer övergripande sätt. 
Ett uppslag till fortsatt arbete vore därför att forska i hur en förändringsstudie bör 
genomföras och vilka faktorer som då är viktiga att beakta.  

I flera fall under detta arbetes intervjustudie har det kunnat skönjas att kunden och 
leverantören inte till fullo förstått varandra och att detta har fått till följd att projektet 
inte ansetts helt lyckat. Det vore därför intressant att studera hur man bör agera för att 
i största möjliga mån garantera att kund och leverantör är eniga och förstår varandra i 
en avtalssituation då ett standardsystem upphandlas. Detta är något som jag anser vara 
oerhört viktigt men inte verkar vara helt enkelt att genomföra, fortsatta studier 
gällande detta anses därför vara mycket angelägna att genomföra.  

I detta arbetes resultat rekommenderas att en projektplan utformas och att denna skall 
godkännas av projektets beslutsgrupp och att planen då utgör ett avtal mellan 
systemleverantören och kunden. Då denna studie inte behandlar i detalj vad som bör 
ingå i projektplan och hur denna bör utformas ges även detta som förslag på fortsatt 
arbete.  
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