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Sammanfattning 
Dagens affärsklimat gör att informationssystem (IS) används mer och mer i 
verksamheter för att skapa fördelar gentemot konkurrenter och effektivisera 
verksamheten. Utvecklingsarbetet av ett IS kan ofta leda till att uppsatta tids- och 
budgetramar överskrids och vissa IS realiseras överhuvudtaget inte.  

Upphandlingsprocessen av ett IS har visat sig vara en bov i detta drama då kunden 
inte alltid vet hur han eller hon ska köpa in det system som svarar bäst mot 
verksamhetens behov. Detta arbete har därför undersökt vilka problem och 
framgångsfaktorer som är specifika för denna process för att sedan undersöka om de 
upphandlingsmetoder som presenterats i detta arbete ger tillräckligt stöd för att lösa 
eller i alla fall minska de identifierade problemen.  

Arbetet visar även hur en väl genomförd upphandlingsprocess påverkar ett 
informationssystems kvalitet. De framgångsfaktorer och problem som har identifierats 
har även använts till att utforma ett ramverk beträffande upphandlingsprocessen av ett 
IS.  

 

 

Nyckelord: Framgångsfaktorer, informationssystem, informationssystemsprojekt,  
upphandlingsmetod, upphandlingsprocess. 
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1 Introduktion 
Dagens företag och organisationer står hela tiden inför förändringar som globalisering av 
marknader, oerhört snabba omställningar med hänsyn till kunders behov och krav på 
produkter (Umble, Haft & Umble, 2003). För att kunna tillmötesgå dessa behov ställs stora 
krav på företagens styrka beträffande effektiva och optimerade affärsprocesser samt kvalitet 
på de levererade produkterna. 

Lösningen på detta problem är ofta ett införande av ett informationssystem (IS) i 
verksamheten (Milis & Mercken, 2002; Umble m.fl., 2003), vilket bland annat kan 
tillfredsställa kraven på informationsutbyte mellan organisationens funktioner och 
automatisering av affärsprocesser. Detta faktum gör att ett IS bland annat kan ses som en 
strategisk fördel och som ett konkurrensmedel för dagens företag. 

I Eriksson (1986), Andersen (1994), Avison och Fitzgerald (1995) och Yeo (2002) definieras 
ett informationssystem som ett system för insamling, bearbetning/manipulation, lagring, 
överföring och presentation av information på ett sådant sätt att de inom organisationen eller 
verksamheten som är i behov av informationen kan ta del av den på ett effektivt sätt.  

Den mörka sidan när det gäller IS är att utvecklingen av dessa ofta överskrider tids- och 
budgetramarna eller att de inte tillfredsställer de krav beställarna har på det (Coombs, Doherty 
& Loan-Clarke, 1999; Yeo, 2002). Detta gör projekten gällande IS antingen läggs ner eller 
inte fungerar som det var tänkt vilket kan skapa motsättningar hos användarna av systemet 
(Wateridge, 1998). Yeo (2002) påpekar även att dåliga kravspecifikationer och dåliga 
riskbedömningar kan leda till misslyckade informationssystemsprojekt (ISP). 

För att råda bot på detta problem bör enligt Yeo (2002) alla intressenter och 
informationssystemsområdet gemensamt skapa förståelse om varför projekt misslyckas och 
detta faktum har resulterat i ett antal kritiska framgångsfaktorer (eng. Critical Success 
Factors) för ett ISP. Dessa faktorer anses påverka projektets framgång och har identifierats 
som exempelvis engagemang från ledningen, klara och konkreta mål, överenskommelse 
mellan alla intressenter gällande dessa mål och användarmedverkan i utvecklingsprocessen 
(Coombs m.fl., 1999; Sarker & Lee, 1999; Milis & Mercken, 2002; Yeo, 2002; Umble m.fl., 
2003). 

Hur kan då ett ISP definieras som lyckat? Enligt Wateridge (1998) har ett IS länge betecknats 
som lyckat om det varit inom tids- och budgetramarna samt mött beställarnas krav. Dessa 
kriterier är dock inte tillfredsställande enligt Wateridge (1998) utan han lägger även till 
följande krav för att ett ISP skall kunna benämnas som lyckat: alla intressenters krav ska vara 
tillfredsställda och inte enbart användarnas, det ska vara vinstgivande, det ska möta 
kvalitetskraven som fastställts av alla intressenter samt att det ska kunna uppfylla målet som 
ställs på det, exempelvis reducera lagerhållningskostnader om det är det som är målet med 
informationssystemet. 

Hur skall då dessa kriterier kunna uppnås? Enligt Hamrin och Qwerin (1994) skulle en hel del 
av dessa leveransförseningar och misslyckade kalkyler kunnat undvikas om beställaren använt 
sig av ett strukturerat tillvägagångssätt i upphandlingsprocessen vilken innebär den specifika 
inköpsprocessen av ett IS. Det kan följaktligen ses som att kvaliteten beträffande ett IS till 
viss del är beroende av att upphandlingen av detta är strukturerad och planerad.    

Att använda sig av en strukturerad upphandlingsmetod kommer i detta arbete ses som en 
kvalitetssäkring av ett IS (produkten) genom att kvalitetsstyra och kvalitetssäkra 
upphandlingen (processen). 
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Upphandlingsprocessen av ett IS anses därför vara en kritisk och oerhört viktig process i fråga 
om informationssystemsprojektet ska bli lyckat eller inte. Följande citat ur Hamrin och 
Qwerin (1994) stöder denna åsikt: 

 

”Köpare av ADB-utvecklingstjänster kan åstadkomma stora vinster i tid och pengar 
genom att upphandla på bra och genomtänkta underlag och med genomtänkta 
metoder.” 

- Hamrin och Qwerin (1994, s.13). 

 

Det skulle därför vara intressant att bland annat undersöka kopplingen mellan 
upphandlingsprocessen av ett IS och kvalitetsbegreppet gällande IS. Denna undersökning 
kommer att bestå av dels en litteraturstudie och dels en intervjustudie. I intervjustudien ingår 
ett antal respondenter med erfarenheter från informationssystemsutveckling samt 
upphandlingar av IS. Dessa har sedan fått besvara ett antal frågor bland annat beträffande 
informationssystem, upphandlingar av informationssystem samt kvalitet. Utifrån dessa studier 
har sedan detta arbetes problemprecisering samt delfrågor besvarats.  

Arbetet är strukturerat på följande sätt: i kapitel 2 kommer en rad begrepp och definitioner 
redovisas. Därefter följer kapitel 3 där arbetets problemprecisering presenteras. Kapitel 4 
redogör för vilka metoder som använts för att besvara arbetets problemprecisering och i 
kapitel 5 beskrivs hur genomförandet av dessa metoder ser ut. 

Efter detta följer kapitel 6 där en detaljerad materialpresentation görs angående det insamlade 
intervjumaterialet och i kapitel 7 sammanställs det insamlade intervjumaterialet kortfattat och 
i kapitel 8 presenteras analys och resultat. Det sista kapitlet är kapitel 9 där författaren 
diskuterar arbetet och drar slutsatser. 

I nästa kapitel kommer en rad begrepp och definitioner presenteras vilka kommer att utgöra 
en grund för resterande del av detta arbete. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel har för avsikt presentera viktiga och grundläggande begrepp för att underlätta 
förståelsen av detta arbete. Kapitlet är strukturerat på följande sätt: i kapitel 2.1 behandlas 
begreppet informationssystem (IS) och hur ett IS definieras i detta arbete. Kapitel 2.2 
beskriver hur utvecklingen av ett IS ser ut samt vilka steg som ingår. 2.3 tar upp 
anskaffningen av IS och går specifikt in på hur upphandlingsprocessen av ett IS kan se ut. I 
kapitel 2.4 diskuteras och definieras begreppet kvalitet och kvalitet gällande ett IS. I kapitel 
2.5 behandlas kritiska framgångsfaktorer samt kriterier för ett lyckat 
informationssystemsprojekt (ISP). 

 

2.1 Informationssystem (IS) 
Informationssystem (IS) är idag ett vida känt och använt begrepp bland verksamheter och 
organisationer oberoende av storlek och område. IS kommer att vara ett väl använt begrepp i 
detta arbete vilket motiverar en ingående beskrivning av vad ett IS är i syfte att ge en god 
grund för vidare läsning av arbetet. 

I Eriksson (1986), Andersen (1994), Avison och Fitzgerald (1995) och Yeo (2002) definieras 
ett IS som ett system som samlar in, bearbetar/manipulerar, lagrar, överför och presenterar 
information på ett sådant sätt att de inom organisationen eller verksamheten som är i behov av 
information kan ta del av den på ett effektivt sätt.  

En vanligt förekommande missuppfattning är att många associerar ett informationssystem 
med ett nätverk av datorer och delade databaser. Detta är dock en fel uppfattning då ett IS 
även kan innefattas av enbart manuella rutiner, vilket kan innebära att människor behandlar 
information utan att använda sig av datorer eller andra maskiner (Eriksson, 1986; Andersen, 
1994; Avison & Fitzgerald, 1995; Langefors, 1995; Yeo, 2002). 

Enligt Langefors (1995) kan även en organisation i sig själv definieras som ett IS då 
information flödar och behandlas av människorna i de olika funktionerna. Denna aspekt kan 
försvåra en enhetlig och grundläggande definition av vad ett IS verkligen är, vilket har gjort 
att ett IS i detta arbete kommer definieras som ett system av datorer och människor som 
arbetar i symbios för att sköta informationshanteringen i en verksamhet.   

 

2.2 Utvecklingen av ett informationssystem (IS) 
Utvecklingen av ett informationssystem (IS) är allt annat än en lätt uppgift. Det finns en 
mängd aktiviteter som bör utföras samt en rad faktorer som påverkar utvecklingen av ett IS. I 
följande del kommer två livscykelmodeller gällande systemutvecklingsprocessen att 
presenteras för att sedan sammanfattas och visa på likheter och skillnader dem emellan.  

Denna sammanfattning kommer sedan att resultera i en generell figur för de två 
livscykelmodellerna. 

  

2.2.1 Systemutvecklingslivscykeln enligt Andersen (1994) 

När det gäller utvecklingen av ett informationssystem (IS) är det av yttersta vikt att 
utvecklarna ser till ett större sammanhang än bara utvecklingsarbetet av detta (Andersen, 
1994). Detta innebär att utvecklarna bland annat måste se till vilka problem som finns i 
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verksamheten där informationssystemet ska integreras men även vilka möjligheter som 
existerar.  

Andersen (1994) menar att ett IS inte nödvändigtvis behöver vara datoriserat utan det kan 
även innefatta manuella arbetsprocesser som effektiviseras. Han tillägger även att denna 
aspekt inte får åsidosättas för att kunna skapa ett så effektivt IS som möjligt åt verksamheten. 
I Andersen (1994) beskrivs därför vikten av att ha kunskap om metoder och tekniker för att 
kunna arbeta med denna större kontext för att vara framgångsrik i utvecklingsarbetet av ett IS. 

En livscykelmodell är enligt Andersen (1994) ett visst sätt att se på hur utvecklingen av ett IS 
ser ut och följande livscykelmodell är hämtad ur Andersen (1994). 

 

 

 

För-
ändrings-

analys 

Analys Utformning Realise-
ring 

Imple-
mentering 

Förvalt- 
ning  

och drift 

Avveck-
ling 

Figur 1. Modell över systemutvecklingslivscykeln (efter Andersen, 1994, s.48). 

 

 

I förändringsanalysen utreds de möjligheter och problem som verksamheten står inför och det 
är av yttersta vikt att inse att problem som upptäcks inte alltid kan lösas med hjälp av ett IS 
utan att de istället är symptom på andra problem inom verksamheten. Andersen (1994) har 
identifierat dessa problem som bristande samarbete mellan medarbetarna eller att 
verksamheten har orimliga eller omotiverade ansvars- och befogenhetsförhållanden. Dessa 
problem är svåra, om inte omöjliga, att lösa enbart med hjälp av utvecklandet av ett IS. 

Förändringsanalysen är en oerhört viktig process som ställer höga krav på att även 
verksamhetens eller organisationens ledning måste förstå vikten av detta arbete och engagera 
sig för att utvecklingsarbetet ska kunna fortgå. Andersen (1994) fortsätter även att beskriva 
denna process som en känslig fas, både emotionellt för de inblandade och organisatoriskt, 
vilket motiverar att en utomstående konsult bör anlitas i detta arbete. 

När denna fas är genomförd påbörjas planeringsarbetet av informationssystemet vilket kallas 
systemering. Andersen (1994) skiljer på systemutveckling och systemering vilket många 
andra inte gör med motiveringen att systemering ingår i systemutvecklingen. I denna fas 
diskuteras på vilket sätt ett införande av ett IS kan underlätta de olika aktiviteter som utförs i 
verksamheten.  

En viktig aspekt i systemeringen är att på ett effektivt sätt diskutera hur samspelet mellan 
informationssystemet och verksamheten ska se ut. För att få fram detta krävs ett nära 
samarbete mellan utvecklare och de personer som utsetts till att representera användarna av 
det blivande informationssystemet (Andersen, 1994). Denna diskussion resulterar i en 
kravspecifikation vilket är ett dokument innehållande användarnas önskemål på 
funktionaliteten hos informationssystemet. Kravspecifikationen, menar Andersen (1994), är 

Systemering 

Systemutveckling 
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en oerhört viktig och central del i hela systemutvecklingsprocessen då det är utifrån detta 
dokument som det blivande informationssystemet sedan designas och konstrueras. Denna del 
av systemeringen brukar kallas den problemorienterade delen, vilken också kan besvara 
frågan vad systemet skall göra. 

Nästa del i systemeringen behandlar hur önskemålen i kravspecifikationen skall utformas 
tekniskt i form av hårdvara, programvara, användning av standarder och så vidare. Det bör 
dock tilläggas att de val som kan uppkomma kan begränsas av tidigare bestämda 
verksamhetsstrategier (Andersen, 1994). När förslaget på hur det blivande 
informationssystemet skall designas och konstrueras är färdigutformat är det dags för 
realiseringsfasen vilken innefattar utveckling av de program som måste programmeras för att 
uppfylla användarnas dokumenterade önskemål från kravspecifikationen. Realiseringen 
innefattar även utvecklingen av användarnas manuella rutiner vilket kan innebära 
specialuppgifter som krävs för att interagera mot det blivande informationssystemet 
(Andersen, 1994) 

Efter att realiseringen av informationssystemet har genomförts är det dags att det 
implementeras i den verksamhet som det är ämnat för. Detta innebär enligt Andersen (1994) 
att de program och manuella rutiner som utformats skall tas i bruk. När väl systemet tagits i 
bruk är det dags för det omfattande underhållsarbetet och förvaltningen av systemet 
(Andersen, 1994). Med detta menas att systemet ständigt kontrolleras, uppdateras och 
effektiviseras genom att exempelvis hårdvara byts ut eller uppgraderas samt att data i 
systemet effektiviseras. Det sista steget i Andersens (1994) livscykel är att det befintliga 
informationssystemet avvecklas till förmån för nyare och mer effektiva IS med hänsyn till 
verksamhetens behov.   

 

2.2.2 Systemutvecklingslivscykeln enligt Avison och Fitzgerald (1995) 

I Avison och Fitzgerald (1995) beskrivs den traditionella systemutvecklingslivscykeln, även 
kallad SDLC (eng. Systems Development Life Cycle), vilken består av förstudie, 
systemundersökning, systemanalys, systemdesign, implementation samt drift/underhåll och 
granskning. 

SDLC inleds med en inledande förstudie, vilket innebär en analys av det nuvarande systemet 
och vilka krav det var menat att tillgodose. När det gäller dessa krav måste det även 
undersökas vilka av dem som systemet har svårt att tillfredställa samt vilka nya krav som 
uppkommit och hur dessa behandlas av det befintliga systemet (Avison & Fitzgerald, 1995). I 
och med detta belysande bör även alternativa lösningar diskuteras på ett övergripande plan. 
Den generella frågan i förstudien är om ett nytt informationssystem (IS) verkligen behövs och 
bör denna fråga analyseras djupare? 

Nästa steg som är systemundersökningen innebär en djupare analys av det befintliga systemet 
i verksamheten. Denna analys görs enligt Avison och Fitzgerald (1995) genom att inhämta 
kunskaper genom att exempelvis intervjua systemanvändare, observera systemet under drift 
eller att undersöka systemets dokumentation och manualer. Genom denna analys skapas bland 
annat en helhetsbild av hur systemet ser ut idag, vilka problem som finns, vilka krav som ett 
nytt IS måste tillfredsställa (Avison & Fitzgerald, 1995). 

Efter att systemundersökningen är genomförd analyseras all insamlad fakta och då kan frågor 
som till exempel varför problemen existerar, finns det alternativa arbetsmetoder, varför 
utvecklades vissa arbetssätt som de gjorde, besvaras. Genom att klarlägga sådana frågor blir 
det möjligt att se hur ett nytt, eventuellt IS skulle kunna effektivisera och underlätta för 
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verksamheten. Denna fas benämner Avison och Fitzgerald (1995) som systemanalys. När 
systemanalysen har gjorts är det dags att gå in i nästa fas i vilken det nya 
informationssystemet skall designas. Designen på det nya informationssystemet utformas då 
utifrån den grundläggande undersökning som gjorts redan i förstudien (Avison & Fitzgerald, 
1995). Utformningen sker både av de manuella och datoriserade delarna och dokumentationen 
angående dessa bör bland annat innehålla detaljerade beskrivningar om hur data i systemet 
skall representeras och vara uppbyggd samt hur säkerhetsfrågorna beträffande systemet skall 
lösas (Avison & Fitzgerald, 1995).  

Då det nya informationssystemet är färdigutformat börjar arbetet med att implementera detta i 
verksamheten. Med implementation menar Avison och Fitzgerald (1995) det arbete som krävs 
för att realisera systemet i form av att köpa in ny hårdvara och mjukvara eller att 
programmera de program som utformats i tidigare faser. Det är även viktigt att se till att 
systemet är noga testat och validerat innan det tas i bruk då det vid ett misslyckande finns stor 
risk att det skapas tvivel hos de blivande användarna vilket kan minska effektiviteten hos 
dessa (Avison & Fitzgerald, 1995). Enligt Yeo (2002) kan denna effektivitetsminskning eller 
underanvändning av systemet betraktas som ett misslyckande. 

När det nya informationssystemet väl är implementerat och integrerat i verksamheten gäller 
det att oavbrutet underhålla och förvalta systemet. Med detta menar Avison och Fitzgerald 
(1995) att smärre förändringar görs exempelvis i vissa program då parametrar i företaget 
ändras eller tas bort. Det gäller även att ständigt effektivisera systemet genom att bland annat 
se till att fel i program rättas till samt att effektivisera systemet via ändringar av mjuk- och 
hårdvara. Avison och Fitzgerald (1995) poängterar även vikten av att ständigt granska 
systemet för att se att det verkligen når upp till de krav som är ställda från verksamheten. 
Skulle detta inte vara fallet bör ledningen undersöka om det befintliga systemet bör bytas ut.  

 

2.2.3 Sammanfattning av de två systemutvecklingslivscyklerna 

Båda livscykelmodellerna inleds med någon form av förstudie som analyserar den nuvarande 
situationen vad gäller det befintliga systemet. Därefter förespråkar båda modellerna att en 
djupare analys gällande verksamhetens behov genomförs. Avison och Fitzgerald (1995) 
skiljer sig något i denna fas då de dels har med en systemundersökning samt en systemanalys 
vilket i detta arbete ses som Andersens (1994) analysfas. Efter att verksamhetens behov har 
analyserats och dokumenterats i en kravspecifikation är det dags att designa och konstruera 
systemet vilket både Andersen (1994) och Avison och Fitzgerald (1995) rekommenderar. 

De två modellerna innehåller en implementationsfas efter design- och konstruktionsfasen där 
det nya systemet skall integreras i verksamheten. Implementationen följs därefter i båda 
livscykelmodellerna av drift och underhåll av systemet vilket förr eller senare kommer att 
resultera i en systemavveckling. Med avveckling menar både Andersen (1994) och Avison 
och Fitzgerald (1995) att det befintliga systemet byts ut mot ett nytt system vilket gör att en 
ny systemutvecklingslivscykel initieras. 

I en jämförelse mellan de två livscykelmodellerna kan figur 2 utformas vilken illustreras som 
en vattenfallsmodell då en livscykel i detta arbete bedöms som en sekventiell process: 
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  Behov uppkommer 

  

       Förstudie 

 

            Analys  

 

Design och konstruktion 

    

            Implementation 

    

     Drift, underhåll och systemgranskning 

 

        Avveckling  

 

Figur 2. Modell av systemutvecklingslivscykeln. 

 

Figur 2 beskriver en, för detta arbete, generell modell av systemutvecklingslivscykeln vilken 
har skapats utifrån Andersens (1994) och Avison och Fitzgeralds (1995) livscykelmodeller. I 
följande del kommer modellens steg beskrivas. 

 

1) Behov uppkommer – I detta steg förändras domänen som verksamheten befinner sig i 
på ett sådant sätt att verksamheten måste anpassa sig efter denna förändring. 

2) Förstudie – Denna fas innebär en undersökning vad gäller det befintliga systemet och 
vilka krav som detta bör tillgodose. Skulle förändringarna i domänen påverka 
verksamheten på ett sådant sätt att det befintliga systemet inte kan tillgodose de nya 
kraven påbörjas analysfasen.  

3) Analys – I analysen besvaras frågan vad problemet/problemen är och hur detta/dessa 
bör lösas. Det är i denna fas som kravspecifikationen utformas. 

4) Design och konstruktion – Design- och konstruktionsfasen innebär att lösningar på de 
problem och krav som identifierats i analysfasen utformas. I denna fas besvaras frågan 
hur kraven i kravspecifikationen skall tillfredsställas. 

5) Implementation – Med implementation menas processen att integrera det färdiga 
systemet i verksamheten.  

6) Drift, underhåll och granskning – I denna fas används systemet i verksamheten vilket 
innebär ett kontinuerligt underhåll av systemet samt en ständig granskning och 
utvärdering av systemet. 

7) Avveckling - När ett system har varit i drift ett tag och nya krav uppkommit på 
verksamheten kan det bli aktuellt att avveckla det befintliga systemet vilket innebär att 
en ny livscykel påbörjas från Behov uppkommer. 
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2.3 Anskaffning och upphandling av ett informationssystem (IS)  
Fokuseringen i detta arbete kommer att ligga på anskaffningen och då främst på 
upphandlingsprocessen av ett informationssystem (IS). Med anskaffning av ett IS avses i 
denna rapport som det arbete beställaren utför för att erhålla det utformade 
informationssystemet till verksamheten medan upphandlingsprocessen innebär den specifika 
inköpsprocessen av ett IS. Det som kan upphandlas kan antingen vara varor, exempelvis 
datorer eller mjukvara, eller tjänster som bland annat support och utvecklingen av ett IS. Detta 
innebär att anskaffningsprocessen kan inkludera en eller flera upphandlingsprocesser vilka i 
sin tur kan innehålla en eller flera specifika produkter eller tjänster. Anskaffningen och 
upphandlingsprocessen av IS anses ske i steg 4 och steg 5 i figur 2. 

I följande del kommer två upphandlingsmetoder ställas mot varandra för att hitta likheter och 
skillnader dem emellan. Denna jämförelse kommer sedan att resultera i en allmängiltig 
modell gällande upphandlingsprocessen.  

 

2.3.1 Upphandlingsmodellen enligt Hamrin och Qwerin (1994) 

Hamrin och Qwerin (1994) har utformat en modell som enligt dem ska kunna implementeras 
på upphandlingar av informationssystem (IS) oberoende av storlek på upphandlingen eller typ 
av hårdvara, mjukvara eller tjänst. De betonar även vikten av hur mycket tid som läggs ner i 
varje steg bör vara proportionerligt med värdet på upphandlingen samt hur viktig 
investeringen är för organisationen. Då denna modell uppfattas som ett strukturerat 
tillvägagångssätt med avseende på upphandlingsprocessen kommer Hamrin och Qwerins 
(1994) modell i fortsättningen av detta arbete att benämnas som en upphandlingsmetod. 

De följande stegen i Hamrin och Qwerins (1994) upphandlingsmetod visas i figur 3. 

 

 

Krav-
specifika-

tion 

Offert-
inbjudan 

Ut-
värdering 

Avtals-
förhandling 

Val av 
leverantör 

Leverans-
prov 

Figur 3. Upphandlingsmetod (efter Hamrin och Qwerin, 1994, s.20). 

 

 

Upphandlingsmetoden är även lämpad att fungera som stöd för upphandlingar som görs mot 
den egna informationsteknik (IT)-avdelningen inom företaget och bör inte ses som en metod 
som enbart kan användas mot externa leverantörer (Hamrin och Qwerin, 1994).  

I följande del kommer stegen i Hamrin och Qwerins (1994) upphandlingsmetod beskrivas 
ytterligare i detalj. 

 

Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är ett centralt dokument i systemutvecklingsprocessen (Andersen, 1994) 
då den beskriver användarnas krav och önskemål på det informationssystem (IS) som skall 
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integreras i verksamheten och detta dokument betraktas som starten, eller input, för 
upphandlingsprocessen i Hamrin och Qwerins (1994) upphandlingsmetod. Andersen (1994) 
betecknar också kravspecifikationen som länken mellan analysfasen och utformningsfasen 
vilket stöder Hamrin och Qwerins (1994) metod. 

Enligt Hamrin och Qwerin (1994) bör denna kravspecifikation innehålla följande tre 
huvuddelar. 

 

- De funktionella och tekniska kraven på leverantörens system, som exempelvis 
hårdvara och mjukvara. 

- De organisatoriska kraven på leverantören, vilket bland annat kan innebära 
utbildning, support, tekniskt underhåll etc. 

- De juridiska och affärsmässiga villkoren med tanke på utformning och innehåll i 
avtalet mellan beställare och leverantör. 

 

Hamrin och Qwerin (1994) sätter även upp ett antal principer baserade på egna erfarenheter 
för hur kravspecifikationen bör vara utformad. Den första är att endast ange de funktionella 
kraven på systemet. Detta innebär att kravspecifikationen skall innehålla vad 
informationssystemet skall klara av men att den tekniska lösningen, det vill säga frågan hur 
detta skall lösas, bör lämnas åt leverantören att föreslå. En andra viktig princip menar Hamrin 
och Qwerin (1994) är att använda en ”enhetlig terminologi” vid kravbeskrivningen. Detta 
innebär att en skillnad på baskraven, ”ska”-kraven, och tilläggskraven, ”bör”-kraven görs, för 
att göra det tydligt för leverantören vilka krav som måste uppfyllas för att ett förslag 
överhuvudtaget skall kunna beaktas av beställaren. Denna aspekt påpekas även som viktig av 
Clark (2000). 

Den tredje och sista principen är att se till att kravspecifikationen innehåller så få frågor som 
möjligt för leverantören att besvara. Med detta menar Hamrin och Qwerin (1994) att frågor 
som endast är relevanta vid utvärderingsprocessen av offerter bör stå med i 
kravspecifikationen. Vidare menar Hamrin och Qwerin (1994) att beställaren har ett ansvar att 
ange hur en eventuell utvärdering kommer att ske och vilka faktorer, exempelvis inköpspris 
och leveranstid, som kommer att vara särskilt viktiga vid val av leverantör.   

Genom att beakta dessa principer när en kravspecifikation utformas underlättas leverantörens 
arbete att framställa en offert (Hamrin & Qwerin, 1994). De får raka besked om vilka villkor 
som gäller och kan genom detta utvärdera sitt eget förslag, vilket gör att leverantörerna kan 
undvika att satsa på en upphandling där de har små chanser att lyckas. Kravspecifikationen 
kan alltså ses som upphandlingsprocessens spelregler.     

  

Offertinbjudan 

När kravspecifikationen är färdigutformad är det dags för beställaren att skicka ut en 
offertinbjudan. Denna menar Hamrin och Qwerin (1994) ska skickas ut till så många 
leverantörer som möjligt för att skapa konkurrens mellan dem. Hamrin och Qwerin (1994) 
anser även att det är oerhört viktigt att välja rätt leverantör och detta innebär att beställaren 
har en skyldighet att ta reda på vilka leverantörer som har möjlighet att leverera en funktionell 
lösning. Detta kan vara mycket svårt, speciellt för en oerfaren beställare, vilket kan göra att 
extern hjälp i form av exempelvis konsulter kan vara önskvärt.  
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En viktig aspekt i offerinbjudan är att konkurrensen mellan de olika leverantörerna måste ske 
på lika villkor vilket innebär att beställaren behandlar alla inkomna leverantörsanbud på ett 
sådant sätt att ingen av leverantörerna gynnas mer än någon annan (Hamrin & Qwerin, 1994; 
Clark, 2000). Clark (2000) nämner att det är ett måste för beställaren att ändringar rörande 
exempelvis anbudstid och krav genast ska skickas ut till samtliga inblandade leverantörer för 
att ge ett seriöst och oberoende intryck.  

 

Utvärdering 

När leverantörernas offerter inkommit till beställaren börjar utvärderingsarbetet och enligt 
Hamrin och Qwerin (1994) delas detta arbete upp i en inledande och en fördjupad 
utvärdering. Även Clark (2000) beskriver utvärderingsprocessen bestående av två faser som 
han betecknar grovgallring och fingallring. 

I den inledande fasen beaktas alla offerter för att se vilka av dem som är intressanta för 
grundligare analyser. I denna process gallras exempelvis anbud som inte inkluderar lösningar 
på beställarens baskrav ut (Hamrin & Qwerin, 1994; Clark, 2000). Skulle en offert angående 
ett lösningsförslag vara något oklart, exempelvis om anbudet innehåller speciallösningar, kan 
beställaren enligt Hamrin och Qwerin (1994) be leverantören att muntligt presentera 
lösningen och även få chans att svara på de följdfrågor som beställaren kan ha. Hamrin och 
Qwerin (1994) betonar även vikten av att göra en normering vilket innebär att offerterna ska 
göras så jämförbara som möjligt. Detta sker genom att delar av leverantörernas förslag läggs 
till eller dras ifrån för att kunna göra en mer rättvis kostnadskalkyl över de olika förslagen 
(Hamrin & Qwerin, 1994).  

När offerterna genomgått den inledande utvärderingen inleds den fördjupade utvärderingen av 
de återstående offerterna. Detta bör enligt Hamrin och Qwerin (1994) ske enligt följande fem 
steg: 

 

1) Fördjupad kravanalys – Detta innebär att beställaren nu även tar hänsyn till de 
tilläggskrav som är uppfyllda av respektive offert. 

2) Validering av information samt praktiska prov – I detta steg gäller det att se till att 
leverantören verkligen kan hålla vad de lovar och inte är ”alltför överentusiastiska 
eller orealistiska”. För att kunna undersöka detta bör leverantören därför i denna fas 
redogöra för att det offererade systemet verkligen kan utföra de mest väsentliga 
funktionerna.  

Valideringen av leverantören kan bland annat ske genom att beställaren går igenom 
exempelvis specifikationer och manualer i leverantörens material. Hamrin och Qwerin 
(1994) rekommenderar även att beställaren ser till att undersöka referensinstallationer 
som leverantörerna har gjort för att skapa sig en uppfattning om hur andra beställare 
uppfattar leverantörens förmåga och trovärdighet. Ett tredje sätt när det gäller 
valideringen är att se till att leverantören kan visa praktiskt hur systemet skall fungera 
genom till exempel testkörningar och demonstrationer etcetera.  

3) Rangordning inom varje kravområde – I nästa steg sker en intern rangordning av varje 
offert gällande varje kravområde. Hamrin och Qwerin (1994) rekommenderar att 
rangordna alternativen i ett fåtal grupper som Godkänd, Bra och Bäst.  

4) Total rangordning av alternativen – Efter att beställaren rangordnat de olika 
leverantörernas offerter skall en total sammanvägning gällande rangordning inom 
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varje kravområde samt kostnadsbilden för varje offert ske. Det bör dock påpekas att 
det sannolikt inte finns någon värderingsteknik som generellt kan tillämpas på alla 
typer av upphandlingar (Hamrin & Qwerin, 1994; Clark, 2000). 

5) Beslut om att inleda avtalsförhandlingarna – Efter att rangordningen av de olika 
leverantörerna har skett bestäms vilka som är intressanta att föra avtalsförhandlingar 
med. 

 

Avtalsförhandlingar 

När väl utvärderingen av leverantörerna är slutförd sätter avtalsförhandlingarna mellan 
beställaren och leverantören igång. Vad gäller förhandlingarna är det viktigt att få 
leverantörens uttalanden och löften dokumenterade för att koppla leverantören juridiskt och 
ekonomiskt till sina förpliktelser (Hamrin & Qwerin, 1994). 

Hamrin och Qwerin (1994) menar även att avtalsförhandlingarna bör ses som en möjlighet att 
förhandla fram bättre juridiska och ekonomiska villkor med en leverantör, i synnerhet om 
beställaren är i den besvärliga situationen att han har två eller flera leverantörer att förhandla 
med. Dessa förhandlingar kommer då att bli direkt avgörande med hänsyn till det slutgiltiga 
valet av leverantör. 

 

Val av leverantör 

Det slutliga valet av leverantör bör ske först efter det att beställaren har fått ta en paus för att 
verkligen kunna sätta sig ner och analysera helheten av det system som skall levereras. Det 
krävs enligt Hamrin och Qwerin (1994) att en helhetsbild skapas för att kunna reducera 
riskerna med att alltför snabbt välja en lösning som kan visa sig olönsam i längden. 

När valet väl skett gäller det att så snabbt som möjligt informera de inblandade leverantörerna 
om sitt beslut för att ge de som inte fått ordern en möjlighet att avsluta sina eventuella arbeten 
gällande den specifika offerten (Hamrin & Qwerin, 1994).  

 

Leveransprov 

För att försäkra sig om att det som beställts av leverantören verkligen kan realiseras och är det 
som kommits överens om i avtalsförhandlingarna bör beställaren be om ett leveransprov 
(Hamrin & Qwerin, 1994). Genom detta får beställaren en chans att kontrollera att den 
lösning som avtalats fram verkligen infriar förväntningarna. Detta steg menar Hamrin och 
Qwerin (1994) är av yttersta vikt då detta ökar beställarens möjlighet att påverka systemet 
innan det realiseras och integreras i verksamheten. 

  

2.3.2 Euromethod 

Euromethod är en metod som utformats för att ge strukturerat tillvägagångssätt med tanke på 
anskaffningen av ett informationssystem (Avison & Fitzgerald, 1995). Målet med metoden är 
enligt Euromethod Project (1996) att: hjälpa till att öka förståelsen mellan beställare och 
leverantör, att skapa ett ramverk för att kunna tillämpa andra systemutvecklingsmetoder 
parallellt med Euromethod samt att förbättra anskaffningsprocessen av informationssystem 
(IS) genom att noga gå igenom vilka problem och risker som finns i verksamheten. 
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Euromethod innefattar en anskaffningsprocess samt en upphandlingsprocess och för att utöka 
förståelsen för Euromethod kommer även anskaffningsprocessen att förklaras noggrant i detta 
arbete. 

 

 
Figur 4. Anskaffningsinitiering: produkter och aktiviteter (efter Euromethod Project, 1996, s.30). 

 

 

Med hjälp av Euromethod kan följande beräknas: 

 

• Problem och risker gällande anskaffningsprocessen 

• Målet med anskaffningen 

• Anskaffningsstrategin som skall användas 

• Leveransplanen  

 

I följande del kommer de olika delarna i figur 4 att beskrivas mer i detalj. 

 

Anskaffningsinitiering 

Initieringen av anskaffningsprocessen sker enligt Euromethod Project (1996) när ett behov 
angående införskaffandet av ett informationssystem (IS) uppkommer. Dels behöver målen 
med detta IS bestämmas vilket åstadkoms vid definieringen av anskaffningsmålen och dels 
måste strategin för att nå målet fastställas vilket görs i anskaffningsplaneringen (Euromethod 
Project, 1996). De aktiviteter som utförs i anskaffningsinitieringen involverar enbart 
beställaren.  

Nedan beskrivs dessa aktiviteter mer ingående. 

 

Definiering av 
anskaffningsmål 

Anskaffnings-
planering 

Anskaffningsinitiering 

Verksamhetens behov och 
ett första utkast gällande 

målen med anskaffningen  

Anskaffningsmål 
(krav på systemet 

och tjänster) 

Anskaffningsplan 
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Definiering av anskaffningsmål 

Med definiering av anskaffningsmål menas processen att identifiera och analysera målen och 
kraven med det införskaffade informationssystemet. I denna process bör enligt Euromethod 
Project (1996) följande punkter belysas:  

 

• Definiering av måldomän i verksamheten  

• Förfinande av anskaffningsmålen 

• Analys av kostnader och fördelar rörande anskaffningsprocessen  

• Analys av intressen och intressenter angående anskaffningsprocessen 

 

Nedan beskrivs dessa fyra punkter grundligt. 

 

Definiering av måldomän i verksamheten  

Det första steget är att identifiera vilka delar i verksamheten som skall innefattas av det nya 
informationssystemet. Genom att urskilja de personer och andra system som kan påverkas av 
samt ska interagera med det nya systemet minskar risken för senare problem vid 
implementationen. 

 

Förfinande av anskaffningsmålen 

Vid initieringen av en anskaffningsprocess skapas en kort och översiktlig målbild. Denna 
målbild bör förfinas ytterligare med hänsyn till krav på tjänster och funktionella delar av 
systemet. Enligt Euromethod Project (1996) rekommenderas här användandet av mer 
specialiserade metoder inom kravanalys. 

 

Analys av kostnader och fördelar rörande anskaffningsprocessen 

Nästa steg är att utvärdera kostnader och fördelar som det nya informationssystemet medför. 
Vad gäller kostnaderna bör alla utgifter tas upp och inte enbart de för hårdvara och 
mjukvaruutveckling. Enligt Euromethod Project (1996) är det viktigt att ta med även 
omkostnader för utbildning, installering, kvalitetssäkring etcetera. 

 

Analys av intressen och intressenter angående anskaffningsprocessen 

Intressenter är enligt Euromethod Project (1996) de aktörer som påverkas av anskaffningen av 
ett IS. Genom att identifiera de olika intressenterna och deras intressen i 
anskaffningsprocessen underlättas en riskanalys vad gäller de intressenter som kan tänkas 
göra motstånd mot det nya informationssystemet. 

Denna analys görs lämpligen genom en SWOT-analys (eng. Strenghts, weaknesses, 
opportunities and threats), vilket innebär en utredning gällande styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot hos varje intressent.  
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Anskaffningsplanering 

Anskaffningsplaneringens främsta mål är att definiera en övergripande strategi gällande 
anskaffningen samt att planera in de viktigaste besluten gällande denna. I denna fas bestäms 
även hur organisationen runt anskaffningsprocessen skall utformas (Euromethod Project, 
1996) 

 

Bestäm övergripande krav och tjänster 

När väl målen med anskaffningsprocessen är fastställda påbörjas utformningen av kontraktet 
och vilka produkter som skall innefattas i det. För att kunna bestämma vilka produkter som 
ska ingå i offerten måste ett antal beroenden och prioriteringar tas med i beräkningen enligt 
Euromethod Project (1996). 

 

Beroendena är: 

• Tekniska - hårdvara bör köpas in innan mjukvara kan installeras. 

• Funktionella - ett informationssystem gällande inköpsavdelningen måste utvecklas 
innan en databas över verksamhetens befintliga leverantörer kan skapas. 

• Återanvändningsrelaterade - utvecklingen av återanvändningsbara objekt ska föregå 
utvecklingen av system som ska använda sig av dem. 

 

Prioriteringarna är:   

• Strategiska – en lösning kommer att ge verksamheten en konkurrensfördel. 

• Finansiella – en lösning kommer att reducera kostnader gällande en eller flera 
verksamhetsfunktioner. 

• Politiska – vissa funktioner anses som viktigare vilket gör att deras krav behöver 
tillfredsställas först. 

 

Riskanalys 

Faktorer som påverkar verksamhetens situation måste analyseras för att identifiera de risker 
som kan associeras med anskaffningsprocessen och i Euromethod Project (1996) ges 
vägledning rörande hur dessa faktorer ska bedömas. Det är även viktigt att ha i åtanke att 
dessa faktorer förändras under hela anskaffningsprocessen vilket gör att riskbedömningarna 
måste ske iterativt genom hela processen (Euromethod Project, 1996). 

 

Utformning av anskaffningsstrategi och riskövervakning. 

En anskaffningsstrategi innebär ett sätt att planera för hur anskaffningsprocessen skall 
utformas. Strategin skall utformas genom att ett antal möjliga alternativ angående bland annat 
offerter, kravförändringar under förhandlingsprocessen, inköpsstrategier och leveransaspekter 
definieras (Euromethod Project, 1996). 
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Planering av det huvudsakliga beslutsunderlaget 

När anskaffningsstrategin är utformad är det dags att sammanföra alla delar till en 
anskaffningsplan som skall utgöra grunden för upphandlingsprocessen. De delar som skall tas 
upp i anskaffningsplanen är: krav på system och tjänster, scenarier gällande införandet av 
förändringar och tjänster, situationsfaktorer och risker samt anskaffningsstrategi. 

 

Utforma anskaffningsorganisationen 

Beställaren av systemet måste i slutskedet av anskaffningsinitieringen forma den grupp som 
ska utföra själva upphandlingen av det nya systemet. Här finns det även ett val för 
verksamheten att anlita externa experter beträffande anskaffningar (Euromethod Project, 
1996). Detta förfarande kan vara lämpligt om exempelvis kunskapen om upphandlingar hos 
den utsedda beställargruppen är låg, en neutral och objektiv part är önskvärd, 
informationssystemet är komplext eller då lösningen eller verksamheten där lösningen skall 
implementeras är ny och därför fattig vad gäller dokumenterade erfarenheter.  

 

Upphandlingsprocessen 

En upphandling är enligt Euromethod Project (1996) processen att erhålla de tjänster och 
produkter som regleras efter ett kontrakt. De produkter och tjänster som är föremål för en 
upphandling är de som har identifierats i anskaffningsinitieringen och skrivits ner i 
anskaffningsplanen. Upphandlingsprocessen i Euromethod sker i form av tre stycken 
subprocesser vilka är offertförfarande, kontraktsövervakning samt slutförande av kontrakt. 

 

Offertförfarande 

Den första fasen i upphandlingsprocessen består enligt Euromethod Project (1996) av att hitta 
en lämplig leverantör av de produkter och tjänster som arbetats fram i anskaffningsplanen. 
Det ingår även i denna process att skapa ett kontrakt som är hållbart och accepterat både från 
leverantörens och från beställarens sida.  

I figur 5 visas de aktiviteter som utgör offertprocessen från att beställaren framställer en 
offertförfrågan till att ett kontrakt mellan beställaren och leverantören har förverkligats. 
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Figur 5. Offertprocessen och dess aktiviteter gällande beställare och leverantör (efter Euromethod Project, 1996, 
s.56). 

 

 

Kontraktsövervakning 

Kontraktsövervakningen sker för att se till att det som leverantören åtagit sig att leverera i 
kontraktet verkligen verkställs (Euromethod Project, 1996). I denna process är det främst 
leverantören som är den pådrivande kraften medan beställaren agerar passivt och endast 
kontrollerar att de produkter och tjänster som ingår i kontraktet efterföljs av leverantören.  

 

Slutförande av kontrakt 

Den sista fasen i upphandlingsprocessen är att avsluta kontraktet och att stämma av att alla av 
leverantörens åtaganden är verkställda. Enligt Euromethod Project (1996) stäms åtaganden 
hos både beställare och leverantör av för att kunna slutföra kontraktet. 

 

2.3.3 Sammanfattning av de båda upphandlingsmetoderna 

Euromethod Project (1996) behandlar hela anskaffningsfasen medan Hamrin och Qwerins 
(1994) endast behandlar upphandlingsfasen i detalj. Dock tar Hamrin och Qwerin (1994) upp 
vikten av en bra kravspecifikation vilket kan liknas med Euromethod Projects (1996) 
anskaffningsmål. Det kan därför ses som att den modell Hamrin och Qwerin (1994) benämner 
upphandlingsmodell i själva verket skulle kunna definieras som en anskaffningsmodell då den 
även tar upp kravspecifikationens betydelse vilket är grunden för anskaffningsprocessen. 

Euromethod Project (1996) visar sig även fördjupa sig i anskaffningsprocessen genom att de 
utförligt beskriver hur en bra anskaffningsstrategi ska utformas. Denna aspekt har däremot 
Hamrin och Qwerin (1994) utelämnat till viss del i sin modell, vilket resulterar i ett sämre 
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stöd i fråga om de strategiska val som beställaren kan komma att ställas inför. Det bör dock 
påpekas att Hamrin och Qwerin (1994) tar upp några viktiga anskaffningsaspekter som 
exempelvis hur beställaren ska gå tillväga vid val av lämplig leverantör.  

När det gäller själva upphandlingsprocessen av ett informationssystem (IS), det vill säga 
tillvägagångssättet för att kontraktera en leverantör, är de båda metoderna näst intill identiska. 
De förespråkar båda beställarens ansvar rörande offertförfågan vilket innebär att endast 
leverantörer som är relevanta får förfrågan för att inte skapa falska förhoppningar hos 
leverantörerna. 

 

 

 
Figur 6. Generell modell av upphandlingsprocessen. 

 

 

Det genomgående temat i både Hamrin och Qwerin (1994) och Euromethod Project (1996) är 
att beställaren har ett ansvar att hantera alla leverantörer på lika villkor vilket också Clark 
(2000) påpekar är av ytterst stor vikt. 

Båda upphandlingsmetoderna kan appliceras på både standardsystem, vilket innebär 
färdigutvecklade komponenter, samt skräddarsydda system, vilket innebär att nya 
komponenter måste designas och konstrueras. 

Figur 6 visar hur de två metoderna sammanfogats för att ge en generell bild av hur 
upphandlingsprocessen ser ut i stort. Upphandlingsprocessen använder sig av 
kravspecifikationen som utformats i de tidigare stegen av systemutvecklingen. 
Kravspecifikationen används sedan som underlag för en offertförfrågan som skickas ut till ett 
antal lämpliga leverantörer. Därefter skickar leverantörerna tillbaka en offert som bland annat 
beskriver hur lösningen kommer att se ut samt vilka kostnaderna blir. 
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Efter att beställaren har fått offerterna påbörjas en utvärderingsprocess. Genom att jämföra de 
olika leverantörernas lösningar och priser kan en avtalsförhandling inledas med de mest 
lämpliga leverantörerna. När sedan avtalsförhandlingarna är färdiga väljs den leverantör med 
bäst helhetslösning varefter beställaren får ett leveransprov och/eller en viss tid på sig att 
validera att den valda leverantörens lösning verkligen svarar mot det som överenskommits. 

 

2.3.4 Identifierade problem i anskaffnings- och upphandlingsprocessen 

Upphandlingsprocessen betecknas i detta arbete som arbetet med att tillfredsställa de krav 
som utformats och designats i form av att köpa in de produkter och tjänster som krävs, vilket 
gör processen oerhört viktig för att ett informationssystemsprojekt skall kunna klassificeras 
som lyckat eller misslyckat.  

Denna aspekt på upphandlingsprocessen gör det viktigt att identifiera en rad viktiga faktorer 
som påverkar utgången av anskaffningen av ett informationssystem (IS). Clark (2000) har 
genom studier och egna erfarenheter kunnat identifiera följande viktiga faktorer som påverkar 
den specifika upphandlingsprocessen av ett IS: 

 

Affärsmässigheten saknas 

Många av beställarna som idag köper ett IS av en leverantör är enligt Clark (2000) väldigt 
ovana och ostrukturerade jämfört med leverantörerna som har detta förfarande som levebröd. 
Detta kan i många fall skapa ojämlika förhållanden mellan beställare och leverantör och i 
vissa fall skada upphandlingsprocessen. 

Clark (2000) menar även att många beställare inte använder sig av ett strukturerat 
tillvägagångssätt vilket ofta leder till dåliga upphandlingar, vilket även Hamrin och Qwerin 
(1994) påpekar. 

 

Nuvarande fokus mot pris är ett hot mot lönsamma IT-investeringar 

Idag sker enligt Clark (2000) alldeles för många IT-investeringar genom att fokuseringen hos 
beställaren alltför ofta ligger på priset för en leverantörs lösning. Detta kan i många fall visa 
sig ödesdigert då dessa lösningar i det långa loppet ofta har en högre totalkostnad.  

Clark (2000) har som exempel upphandlingskonsulter som har som affärsidé att dela vinsten 
med beställaren beroende på hur mycket de kan sänka priset på ett tidigare avtal vilket enbart 
lönar sig kortsiktigt för beställaren. Fokus bör istället flyttas från pris till totalkostnad, 
lönsamhet och funktion gällande val av lösning för att främja de mer seriösa leverantörernas 
villkor (Clark, 2000).  

 

Kravspecifikationer av hög kvalitet är en grundläggande faktor 

För att kunna genomföra en lyckad och framgångsrik upphandling påpekar Bostrup och 
Holmberg (1992), Hamrin och Qwerin (1994), Euromethod Project (1996) samt Clark (2000) 
vikten av att köparen kan tillhandahålla en kravspecifikation av hög kvalitet. Det finns dock 
de köpare som inte inser vidden av detta arbete utan det blir ofta att det blir priset på en 
lösning som blir avgörande vid valet av leverantör (Clark, 2000). 
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Affärsavtal är ett viktigt arbetsverktyg som missbrukas 

Enligt Clark (2000) saknas det standardavtal som stöder affärer med grundligt utformade 
kravspecifikationer och funktionsavtal. Denna faktor gör det därför ofta möjligt, och i många 
fall nödvändigt, för leverantörer att skriva avtal för att frånskriva sig ansvar och genom detta 
skydda sig mot problem som kan uppstå i processen (Sarker & Lee, 1999; Clark, 2000). 

Clark (2000) menar även att det måste ligga i både beställarens och leverantörens intresse att 
ett bra och väl utformat affärsavtal kan slutas vilket kan medföra att båda parter kan dra 
fördelar av relationen. 

 

Användning av vite och skadestånd vid förseningar och leveransfel 

Många informationssystemsprojekt faller på grund av att rätt produkter inte levereras eller att 
de inte levereras i rätt tid (Hamrin & Qwerin, 1994; Wateridge, 1998; Coombs m.fl., 1999; 
Sarker & Lee, 1999; Yeo, 2002). Detta menar Clark (2000) kan undvikas, eller i alla fall 
minimeras, genom att ett väl tilltaget vite eller skadestånd för leverantören skrivs in i avtalet. 
Med detta kan leverans och kvalitet säkerställas då det sätter stor press på leverantörerna och 
deras lösning vilket i det långa loppet gynnar de mer seriösa leverantörerna (Clark, 2000). 

 

Samarbete mellan beställare och leverantör är ett måste 

Enligt Clark (2000) saknas det ett nära samarbete mellan köpare och leverantörer. Med detta 
menar han att det inte finns någon gemensam plattform där de båda parterna skulle kunna 
utveckla affärsmässigheten gällande upphandlingar av informationssystem (IS). Detta, 
fortsätter Clark (2000), skulle kunna öka chanserna för projekt som innefattar IS att bli 
framgångsrika. 

 

Tabell 1. Exempel på fördelar som kan relateras till användandet av Euromethod i upphandlingsprocessen (efter 
Euromethod Project, 1996, s. viii). 

Beställare Leverantörer 

• Förbättrad kravbeskrivning 

• Förbättrad riskhantering 

• Vägledning vad gäller 
anskaffningsstrategi vid olika 
situationer 

• Bättre förståelse för leverantörers 
förslag 

• Lättare utvärdering av olika 
leverantörsförslag 

• Minskad risk för att låsa sig till en 
eller enbart ett fåtal leverantörer 

• Ökad chans att få systemet 
accepterat genom bättre 
kravdefiniering och planering 

• Bättre förståelse vad gäller 
beställarens behov 

• Lättare att få det klart för sig hur 
beställaren vill ha vad gäller 
systemets design 

• Val av metoder, tekniker och verktyg 
underlättas 

• Ökad chans att få systemet accepterat 
genom bättre kravdefiniering och 
planering 
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Psykologiska aspekter 

I Hamrin och Qwerin (1994) tas psykologiska aspekter upp som ett problem inom 
informationssystemutvecklingen då det händer att exempelvis faktorer som prestige, intresse 
för högteknologi, speciella relationer till vissa leverantörer (Sarker & Lee, 1999), kommer att 
prägla utformandet av kravspecifikationen och upphandlingsprocessen. Ett metodiskt 
tillvägagångssätt gällande upphandlingsprocessen medför enligt litteraturen en rad fördelar 
vilka presenteras i tabell 1. 

 

2.3.5 Lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller vid upphandlingar som görs av staten, 
kommuner, landsting och liknande upphandlande enheter. I LOU finns det beskrivet exakt hur 
dessa enheter ska gå tillväga då de upphandlar exempelvis varor, tjänster och 
byggentreprenad.  

Lagen reglerar bland annat hur specifikationer ska utformas, hur kontakten med leverantörer 
ska gå till, samt vilken offert som ska väljas. I §22, 1 kapitlet, redogörs att den upphandlande 
enheten antingen ska välja det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det anbud 
som har lägst anbudspris (Sveriges lagar, 2000). 

 

2.4 Kvalitet 
I följande avsnitt kommer begreppet kvalitet att behandlas både vad gäller de generella 
definitionerna men även definitionen av kvalitet inom informationssystemsområdet. 

 

2.4.1 Kvalitet – den generella definitionen 

Kvalitet kan klassas som en subjektiv bedömning av en vara eller tjänst vilket innebär att 
själva ordet kvalitet kan uppfattas olika av olika personer (Edvardsson, 1996; Sandholm, 
1999). Sandholm (1999) fortsätter att beskriva kvalitet som lämplighet för användning vilket 
innefattar betraktarens subjektiva nytta gällande den specifika produkten eller tjänsten. 

Det genomgående temat beträffande kvalitetsbegreppet menar Edvardsson (1996) och 
Sandholm (1999) är att det är helhetsintrycket av en vara eller tjänst som lägger grunden för 
hur användaren ser på kvaliteten. 

Konceptet kvalitet är följaktligen en integrering av en rad olika faktorer. I figur 7 redovisas 
hur de olika faktorerna bildar helhetssynen på kvalitet hos en användare. 
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Figur 7. Faktorer som påverkar helhetssynen på kvalitet hos en användare (efter Edvardsson, 1996). 

 

 

I Bergman och Klefsjö (1995) ges följande definition av kvalitetsbegreppet: 

 

”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa, eller 
helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.” 

      - Bergman och Klefsjö (1995,  s.17). 

 

Dahlberg och Jarvinen (1997) samt Sandholm (1999) beskriver en alltmer fokuserad 
inriktning mot TQM  (eng. total quality management) vilket innebär att synen på kvalitet inte 
längre koncentreras till den enskilda varan eller tjänsten utan övergår till att även innefatta 
kvaliteten i de interna processerna och funktionerna samt ett genomgående engagemang i 
kvalitetsarbetet av alla inblandade i organisationen.  

Kvalitet definieras av den internationella kvalitetsstandarden ISO 9000 som ”Alla 
sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och 
underförstådda behov” (Edvardsson, 1996, s.128). Kvalitet kommer därför i detta arbete 
referera till beställarens subjektiva uppfattning om att en producerad vara eller tjänst utifrån 
beställarens uttalade och underförstådda behov har blivit tillfredställt. 

 

2.4.2 Kvalitet - systemutvecklingens definition 

Detta arbete kommer främst att behandla de kvalitetsfrågor som rör det framtagna 
informationssystemets kvalitet. Detta faktum gör det därför relevant att försöka ge en mer 
ingående definition av begreppet kvalitet i ett informationssystemsprojekt. 

I Andersen (1994) definieras begreppet kvalitet hos ett informationssystem (IS) som 
överensstämmelsen med den produkt som tas fram, det vill säga det färdiga 
informationssystemet, och en preciserad utgångspunkt, vilket i detta fall är användarnas 
förväntningar på det framtagna systemet. Dahlberg och Jarvinen (1997) tar dock upp 
problematiken gällande kvalitetsdefinitionen av ett IS och påpekar att kvaliteten hos ett IS 
länge har varit inriktat på den tekniska funktionaliteten, vilket har varit en käpp i hjulet för 
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kvalitetsbegreppet inom informationssystemsområdet. Kvaliteten inom 
informationssystemsområdet har länge påverkats av den producerande industrin menar 
Dahlberg och Jarvinen (1997) vilket de anser har varit en helt fel inriktning. 

I en jämförelse mellan den generella definitionen av kvalitet och Andersens (1994) 
kvalitetsdefinition kan paralleller dras då grundtanken är att utgå ifrån den subjektiva bilden 
eller förväntningen som den enskilde användaren har på produkten eller tjänsten vilket i detta 
fall är det samlade informationssystemet. 

 
”God överensstämmelse betyder god kvalitet och dålig överensstämmelse ger 
dålig kvalitet” 

– Andersen (1994, s.469). 
 
Med detta citat som underlag kan kravspecifikationen ses som grunden för beställarens 
förväntningar och på så sätt vara ett kriterium för att senare kunna definiera kvaliteten 
beträffande informationssystemet. Det bör även tilläggas att beställaren även kan ha krav på 
exempelvis leveranstid, kostnader för projektet samt att det är vinstgivande vilket även detta 
bör räknas in i den subjektiva kvalitetsbedömningen av ett IS.  

I Eriksson och Törn (1991) samt Dahlberg och Jarvinen (1997) finns en modell föreslagen 
vilken innehåller tre kvalitetsfaktorer som påverkar de olika intressenternas subjektiva bild av 
kvalitet gällande ett IS. Dessa är: 

 

• Kostnadseffektiviteten hos informationssystemet, det vill säga hur höga kostnaderna 
för systemet är i proportion till hur vinstgivande det är.  

• Användningskvaliteten rörande informationssystemet, vilket innebär hur pass väl 
systemet stöder användarnas arbete.  

• Arbetskvaliteten i anslutning till informationssystemet, vilket innefattar de olika 
personer som arbetar med informationssystemet, som exempelvis IT-enheten i en 
verksamhet.  

 

Det bör tilläggas att dessa faktorer inte är oberoende av varandra (Eriksson & Törn, 1991). 

För att tydliggöra dessa tre kvalitetsfaktorer har figur 8 hämtats från Dahlberg och Jarvinen 
(1997). 
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Figur 8. Dimensionerna gällande kvaliteten hos ett informationssystem (IS) (efter Dahlberg och Jarvinen, 1997, 
s.813). 

 

 

I detta arbete kommer följaktligen kvalitet angående ett IS definieras som:  

 

Hur det nya informationssystemet lyckas uppfylla alla intressenters sammantagna 
förväntningar och önskemål.  

 

Ett informationssystem (IS) som inte lyckas uppnå alla intressenters krav bör därför ses som 
ett IS av lägre kvalitet än ett IS som uppfyller alla intressenters krav. Dessa krav kommer att 
ställas i relation med de identifierade kriterierna för ett lyckat IS för att kunna utgå från en 
någorlunda statisk plattform.  

 

2.4.3 Kvalitetsutveckling enligt Edvardsson (1996) 

Kvalitetsutveckling inom tjänste- och tillverkningsföretag består enligt Edvardsson (1996) av 
följande tre begrepp. 

 

Kvalitetssäkring – före tjänsteproduktion 

Kvalitetssäkring i ett företag innebär att organisationen har ett omfattande system för att 
säkerställa en vara eller tjänst genom att definiera och dokumentera bland annat hur rutiner 
och ansvar ser ut samt hur organisationen är strukturerad (Edvardsson, 1996). De externa 
intressenterna till företaget kan genom detta redan innan en vara eller tjänst ska beställas bilda 
sig en uppfattning om hur företaget styrs och arbetar. 
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Kvalitetsstyrning – under tjänsteproduktion 

Med kvalitetsstyrning menar Edvardsson (1996) det arbete som utförs för att realisera det/de 
behov beställaren har och infria de förväntningar och krav som ställs på processen utifrån de 
riktlinjer som utarbetats i kvalitetssäkringsprocessen. 

 

Kvalitetskontroll - efter tjänsteproduktion 

Efter att företaget har producerat en tjänst eller vara utvärderas både resultatet, 
arbetsprocessen samt förutsättningarna för att kunna se hur väl resultatet stämde in med 
beställarens förväntningar. Detta arbete uträttas främst för att få underlag till förbättringar 
både vad gäller kvalitetssäkringsarbetet såväl som kvalitetsstyrningen under arbetsprocessen 
(Edvardsson, 1996) 

 

2.5 Framgångsfaktorer och kriterier rörande informationssystemsprojekt 
(ISP) 

Nedan kommer begreppen kritiska framgångsfaktorer och kriterier för ett lyckat 
informationssystemsprojekt (ISP) att redogöras för. Dessa är centrala begrepp och kommer att 
utgöra en plattform vad gäller arbetets frågeställning. 

 

2.5.1 Kritiska framgångsfaktorer i ett informationssystemsprojekt (ISP) 

Den mörka sidan när det gäller informationssystem (IS) är att utvecklingen av dessa ofta 
överskrider tid och budget eller att de inte tillfredsställer de krav beställarna har på dem 
(Coombs, m.fl., 1999; Yeo, 2002). Detta gör att projekten antingen läggs ner eller inte 
fungerar som de var tänkta att göra vilket kan skapa motsättningar hos de tänkta användarna 
(Wateridge, 1998). Yeo (2002) påpekar även att dåliga kravspecifikationer och dåliga 
riskbedömningar påverkar misslyckandet av ett ISP. Milis och Mercken (2002) menar att det 
är oerhört svårt att beräkna ett informationssystems omkostnader och prestanda då exempelvis 
många kostnader är gömda, det är svårt att beräkna risker samt att målet med 
informationssystemet ofta ändras under hela projektets gång. 

För att råda bot på detta problem bör enligt Yeo (2002) alla intressenter och 
informationssystemsområdet gemensamt skapa förståelse om varför projekt misslyckas, vilket 
har resulterat i ett antal kritiska framgångsfaktorer (eng. Critical Success Factors) gällande ett 
ISP. Dessa faktorer anses påverka projektets framgång och har identifierats som exempelvis 
engagemang från ledningen, klara och konkreta mål, överenskommelse mellan alla 
intressenter gällande dessa mål och användarmedverkan i utvecklingsprocessen (Coombs 
m.fl., 1999; Sarker & Lee, 1999; Milis & Mercken, 2002; Yeo, 2002; Umble m.fl., 2003). 

 

2.5.2 Kriterier för ett lyckat informationssystemsprojekt (ISP) 

Hur kan då ett informationssystemsprojekt (ISP) definieras som lyckat? Enligt Wateridge 
(1998) har ett ISP länge betecknats som lyckat om det varit inom tids- och budgetramarna 
samt mött beställarnas krav. Dessa kriterier är dock inte tillfredsställande enligt Wateridge 
(1998) utan han lägger även till följande krav för att ett ISP skall kunna benämnas som lyckat: 
alla intressenters krav ska vara tillfredsställda och inte enbart användarnas, det ska vara 
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vinstgivande, det ska möta kvalitetskraven som fastställts av alla intressenter samt att det ska 
kunna uppfylla målet som ställs på det, exempelvis reducera lagerhållningskostnader om det 
är det som är målet med informationssystemet. 

 

2.5.3 Kriterier för ett misslyckat informationssystemsprojekt (ISP) 

I Yeo (2002) finns en rad förklaringar på när ett informationssystemsprojekt (ISP) ska 
betraktas som misslyckat. Ett ISP kan ses som misslyckat när en av följande situationer 
inträffar: när ett system som helhet inte fungerar som det är tänkt, när ett informationssystem 
(IS) vid implementation inte tillfredsställer krav eller är användarovänligt, om kostnaderna för 
utvecklingen av ett IS överstiger vinsterna eller att IS överges innan det är färdigutvecklat.  

 

2.5.4 Sammanfattning av framgångsfaktorer och kriterier  

Skillnaderna mellan de kritiska framgångsfaktorerna och kriterierna för ett lyckat ISP är 
följaktligen att framgångsfaktorerna är villkor som gör att chanserna för att ett projekt skall 
kunna uppnå kriterierna för att kunna definieras som lyckat ökas.  

Ett antal försök att hitta någon form av mappning mellan de kritiska framgångsfaktorerna och 
kriterierna för ett lyckat ISP har genomförts men några konkreta kopplingar mellan dessa har 
inte kunnat påvisas. Arbetet utgår därför ifrån att denna mappning är alldeles för komplex för 
att det skall kunna dras generella slutsatser som exempelvis att användarmedverkan i 
systemutvecklingsarbetet (kritisk framgångsfaktor) automatiskt medför att kriteriet för att 
informationssystemet tillfredsställer alla förväntningar hos alla intressenter.  

Skulle det vara så enkelt att det går att hitta en koppling mellan de kritiska 
framgångsfaktorerna och kriterierna för ett lyckat ISP skulle inte så många projekt läggas ner 
eller överges som det gör idag. Varje ISP är unikt vilket gör att det är oerhört svårt, om inte 
omöjligt, att påvisa vissa allmängiltiga regler för hur framgångsfaktorer och kriterierna kan 
mappas mot varandra. Genom att jämföra kriterierna vad gäller ett lyckat ISP och detta 
arbetes definition med hänsyn till kvalitet i systemutvecklingsprocessen kan paralleller dras 
mellan dessa och i detta arbete kommer det att avspeglas i att ett IS som möter alla kriterier 
för ett lyckat system ses som ett IS med hög kvalitet.  

 

2.6 Sammanfattning av bakgrund 
Detta kapitel har tagit upp en rad begrepp beträffande området informationssystem (IS). 
Viktiga begrepp har även definierats vilket är en förutsättning för det fortsatta arbetet. 
Kapitlet har tagit upp att många informationssystemsprojekt (ISP) idag läggs ner innan de är 
färdiga eller att de inte motsvarar beställarens förväntningar. Detta gör det därför intressant att 
undersöka en effektiv och strukturerad upphandlingsprocess för att se hur sambandet mellan 
denna och ett IS som uppfyller detta arbetes identifierade kriterier för att kunna betecknas 
som lyckat ser ut mer ingående. 
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Figur 9. Sambandet mellan systemutvecklingslivscykeln, anskaffningsprocessen och upphandlingsprocessen. 

 

 

I figur 9 visas sambandet mellan systemutvecklingslivscykeln, anskaffningsprocessen och 
upphandlingsprocessen. Den specifika anskaffningsprocessen kan beskrivas som en 
delprocess i hela systemutvecklingsprocessen. I anskaffningsprocessen kan sedan ett antal 
upphandlingar göras vilka har till uppgift att fungera som de specifika inköpsförfarandena av 
systemkomponenter för att kunna realisera det nya systemet. Det kan även vara så att det 
enbart finns en upphandling i anskaffningsprocessen som behandlar inköpet av hela systemet. 

Nästkommande kapitel kommer beskriva detta arbetes problemställning mer djupgående. 

Systemutvecklingslivscykel 

Anskaffningsprocessen 

Upphandling 

Upphandling 

Upphandling 
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3 Problembeskrivning 
Den mörka sidan när det gäller informationssystem (IS) är att utvecklingen av dessa ofta 
överskrider tids- och budgetramarna eller att de inte tillfredsställer de krav beställarna har på 
det (Coombs m.fl., 1999; Yeo, 2002). Detta gör i att projekten antingen läggs ner eller de 
utvecklade systemen inte fungerar som de var tänkta att göra vilket kan skapa motsättningar 
hos de tänkta användarna (Wateridge, 1998). Yeo (2002) påpekar även att dåliga 
kravspecifikationer och dåliga riskbedömningar även de kan resultera i misslyckanden av 
informationssystemsprojekt (ISP). 

Detta faktum gör det därför önskvärt att på ett effektivt sätt minimera chanserna i fråga om att 
ISP läggs ner eller att de inte fungerar som det är tänkt. Avsikten med detta arbete är att 
undersöka upphandlingsprocessen av ett IS och hur denna process inverkar på ett 
informationssystems kvalitet. Med kvalitet innebär i detta arbete hur väl informationssystemet 
lyckas uppnå de kriterier för att kunna definieras som lyckat. Genom att belysa detta samt att 
eventuellt kunna identifiera ytterligare problem gällande upphandlingsprocessen än de som 
kunnat urskiljas ur litteraturen hoppas författaren att vidare arbete kan utföras för att öka 
kvaliteten hos IS. 

Då det enligt författaren verkar vara relativt tunt med litteratur som beskriver specifika 
problem som kan uppkomma i anskaffnings- och upphandlingsprocessen skulle det vara 
intressant att göra en studie beträffande detta ämne och på så vis kunna utöka den befintliga 
litteraturen. 

 

3.1 Problemprecisering 
 

Är upphandlingsmetoder – som exempelvis de upphandlingsmetoder som beskrivits i detta 
arbete - utformade på ett sådant sätt att de hjälper informationssystemsprojekt att uppfylla 
merparten av de kriterier för ett lyckat informationssystemsprojekt som identifierats? Om 
inte, vilka ytterligare tillägg behövs?  

 

För att kunna svara på denna fråga så har den delats upp i ett antal delfrågor vilket kommer att 
resultera i att när dessa delfrågor har besvarats har även huvudfrågan besvarats. Delfrågorna 
är: 

 

1. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för upphandlingsprocessen specifikt? Med 
kritiska framgångsfaktorer menas i detta arbete, de faktorer som har störst påverkan på 
hur upphandlingen faller ut. Genom en identifiering av dessa kritiska 
framgångsfaktorer finns det en möjlighet att jämföra om metoderna/modellerna i detta 
arbete ger ett stöd för dessa. 

2. Finns det ytterligare problem i upphandlingsprocessen som kan identifieras via 
intervjuer med beställare och leverantörer utöver de som identifierats genom 
litteraturstudierna i detta arbete? När problemen från litteraturen och intervjuerna 
sammanställts går det att se vilka problem som kan lösas och eventuellt inte lösas 
genom att använda en strukturerad upphandlingsmetod. 
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3. Går det att skapa ett ramverk gällande upphandlingsprocessen utifrån de 
framgångsfaktorer och problem som har kunnat identifieras i detta arbete? En 
sammanställning av de kritiska framgångsfaktorerna och de problem som kan 
uppkomma skulle kunna resultera i ett ramverk eller en checklista på vilka parametrar 
som är viktiga att tänka på vid en informationssystemsupphandling. 

4. Vilka identifierade problem i upphandlingsprocessen kan lösas/avhjälpas genom att 
använda de i detta arbete, beskrivna upphandlingsmetoder och vilka kan inte lösas? 
Behövs det eventuellt tillägg för att kunna lösa vissa av de identifierade problemen? 

 

3.2 Avgränsningar 
Denna rapport kommer enbart att behandla ett fåtal olika företags åsikter rörande 
upphandlingsprocessen. Detta gör att arbetet inte kan få den tyngd som behövs för att kunna 
dra mer generella slutsatser. Arbetet kommer inte att behandla de problem som kan 
uppkomma i implementationsfasen av det nya systemet utan endast hantera processen från 
kravspecifikation till att beställaren skrivit kontrakt och fått ett första leveransprov. 

Fokuseringen kommer främst att ligga på beställaren av informationssystemet då det anses att 
det är där de flesta problem när det gäller upphandlingen av ett informationssystem (IS) 
uppstår. Grunden till detta påstående är att det mesta arbetet gällande upphandlingsprocessen 
utförs av beställaren. Vad gäller upphandlingsprocessen specifikt kommer fokus främst att 
ligga på privata upphandlingar då offentlig sektor redan styrs hårt av lagen om offentlig 
upphandling (LOU). 

 

3.3 Förväntat resultat 
Utgångspunkten för detta arbete är att det inte finns någon allmängiltig och definitiv metod 
som ger stöd för alla de problem och ytterligheter som kan uppkomma när det gäller 
upphandlingsprocessen. Varje upphandling bör ses som unik vilket skulle göra det omöjligt 
att skapa en metod som ger stöd för alla tänkbara upphandlingssituationer.  

Det finns enligt författaren möjlighet att skapa en upphandlingsmetod för IS som skulle kunna 
appliceras på de flesta upphandlingar med en rad smärre förändringar och tillägg. Det bör 
dock påpekas att det inte går att göra en generell upphandlingsmetod då alla upphandlingar är 
unika och behöver olika stöd. De två upphandlingsmetoder som analyserats i detta arbete ses 
som väldigt omfattande metoder men det som behövs är förmodligen fler tillägg och steg för 
att kunna stödja alla tänkbara situationer som kan tänkas uppkomma i en 
informationssystemsupphandling.   

I det kommande kapitlet har författaren för avsikt att redovisa lämpliga metoder gällande 
genomförandet av detta arbete.  
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4 Metod 
Det finns en rad olika tillvägagångssätt att besvara detta arbetes frågeställningar. I detta 
kapitel har författaren för avsikt att presentera och diskutera, för detta arbete, lämpliga 
metoder för att samla in, bearbeta och analysera information. 

 

4.1 Lämpliga metoder 
Rubenowitz (1984), Patel och Davidson (1994) och Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) 
menar att lämplig metod gällande undersökningen av arbetets problemprecisering ska 
övervägas bland annat utifrån följande kriterier: 

 

• Vilka alternativa metoder finns? 

• Vilka praktiska och realistiska möjligheter finns för att genomföra undersökningen? 

• Hur är arbetets frågeställning utformad? 

 

Nedan kommer lämpliga metoder samt deras för- och nackdelar presenteras ingående. 

 

4.1.1 Dokumentstudier 

Med dokument menar Patel och Davidson (1994) information som tryckts eller skrivits ned. 
Dock bör det tilläggas att det i och med teknikens utveckling har uppkommit en mängd andra 
sätt att lagra information på förutom i vanlig pappersform. Patel och Davidson (1994) har 
kategoriserat de olika typerna av dokument på följande sätt: statistik och register, officiella 
handlingar, privata handlingar, litteratur, ”kortlivade” dokument, bilddokument samt 
ljuddokument. Denna kategori skulle kunna utökas med dokument som är tillgängliga på 
Internet. Internet är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) ett utmärkt och billigt sätt 
att publicera artiklar och tidskrifter. Det bör dock tilläggas att all material inte kan publiceras 
på Internet. 

Valet av dokument som ska användas bör göras med hänsyn till vad dom är rimligt utifrån 
arbetets frågeställning samt att arbetets problemställning blir belyst ur flera olika synvinklar 
(Patel & Davidson, 1994). Det gäller även att källkritiskt granska alla dokument som används 
för att kunna avgöra om de är ”sannolika”. Med detta menar Patel och Davidson (1994) att 
aspekter, som bland annat vad upphovsmannen hade för syfte med dokumentet samt vem 
författaren var, bör has i åtanke av läsaren. Genom detta kritiska förhållningssätt ökas arbetets 
tyngd då källor och dokument noga valts ut för att kunna skapa ett relevant och korrekt 
innehåll i arbetet. Denna aspekt menar Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) är en faktor 
som bör beaktas lite extra då det gäller fakta som inhämtats via Internet. 

 

4.1.2 För- och nackdelar med litteraturstudier 

En fördel med dokument är att de finns samlade i både offentliga och privata arkiv vilket gör 
dokumentstudier till en relativt enkel metod att använda för att inhämta kunskap. Det bör 
dock påpekas att det inte alltid är möjligt att få tillgång till de dokument som behövs då dessa 
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inte alltid är offentliga (Patel & Davidson, 1994). En annan nackdel med denna metod är att 
det är relativt enkelt att förfalska olika dokument vilket den som använder sig av 
dokumentstudier alltid måste ha i tankarna (Patel & Davidson, 1994).  

 

4.1.3 Intervjuer 

Med intervjuer menas ett möte mellan en intervjuare och en intervjuperson där ett antal frågor 
ställs och besvaras (Patel & Davidson, 1984; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). I detta 
fall har intervjuaren ett antal frågor nedskrivna som han eller hon frågar intervjupersonen. 
Detta är den metod som de flesta undersökningar använder sig av (Rubenowitz, 1984). 

 

4.1.4 För- och nackdelar med intervjuer 

Rubenowitz (1984) och Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) menar att en intervju är en 
utomordentligt flexibel metod. Bland annat kan intervjuaren ställa följdfrågor till 
intervjupersonen under intervjun samt så kan intervjuaren mer noggrant förklara frågor som 
intervjupersonen inte förstår.   

Den största nackdelen med intervju som metod är att den är oerhört tids- och resurskrävande 
(Rubenowitz, 1984). Ett annat stort problem menar Rubenowitz (1984), Patel och Davidson 
(1994) samt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) är att det är väldigt lätt att 
intervjupersonen påverkas medvetet eller omedvetet av intervjuaren. Detta problem är mycket 
svårt att komma tillrätta med då exempelvis ett höjt ögonbryn av intervjuaren omedvetet kan 
uppfattas som en kritisk gest av intervjupersonen (Patel & Davidson, 1994). En annan nackdel 
med intervju som undersökningsmetod är att det kan vara svårt att statistiskt sammanställa allt 
insamlat material (Rubenowitz, 1984).  

 

4.2 Val av metod 
De metoder som valts för att besvara detta arbetes frågeställning är dokumentstudier och 
intervjuer. De dokument som använts är till största del facklitteratur och vetenskapliga 
artiklar. De artiklar som använts har hämtats ur erkända vetenskapliga journaler och tidskrifter 
vilket gör att tilltron till dessa bör ses som hög enligt författaren. Litteraturen har använts för 
att skapa en översikt över nuvarande situation angående informationssystemsområdet och då 
främst anskaffnings- och upphandlingsprocessen. Det bör tilläggas att författaren av detta 
arbete inte kunnat gå igenom all den mängd av litteratur som täcker dessa områden vilket har 
gjort att en hel del material som kunnat vara relevant för detta arbete kanske missats på grund 
av tids- och resursbrist. 

Valet av intervju som undersökningsmetod har skett då denna metod ses som flexibel samt 
gör det möjligt för intervjuaren att ha en relativt öppen dialog med intervjupersonen. Denna 
dialog kan även göra det möjligt för författaren av detta arbete att få ytterligare kunskaper 
inom ämnet. Intervjun kan således ses som en kunskapskälla både vad gäller arbetets 
specifika frågeställning men också rörande informationssystemsområdet i stort. Alternativa 
eller kompletterande metoder till litteratur- och intervjustudien skulle kunna vara en 
observationsstudie där upphandlingsprocessen studeras i verkligheten på ett företag eller i en 
organisation. Det skulle även vara möjligt att genomföra en enkätundersökning som innefattar 
en större mängd respondenter. 

I följande kapitel kommer genomförandet av arbetet att beskrivas i detalj. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel kommer metoderna som ligger till grund för insamlandet av materialet till detta 
arbete att presenteras i detalj.  

 

5.1 Dokumentstudiens genomförande 
De dokument som använts till detta arbete är i huvudsak facklitteratur och artiklar från 
erkända vetenskapliga journaler och tidskrifter (exempelvis Hamrin & Qwerin, 1994; 
Euromethod Project, 1996; Clark, 2000; Yeo, 2002). Dessa dokument har författaren erhållit 
via bibliotek och Internet. Dokumenten har använts till att skapa en förståelse för problemet 
samt belysa problemet från olika synsätt för att kunna tillämpa ett källkritiskt 
tillvägagångssätt vad gäller dokumentstudiens genomförande.  

Dokumentsökningen har dels bedrivits via olika biblioteks databaser samt via sökmotorer på 
Internet. Dessa sökningar har resulterat i en mängd olika dokument som innehållit 
information och referenser som visat sig vara av nytta för detta arbete. Studien kan således ses 
som en bakåtnästlad loop där hela tiden ny och relevant litteratur har hittats via annan 
litteratur. 

 

5.2 Intervjustudiens genomförande  
Med intervjuer menas ett personligt möte mellan en intervjuare och en intervjuperson där ett 
antal frågor ställs och besvaras (Patel & Davidson, 1994; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1999). Utseendet på en intervju kan se ut på olika sätt. I figur 10 visas de olika sätt en intervju 
kan genomföras på. 

 
Figur 10. Exempel på olika typer av intervjuer och enkäter beroende på hög eller låg grad av standardisering och 
strukturering (efter Patel och Davidson, 1994, s.62). 
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Med standardisering menar Patel och Davidson (1994) hur de olika frågorna ställs till de olika 
intervjupersonerna. En intervju med låg grad av standardisering innebär att frågorna 
formuleras under intervjun samt att de ställs i olika ordning beroende på vem som intervjuas. 
En hög grad av standardisering innebär således att samma frågor ställs till alla personer som 
intervjuas samt i samma ordning. 

När det gäller graden av strukturering av intervjun menar Patel och Davidson (1994) att en låg 
grad av strukturering innebär att svaren på frågorna är öppna vilket innebär att frågorna inte 
har något fast svar som ja eller nej. Frågorna är istället ofta subjektiva och formulerade på ett 
sådant sätt att intervjupersonen måste svara utifrån egen erfarenhet och kunskap. Exempel på 
en fråga som har en låg grad av strukturering brukar inledas med fraser som exempelvis ”Hur 
anser Ni…” eller ”Hur skulle Ni vilja beskriva…”. En hög grad av strukturering av 
intervjufrågorna innebär följaktligen att frågorna har fasta svar som exempelvis ja eller nej. 

De frågor som använts i detta arbetes intervjustudier har en hög grad av standardisering då de 
olika intervjupersonerna fick precis samma frågor. Däremot har intervjufrågorna en låg grad 
av strukturering då enbart har ett fåtal av frågorna har relativt fasta svarsalternativ medan 
resterande frågor mestadels är av subjektiv karaktär. 

I kommande avsnitt kommer intervjustudiens utformning och utförande att beskrivas. 

 

5.2.1 Utformning av intervjufrågor 

I denna del kommer den detaljerade utformningen av intervjun att framställas. De olika 
frågorna kommer att beskrivas och motiveras.  

I den första delen av intervjun ställs ett antal allmänna frågor för att få fakta gällande företaget 
och för att lättare kunna kategorisera det när det gäller sammanställningen av hur företagen 
som varit med i intervjun ser ut och vilken erfarenhet de har av upphandlingar av 
informationssystem. Dessa frågor har även för avsikt att se till att skapa en avslappnad 
relation mellan intervjuaren och intervjupersonen.   

 

1) Vad är företagets huvudsakliga verksamhet i korthet? 

2)  Vilken är företagets affärsidé? 

3)  Hur många anställda är Ni på företaget? 

4) Hur stor geografisk täckning har företaget? 

5)  Hur länge har företaget funnits? 

6)  Vad är Din roll på företaget? 

7)  Hur länge har Du arbetat på företaget? 

8)  Hur länge har Du arbetat inom detta område? 

9) Vad har Du för erfarenhet av informationssystemsutveckling? 

10) Vad har Du för erfarenhet av informationssystemsupphandlingar? 

 

I följande avsnitt berörs frågor gällande företagets syn på informationssystem (IS) och hur de 
ser på sig själva som företag. Dessa frågor har till uppgift att dels kunna kategorisera företaget 
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som beställare eller leverantör av IS samt hur företagets relationer ser ut externt i förhållande 
till andra företag. 

 

11)  Vad har Ni för definition av ett informationssystem (IS) på Ert företag? 

12)  Betraktar Ni Er själva som kunder eller leverantörer av IS eller både och? 

13)  Vilken typ av kunder och/eller leverantörer har företaget? Små, medelstora 
eller stora? 

 

Syftet med kommande del är att kunna fastlägga hur det intervjuade företaget går tillväga när 
det gäller upphandlingsprocessen för att kunna se om företaget arbetar med en specifik metod 
eller om de arbetar mer med ”fingertoppskänsla”. Utifrån dessa frågor kan företagen sedan 
kategoriseras utifrån om de använder eller inte använder en dokumenterad 
upphandlingsmetod vid upphandlingar av IS. 

 

14)  Använder Ni Er av en dokumenterad metod vid upphandlingar av 
informationssystem (IS)?  

14.1) Om Nej: 

14.1.1)  Varför använder Ni inte en dokumenterad metod?  

14.1.2)  Hur ser arbetet gällande en upphandling  

av informationssystem ut? 

14.1.3)  Vilka för- och nackdelar finns det enligt Er att inte 
arbeta med en metod i upphandlingsprocessen? 

14.2)  Om ja: 

14.2.1)  Är det en egenutformade eller en allmänt etablerad 
metod? 

14.2.2)  Hur ser metoden ut? 

14.2.3)  Uppdateras denna dynamiskt eller statisk? 

14.2.4)  Är metoden för standardsystem  eller för skräddarsydda 
system? 

14.2.5)  Vilka för- och nackdelar finns det enligt Er att arbeta 
med en metod i upphandlingsprocessen? 

  

Följande frågor har till uppgift att på ett konkret och strukturerat sätt kunna identifiera, för det 
specifika företaget, problem gällande upphandlingsprocessen av IS. Genom dessa frågor 
kommer problem att kunna identifieras och kategoriseras vilket kommer att göras i slutdelen 
av detta arbete. 

  

15)  Hur stor del anser Ni att en bra upphandlingsprocess har i framgången av ett 
lyckat informationssystemsprojekt? 

16)  Vilka frågor har Ni kunnat identifiera vid upphandlingen av IS? 
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17) Hur löste Ni dessa problem? 

18)  Vilka problem kunde Ni inte lösa?  

19)  Vilket/vilka problem anser Ni är det/de mest väsentliga att lösa? 

20)  Anser Ni att det finns ett behov av vidare studier gällande 
upphandlingsprocessen av ett informationssystem? 

20.1)  Om nej: 

Varför inte? 

20.2)  Om ja: 

Varför? 

 

Följande fråga har till uppgift att belysa de faktorer som enligt respondenten upplevs som de 
mest kritiska faktorer som påverkar hur ett informationssystemsprojekt kommer att falla ut. 
Genom att identifiera de viktigaste faktorerna, som respondenten själv får belysa, beskriva 
och rangordna utifrån hans/hennes egen erfarenhet, kan dessa sammanställas för att kunna 
utgöra grunden för ett ramverk beträffande upphandlingsprocessen. 

 

21) Vilka faktorer anser Ni vara de fem mest väsentliga för en framgångsrik 
upphandlingsprocess? Kan Ni rangordna och beskriva dem lite kort? 

 

Avsikten med kommande frågor är att be respondenten att tänka efter hur kvaliteten på ett 
informationssystem är relaterad till upphandlingsprocessen. Denna del har till uppgift att 
kartlägga hur företagens och respondenternas subjektiva uppfattning är angående ett 
informationssystems kvalitet.  

 

22) Hur definierar Ni att ett informationssystem (IS) är av hög respektive låg 
kvalitet? 

23) Hur anser Ni att upphandlingsprocessen inverkar på kvalitén gällande ett 
informationssystem? 

 

Den avslutande frågan har till uppgift att täcka upp alla tankar och funderingar som inte täcks 
upp av de ovan nämnda frågorna.  

 

24) Har Ni några tankar och funderingar som Ni tror kan tillföra ytterligare 
dimensioner till detta arbete och som inte täckts upp av ovanstående frågor? 

 

Dessa frågor sammanställs sedan till en resultatdel som analyseras för att hitta likheter, 
skillnader och ytterligheter mellan svaren. Denna analys jämförs sedan med de fakta som 
inhämtats genom dokumentstudierna för att få svar på arbetets problemprecisering som 
presenterats i kapitel 3. 

 



5 Genomförande  

 35 

5.2.2 Urval av respondenter 

Urvalet av de företag som ingått i studien har skett genom att kontaktinformation gällande 
lämpliga företag har inhämtats via http://www.foretagsfakta.se och 
http://www.gulasidorna.se. Genom att använda sig av ett antal lämpliga sökord på de båda 
hemsidornas sökfunktioner kunde 22 passande företag kontaktas. Den första kontakten skedde 
via en personlig intresseförfrågan via e-post till varje företag där arbetets omfattning samt hur 
intervjustudien skulle gå till presenterades. I e-posten motiverades även varför just de skulle 
vara intressanta för denna intervjustudie. Intresseförfrågan var utformad så att den var riktad 
till den eller de personer på företaget som satt inne med kunskap om upphandlingar av 
informationssystem. 

Av de 22 företagen svarade 10 stycken varav 6 var beredda att ställa upp på en intervju. De 
övriga 4 företagen kunde dock inte ställa upp av olika orsaker. De övriga 12 företagen som 
fick intresseförfråga svarade däremot aldrig på den. Detta bortfall av svar kan ha berott på att 
vissa av företagen har kontaktats via en så kallad info@företag-adress och skulle kanske ha 
kunnat minimeras något om de kontaktats via telefon.  

 

5.2.3 Genomförandet av intervjuer 

Intervjuerna skedde mestadels i företagens egna lokaler, då i konferensrummen, men en av 
intervjuerna ägde rum i respondentens hem där han bedrev sin verksamhet. En av intervjuerna 
kunde dock inte genomföras på grund av sjukdom utan där fick respondenten lämna svaren 
skriftligt. När det gäller ytterligare frågor och funderingar skulle dessa hanteras via telefon vid 
behov. De utvalda respondenterna kontaktades en tid i förväg via e-post eller telefon, där tid 
och plats för intervjun bestämdes. Respondenterna fick även intervjufrågorna skickade till sig 
via e-post så de skulle kunna förbereda sig på vilka frågor som skulle ställas i intervjun.  

Vid genomförandet av intervjuerna spelades samtalet mellan intervjuaren och respondenten in 
med hjälp av en diktafon samtidigt som intervjuaren skrev ner viktiga nyckelord ur samtalet i 
ett anteckningsblock. Diktafonen visade sig vara ett oerhört bra hjälpmedel då intervjuaren 
kunde koncentrera sig mer på att lyssna på respondenten än att skriva ner hela intervjun på 
papper.  Efter genomförandet skrevs intervjuerna ned på papper för att underlätta vid 
sammanställningen av dessa. Det bör dock tilläggas att diktafonen som användes vid 
intervjuerna var gammal och sliten vilket gjorde att det blev vissa problem när de svar som 
spelats in skulle avlyssnas. Det bör även påpekas att vissa av respondenterna verkade något 
obekväma med diktafonen i början av intervjun men denna känsla försvann snabbt då 
intervjun väl börjat. 

I kapitel 6 kommer de företag som kontaktats samt de respondenter som intervjuats 
presenteras detaljerat.  
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6 Materialpresentation 
Detta arbete innefattar bland annat en intervjustudie med ett antal privata företag som jobbar 
med informationssystemsutveckling och upphandling av informationssystem (IS). Företagen 
är belägna i Göteborg, Stockholm samt Skövde. Denna geografiska spridning har valts för att 
undvika en lokal studie som enbart är koncentrerad till Skövde med omnejd.  

För att minska osäkerheten hos respondenterna samt för att öka öppenheten i intervjun 
beaktas full anonymitet både vad gäller företag och respondent. Detta för att bland annat se 
till att inget företag vare sig gynnas eller missgynnas av svaren som de ger eller inte ger. 
Presentationen av företagen kommer därför att ske på ett sådant sätt att det inte går att peka ut 
ett specifikt företag utifrån de fakta som presenteras. Företagsinformationen som presenteras 
har inhämtats genom intervjuundersökningen i avsnitt 5.2.3. 

I resterande del av kapitel 6 kommer de olika företagen och respondenterna presenteras samt 
deras svar på intervjun. 

 

6.1 Presentation av företag och respondenter 
I följande avsnitt kommer de olika företagen och respondenterna som medverkat i 
intervjustudien presenteras i detalj för att ge en beskrivning av företagets verksamhet och 
historik samt respondenternas erfarenhet och bakgrund. I tabell 2 presenteras de olika 
företagens roller. 

 

Tabell 2. Tabell åskådliggörandes de olika företagens roller i upphandlingar av IS. 

 Beställare Leverantör Upphandlingskonsult 

Företag 1 X X (Främst)  

Företag 2  X  

Företag 3   X 

Företag 4 X X (Främst)  

Företag 5  X  

Företag 6 X X  

 

 

6.1.1 Företag 1 

Företag 1 (F1) är ett IT-konsultföretag beläget i Skövde som bland annat arbetar med 
utvecklingsprojekt, systemförvaltning och drift av informationssystem (IS). Genom att 
erbjuda lokala IT-lösningar så hoppas F1 på att kunna bidra till kundens lönsamhet.  

F1 består för närvarande av ca 5500 anställda varav ungefär 650 arbetar i Sverige. Resterande 
anställda är fördelade över sju andra länder, bland annat USA, Frankrike och Tyskland. 
Företaget bildades 2002 men koncernen som företaget finns i bildades i slutet på 1960-talet. 
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Respondenten (R1) på företaget arbetar mestadels som projektledare men han påpekar även 
att han har en hel del andra roller då det ofta innebär att de anställda på lite mindre, lokala 
kontor får göra en mängd olika saker. R1 har arbetat på företaget sedan november 2002 och 
har arbetat inom IT-området sedan 1994 då han avslutade sina högskolestudier. Handgripligt 
har han arbetat med IS ett par år direkt efter studierna. 

När det gäller erfarenheter från upphandlingar gällande IS har R1 arbetat på båda sidor, det 
vill säga både köpt in och offererat och han säger också att företaget är både leverantör och 
kund av IS. Han påpekar dock att F1 framförallt är leverantör och då till alltifrån små, lokala 
till stora, internationella företag. Vad gäller en definition av vad ett IS verkligen är vet R1 inte 
om F1 har någon specifikt, uttalad definition, men personligen anser han att ett IS kan vara 
alltifrån ett datasystem till en whiteboardtavla om definitionen ska hårdras.  

 

6.1.2 Företag 2 

Företag 2 (F2) är beläget i Göteborg och arbetar i huvudsak med utveckling av 
informationssystem (IS). Företagets affärsidé går ut på att utifrån sitt affärskunnande och sin 
höga tekniska kompetens, öka kundens verksamhetsnytta genom effektiva systemlösningar 
vilket innebär F2 utgår mycket från kundens egna affärsprocesser och försöker förstå dem när 
de utvecklar sina system. Respondenten (R2) på företaget berättar att de även arbetar mycket 
med kommunikationen mellan dem och kund då denna aspekt ses som väldigt viktig för att 
kunna utveckla bra system. F2 startades 1999 och de är för närvarande 19 anställda och 
hälften av de arbetar på kontoret medan andra hälften arbetar ute hos kund.  

R2 berättar vidare att företaget främst ser sig som en leverantör av IS och att F2 främst arbetar 
mot stora nationella och internationella företag. Anledningen till detta, berättar R2, är att det 
är större chans att få ett anbud ifrån ett större företag då de större kunderna har de resurser i 
form av pengar som krävs för att utveckla ett informationssystem samt att de besitter en större 
kunskap och insikt gällande rationaliseringar och effektiviseringar av verksamheten. Större 
företag har även en högre frekvens när det gäller inköp av IS fortsätter R2. 

R2 har arbetat på F2 i tre år och sitter med i företagets ledningsgrupp samt är ansvarig för 
F2’s strategier. Han arbetar även med konsultarbeten, framförallt mentorskap där han sitter 
med kund främst som rådgivare och stöd vid utvecklingen av IS. R2 har arbetat inom 
informationssystemsområdet sedan 1994 samt har en teknisk grund i botten och anser sig 
själv ha mest erfarenhet av den tekniska biten inom informationssystemsutveckling. 

Vad gäller organiserade informationssystemsupphandlingar där man noga går igenom olika 
för- och nackdelar anser R2 att han har ganska liten erfarenhet. Han anser sig istället ha mest 
erfarenhet av resultatet, det vill säga om det som upphandlats fungerar som utlovats samt vad 
orsakerna kan vara då de inte fungerat. När det gäller en uttalad definition av vad ett IS är 
verkar inte F2 ha någon utan R2 berättar att hans personliga definition av ett IS är ett 
datasystem i botten som underlättar och stödjer verksamhetens arbete med information. 

 

6.1.3 Företag 3 

Företag 3 (F3) är beläget i Stockholm och är ett enmansföretag som bedriver konsultstöd vid 
upphandlingar av informationssystem (IS) samt utbildningar gällande 
informationssystemsupphandlingar. F2 arbetar för att kunna erbjuda framförallt små och 
medelstora företag ett heltäckande och kostnadseffektivt konsultstöd i upphandlingar av IS. 
Detta arbete bygger på ett egenutvecklat koncept som till stora delar är baserat på 
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respondentens (R3) egna erfarenheter gällande upphandlingar och utvecklingen av IS. Detta 
koncept bygger till stor del på att fokus ligger på kundens egna affärsprocesser. Företaget 
startades hösten 2000 men arbetet gällande upphandlingar påbörjades först under 2002. R3 
berättar att F3 riktar sig främst mot företag från 7-8 anställda till medelstora företag med upp 
till ca 300 anställda då små företag ofta har väldigt begränsade resurser vilket gör att arbetet 
med dem ofta blir svårt. 

Då R3 är ensam företagare innebär det att han sköter allt arbete själv rörande F3. Det är enligt 
honom själv alltifrån försäljning av företagets tjänster till att bland annat arbeta själv i 
hemmet. F3 arbetar även lite grann tillsammans med partners.R3 började arbeta med IS sedan 
1976, bland annat som projektledare, programmerare och utredare. När det gäller 
upphandlingar av IS har han yrkesmässigt arbetat med detta mellan 1989 och 1998 då han 
arbetade som utvecklingschef på ett stort detaljhandelsföretag. R3 har även arbetat med två 
praktikfall i F3 där han arbetat med sitt egenutvecklade koncept gällande upphandlingar IS. 
Ett IS i sig självt har inget egenvärde enligt R3 utan det har ett berättigande i att det tillför 
något till företagets processer och med IS menar han i grund och botten ett datasystem.  

 

6.1.4 Företag 4 

Företag 4 (F4) är ett IT-konsultföretag som är beläget i Skövde. Företaget arbetar med 
alltifrån projektledning till verksamhetsutveckling och teknikbaserad konsultverksamhet. 
Företagets affärsidé är att erbjuda marknadens mest kvalificerade konsulter och det anser 
respondenten (R4) att det finns grund för då konsulterna på företaget har i genomsnitt runt 17 
års yrkeserfarenhet. Företaget grundades 1988 och verkar enbart i Sverige och finns förutom i 
Skövde bland annat i Stockholm och Göteborg. Antalet anställda på hela företaget är strax 
under 400, varav 20 arbetar i Skövde. R4 anser att F4 är både kund och leverantör, men 
främst är en leverantör och kunderna är i huvudsak stora svenska industriföretag.  

R4 har ingen fast, organisatorisk roll men är ofta projektledare samt innehar även tekniskt 
ansvar gällande nätverk och hårdvara. Han har arbetat på F4 i två och ett halvt år och har 
arbetat med informationssystemsutveckling sedan 1993 då han avslutade sina 
högskolestudier. Under den här tiden har han arbetat med alltifrån det som han beskriver som 
”… de allra enklaste installationerna som installation av skrivare till den mest komplexa 
systemutvecklingen och installation av stora servrar…”. R4 har även erfarenhet av 
upphandlingar som sträcker sig från inköp av skrivare och möss till stora servrar och system 
för hundratusentals kronor. 

F4 har egentligen ingen uttalad företagsspecifik definition när det gäller informationssystem 
(IS) utan R4 betecknar ett IS som ett program som används av fler än en användare. Detta för 
att systemet inte ska vara en personlig databas. 

 

6.1.5 Företag 5 

Företag 5 (F5) är ett konsultföretag som arbetar med systemutveckling och teknisk service. 
Grundtanken med företaget är att genomföra kundnytta genom kompletta design- och IT-
relaterad tjänster. Företaget, som har funnits i 33 år, är beläget i Skövde och har 32 anställda 
F5 har även kontor runtom i Sverige men även i de övriga nordiska länderna samt Tyskland 
och England.  

Sammanlagt finns det drygt 6000 anställda och ungefär 4000 av dem arbetar i Sverige. F5 är 
främst leverantörer enligt respondenten (R5), men även kunder till de egna interna systemen. 
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De kunder som företaget arbetar mot är enbart medelstora och stora verksamheter eller företag 
då det enligt R5 skulle kosta för mycket tid och resurser för F5 att arbeta mot små företag. F5 
arbetar idag nästan uteslutande mot offentlig verksamhet. 

R5 berättar att hon arbetat på företaget sedan 1996 då ADB-avdelningen hon arbetat på innan 
förvärvades av F5. R5 har arbetat inom informationssystemsutveckling sedan i början av 
1980-talet då hon bland annat jobbade med systemutveckling inom fordonsindustrin, men hon 
har även arbetat en hel del med administrativa system som exempelvis logistiksystem. 
Numera sysslar inte R5 handgripligen med utvecklingen av system då hon är platschef och 
försäljningsansvarig på företaget. Hon har en stor erfarenhet av 
informationssystemsupphandlingar och främst av offentliga upphandlingar då företaget 
upphandlar mycket mot offentlig verksamhet.  

Ett informationssystem (IS) måste enligt R5 utgå ifrån verksamheten och vilken nytta 
systemet gör för verksamheten. R5 berättar även att grunden för ett IS utgörs av ett 
datasystem men påpekar att ett IS inte alltid kan lösa alla de krav som framkommit i 
förstudien och i kravspecifikationen utan verksamhetsbehoven kan även innebära att 
processer och rutiner måste effektiviseras.  

 

6.1.6 Företag 6 

När det gäller företag 6 (F6) blev det en grundlig enkätundersökning då intervjun inte kunde 
genomföras på vanligt sätt då respondenten (R6) fick förhinder. Istället skickades 
intervjufrågorna till R6 som skriftligt fick besvara de olika frågorna. Presentationen av 
företaget samt respondenten grundar sig således på en spontan och grundlig 
enkätundersökning. 

F6 är ett företag som förmedlar konsulter inom management och informationsteknik (IT). 
Genom att förmedla kompetenta konsulter och projektteam hoppas företaget på att 
åstadkomma affärsnytta av hög kvalitet. Företaget är baserat i Stockholm men bedriver sin 
verksamhet i hela Sverige samt grundades 1987. Företaget anser sig vara både kund och 
leverantör och har kunder och leverantörer av alla typer och branscher.  

Företaget har två delägare varav respondenten (R6) är en. Hon var med och grundade F6 och 
innehar rollen som VD på företaget. Vad gäller informationssystemsutveckling så har R6 
arbetat inom detta område sedan 1975, bland annat som projektledare för upphandlingar och 
utvecklingsprojekt. R6’s definition av ett informationssystem (IS) är allt i verksamheten som 
fungerar som stöd för framtagning och sammanställning av det underlag som kunden för 
tillfället behöver för att få sitt problem löst eller ett projekt genomfört. Med detta menar R6 
alltifrån datorer i nätverk, telefon, skrivare och mobiltelefoner till manuella handböcker etc. 

I avsnitt 6.2 presenteras och presenteras respondenternas svar på intervjufrågorna. 

 

6.2 Presentation av intervjumaterial 
Sammanställningen av respondenternas svar på intervjufrågorna har till uppgift att 
sammanfatta och jämföra dessa. Svaren på frågorna har valts att struktureras upp i fem olika 
teman. Dessa teman har tagits fram genom att se till vilka nyckelbegrepp som finns i kapitel 2 
och 3 där arbetets bakgrund och problemprecisering presenteras i detalj. Respondenternas 
svar har sedan bearbetats något för att få en sammanhängande och löpande text. 

De fem olika temana är: 
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• Metodanvändning vid upphandlingar av informationssystem (IS) 

• Identifierade problem i upphandlingsprocessen 

• Kvalitetsfrågor rörande upphandling och informationssystem (IS) 

• Identifierade framgångsfaktorer för upphandlingsprocessen 

• Övrigt som har framkommit under intervjustudierna 

 

Nedan presenteras dessa teman i detalj. 

 

6.2.1 Metodanvändning vid upphandlingar av informationssystem (IS) 

Detta avsnitt har för avsikt att presentera hur metodanvändandet i upphandlingsprocessen 
fördelar sig bland företagen som medverkat i intervjustudien. Avsnittet kommer även att 
presentera de olika företagens syn på för- och nackdelar med användandet av en specifik 
metod i upphandlingsprocessen. 

I intervjun visade det sig att tre av de sex intervjuade företagen inte använde sig av en specifik 
metod vid upphandlingsprocessen (F1, F2 och F4) medan resterande tre använde sig av en 
eller flera olika metoder (F3, F5 och F6). Vad gäller de företag som inte använder sig av en 
metod fanns ett flertal anledningar.  

 

Företag 1 

R1 nämner bland annat att det nästan alltid är kunden som styr upphandlingsprocessen vilket 
gör det svårt att använda sig av en specifik metod då anpassningar efter kunden hela tiden 
måste göras. Han berättar även att alla upphandlingar är olika vilket gör det väldigt svårt att 
ha en generell metod som kan appliceras på alla upphandlingar. På F1 används istället 
erfarenheten från gamla upphandlingar.  

Arbetet med en upphandling anser R1 sker i stegen innan själva upphandlingsprocessen som 
han mest ser som en process som gås igenom. Genom att identifiera verksamhetens krav och 
göra väl utformade avgränsningar blir upphandlingsprocessen en process där det främst 
handlar om prioriteringar.  Upphandlingsprocessen är, som R1 själv uttrycker det, ”beroende 
av väldigt hög kvalitet in”. För- och nackdelarna med att tillämpa detta arbetssätt är att det 
blir mindre styrt och de upphandlingsansvariga måste lita på gamla erfarenheter. Detta 
innebär att man på F1 kan tillämpa sig av kunskapsåtervinning.  

 

Företag 2 

Enligt R2 gör F2 relativt få upphandlingar vilket gör att de inte har använt sig av någon 
specifik metod då han anser att kunskapen om såna metoder och hur de ska få tag i dem är 
liten. Istället arbetar man på F2 mycket efter referenser och ”känsla”. Genom att få tag i 
referenspersoner eller referensföretag kan beställaren, enligt R2, skapa sig en egen 
uppfattning av systemet utifrån andra personer och företag som kört och testat systemet under 
en längre tid. Referenser är även viktigt då man som beställare vet att det finns någon som har 
erfarenhet av systemet i fråga och som kan hjälpa till om det skulle bli problem.  
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En annan viktig aspekt som R2 nämner är att de på F2 går mycket på känsla och detta innebär 
att de utifrån systemets gränssnitt kan skapa sig en bild av hur systemet är uppbyggt tekniskt. 
Han nämner att det för honom handlar mycket om ”känsla” när det gäller upphandlingar. 

De för- och nackdelar som R2 tar upp gällande att inte tillämpa någon specifik 
upphandlingsmetod är bland annat är det att det kan skapas någon form av personberoende 
om referenser används för mycket. Det är även lätt att utvärderingsprocessen gällande ”vad 
som finns” och ”vad som är bra” blir lidande om upphandlingsprocessen inte har ett metodiskt 
tillvägagångssätt. Det är även väldigt lätt att bli ”narrow minded”, som R2 uttrycker det, det 
vill säga att det är svårt att skapa sig den överblick som egentligen skulle krävas med hänsyn 
till utbudet på marknaden. Idag blir det enligt R2 gärna att det är det första bästa som köps in. 

R2 tror även att en bra upphandlingsprocess har en stor del av ett framgångsrikt 
informationssystemsprojekt och att det är viktigt att hitta rätt parametrar att styra efter. 
”Börjar man fel kan det bli hur fel som helst” nämner han. 

 

Företag 4 

Det tredje företaget som inte använder sig av någon dokumenterad metod i 
upphandlingsprocessen är F4 och enligt R4 beror det till stor del på att man istället lutar sig 
tillbaka på gammal erfarenhet samt vem som känner vem. Upphandlingsprocessen blir istället 
en fråga om vem som känner vem och om beställaren kan få en bra ”deal”. Det blir även ofta, 
enligt R4, att hänsyn tas till vad användarna är vana vid och vilket befintligt system de 
använder sig av. Enligt R4 är för- och nackdelarna med detta tillvägagångssätt att 
upphandlingarna blir oerhört smidiga och flexibla då de helt kan anpassas efter situationen 
men de blir inte så styrda som R4 ibland skulle önska. Rörande upphandlingsprocessens del i 
ett lyckat informationssystemsprojekt anser R4 att den är oerhört stor om utformningen av 
kravspecifikation inräknas i denna process. 

När det gäller de företag som använder sig av en dokumenterad metod vid 
upphandlingsprocessen (F3, F5 och F6) använder sig F3 och F6 av metoder som 
egenutvecklats mycket efter egen erfarenhet. F5 styrs, enligt R5, mycket av lagen om 
offentlig upphandling (LOU) då företaget nästan uteslutet upphandlar gentemot offentlig 
sektor. 

 

Företag 3  

R3 berättar att metoden F3 använder sig av har tre huvudsteg: behovsanalys, 
upphandlingsförfarande och införande samt att den är avsedd för både standard- och 
skräddarsydda system. Det specifika upphandlingsförfarandet börjar med att beställaren har 
ett bra behovsunderlag eller en kravspecifikation som beskriver alla viktiga affärsprocesser 
och roller i verksamheten samt vad de olika rollerna har för förväntningar på systemet. 
Därefter kontaktas ett antal lämpliga leverantörer via telefon, då R3 anser att den personliga 
kontakten är väldigt viktig, och de leverantörer som är intresserade får sedan 
upphandlingsunderlaget skickat till sig.  

Nästa steg är att ett fåtal av leverantörerna väljs ut utifrån kriterierna pris och uppfyllelsegrad, 
det vill säga om leverantörerna klarar av alla krav som ställs på systemet. R3 berättar vidare 
att denna urvalsprocess är svår då det gäller att välja ut ”lagom” många leverantörer då de 
annars kan tycka att chansen att de ska få ordern är för liten vilket gör att processen för dem 
kan komma att uppfattas som alltför kostsam. 
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De leverantörer som valts ut får därefter presentera sin lösning gentemot ett testsystem, som 
enligt R3 är ett miniatyrsystem över verksamheten. Detta steg gör att leverantörerna måste 
bevisa att sitt system verkligen kan realiseras vilket medför att de delar av det beställda 
systemet som inte fungerar inte kan undanhållas av leverantören. Detta tycker R3 är en viktig 
del då kunden ofta har väldigt lätt att falla för den bästa presentationen istället för det bästa 
systemet. Han anser även att dessa presentationer sker alldeles för mycket på leverantörernas 
villkor vilket måste ändras. 

Enligt R3 är för- och nackdelarna med att använda en dokumenterad upphandlingsmetod att 
upphandlingarna blir mycket effektivare. Detta innebär att även lite mindre företag kan ha råd 
med upphandlingsstöd då R3 påpekar att det är en ganska omfattande och kostsamt att göra en 
viktig upphandling. Har inte upphandlaren full kontroll över stegen och inte riktigt vet hur 
han eller hon ska göra så blir det väldigt lätt förseningar i utvecklingsprocessen vilket kan 
visa sig kosta mycket mer än beräknat. Genom att använda en metod för 
upphandlingsprocessen får upphandlaren ett viktigt stöd men metoden får, enligt R3, inte 
styra alltför mycket. 

Då det gäller upphandlingsprocessens betydelse för ett framgångsrikt 
informationssystemsprojekt nämner R3 att han tror att det helt klart går att köpa ett 
informationssystem (IS) utan att använda sig av ett strukturerat tillvägagångssätt, men 
chanserna att lyckas med upphandlingen ökar betydligt om man använder sig av en metod.  
R3 bedömer att risken är runt 85 % för ett misslyckande vad gäller spruckna kostnadsbudgetar 
och kraftiga förseningar om det slarvas med upphandlingsförfarandet. 

 

Företag 5 

När det gäller F5´s metodanvändning vid upphandlingar så styrs företaget en hel del av Lagen 
om offentlig upphandling (LOU) då de främst levererar system till offentlig verksamhet. LOU 
är utformad så att alla offentliga verksamheter måste skicka offertförfrågningar gällande bland 
annat informationssystem via Bryssel där offerförfrågan annonseras ut till alla länder inom 
den Europeiska Unionen (EU).  

Offertförfrågan styr, enligt R5, en hel del över hur leverantörerna ska svara då det ska vara 
lika för alla leverantörer. R5 berättar att urvalsprocessen av leverantör ofta sker genom en 
rangordning av kriterierna pris, funktionalitet, servicegrad och kompetens hos leverantörens 
konsulter. Hon berättar även att LOU ger relativt stor frihet till de olika förvaltningarna att 
göra sin upphandling. Det viktigaste är dock att de tillämpar samma tillvägagångssätt 
gentemot samtliga leverantörer i den specifika upphandlingen.  

De för- och nackdelar som R5 kan se genom att tillämpa detta metodiska tillvägagångssätt är 
att alla leverantörer som är inblandade i den specifika upphandlingen behandlas lika och får 
slåss på samma villkor. R5 anser att en bra upphandlingsprocess har en stor del i ett lyckat 
informationssystemsprojekt då det är viktigt att man som beställare har en tydlig förfrågan 
och tydliga krav samt att på ett klart sätt kan tala om hur leverantörerna kan leva upp till 
kraven. 

 

Företag 6 

Det tredje företaget som använder sig av en dokumenterad upphandlingsmetod är F6. Enligt 
R6 är metoden avsedd för både standard- och skräddarsydda system och inleds med en 
processanalys av kundens verksamhet och då särskilt på de områden som berörs av 
upphandlingen. Nästa steg är förändra och förbättra manuella rutiner som fungerar dåligt 
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innan själva upphandlingen påbörjas. Därefter bildas en projektgrupp och en 
projektorganisation för upphandlingen och tillsammans med kunden görs studiebesök hos 
liknande verksamheter, ibland även vitt skilda verksamheter, som kunden för att se hur de löst 
liknande problem. Efter detta skrivs en kravspecifikation tillsammans med kunden varefter 
denna läses igenom av flera aktörer i verksamheten för att finna brister och fel. Denna 
kravspecifikation används sedan som underlag för en offertförfrågan vilken skickas ut till ett 
antal lämpliga leverantörer.  

Leverantörernas offerter utvärderas sedan tillsammans med kund genom att använda, för den 
enskilda kunden, specifikt utformade utvärderingsmallar. Den leverantör som sedan anses ha 
den bästa lösningen får därefter presentera sin lösning och visa att den kan realiseras. Detta 
steg kan, enligt R6, utmynna i ett leverantörsbyte om beställaren inte är nöjd med hur 
lösningen ser ut. Efter presentationen för leverantören göra en prototyp av sitt system som 
skall implementeras i verksamheten och avtalet med leverantören tecknas först när kunden ser 
att prototypen fungerar. Implementeringen av den kompletta lösningen genomförs sedan 
tillsammans med leverantören och därefter sker en uppföljning av lösning och leverantör i ca 
två år. R6 berättar vidare att F6 har för avsikt att fungera som ett stöd för kunden vad gäller 
avtalsteckning, utbildning, uppföljning samt att skapa rätt stödorganisationer för systemet, 
som support, helpdesk etc. 

Enligt R6 finns inga speciella för- och nackdelar med att använda en metod mer än att det ger 
ett stöd för upphandlingsprocessen. Hon menar även att metoden ska användas med ”sunt 
förnuft” och kunna anpassas till varje situation. 

 

6.2.2 Identifierade problem i upphandlingsprocessen 

Detta avsnitt har för avsikt att presentera de problem som respondenterna i intervjustudien har 
identifierat i upphandlingsprocessen. Avsnittet kommer även att beskriva hur respondenterna 
har löst vissa av problemen.  

 

Företag 1 

De problem som identifierats av R1 att han upplever det som väldigt svårt att kommunicera 
via kravspecifikationer och andra viktiga dokument. Han nämner att dokumenten väldigt lätt 
kan missförstås eller misstolkas och han uppfattar det som väldigt svårt att vara nog tydlig i 
såna underlag. R1 nämner även att offentliga upphandlingar har en tendens att bli ”lite för” 
formella vilket kan försvåra upphandlingsprocessen i jämförelse med privata upphandlingar.  

Han berättar även att saker som avstånd till kunden kan vara ett problem då all 
kommunikation måste ske relativt formellt då det inte går att ha ett personligt möte med 
kunden för att reda ut vissa oklarheter. R1 berättar att man på F1 brukar sätta ihop en 
kompetent grupp anställda som personligen åker till kund för att diskutera otydligheter. Han 
nämner även att kunden väldigt ofta frågar efter fel sak då de inte själva riktigt vet vad de vill 
ha. Problemet med att kund och leverantör missförstår varandra betraktar R1 som det mest 
väsentliga att lösa. 

 

Företag 2 

Enligt R2 är ett av problemen i upphandlingsprocessen att veta ”var det här kommer att 
hamna”. Med detta menar han att det är svårt att bestämma när allt som ska vara med i 
upphandlingsunderlaget verkligen finns med då det hela tiden uppkommer nya saker som 
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måste tas med. Detta gör att det kan bli svårt att prioritera vad som verkligen är viktigt att ha 
med. R2 nämner även att han sett system som upphandlats men som det sedan inte blivit 
någonting av då kunden satsat på helt fel teknik eller på ett system som fungerade i fabrik 1 
och därför antogs det att ett likadant system skulle fungera lika bra på fabrik 2. 

Ett annat problem som R2 identifierat är att det finns en tendens att vissa saker som garantier, 
support och underhåll av systemet ofta glöms bort. Detta kan innebära att hjälp eller 
uppgraderingar inte kommer då det verkligen behövs. Det kan stå att ”Vi rättar fel” men inte 
hur snabbt. Ytterligare ett problem som identifierats är teknikfokuseringen, det vill säga ”vi 
måste ha den nyaste tekniken”. Det kan bli ett problem då det kan finnas många 
barnsjukdomar hos ny teknik idag. En lösning på detta problem är enligt R2 att kolla upp bra 
referenser och att det verkligen finns någon som kan hjälpa till om det blir något problem. 
Han påpekar även att kunden inte ska vara rädd att anlita hjälp med upphandlingen om det 
finns en osäkerhet angående denna process. Med hjälp menar R2 exempelvis en extern 
upphandlingskonsult. 

Det finns dock problem som inte kan lösas enligt R2 och ett av dessa är att veta om ”det här 
verkligen kommer att fungera om tre år”. Kunder vill inte gärna investera i ett system som är 
omodernt och kanske inte fungerar fullt ut om tre år, men tyvärr händer det. Det mest 
väsentliga problemet som R2 identifierat är att inte glömma bort supportdelen i 
upphandlingsunderlaget, det vill säga att ändringar och hjälp verkligen finns tillhands vid 
behov. 

 

Företag 3 

Det första problemet som R3 nämner är att kunden ofta kan ha svårt att förstå vilka verkliga 
behov de har. Det kan även vara att kunden har svårt att se hur saker och ting verkligen 
hänger ihop och detta beror väldigt ofta på att kunden saknar kontroll eller förståelse över sina 
affärsprocesser. Ett annat problem kan vara att inte få tag i nyckelpersoner som exempelvis 
kan förklara hur viktiga affärsprocesser ser ut vilket kan resultera i att alla behov inte tas med.  

Det tredje problemet som R3 nämner är att det kan vara svårt att tänka i nya banor för kunden. 
De anställda ”sitter fast” i det gamla systemet och väldigt lätt faller för ett nytt system som 
har samma eller liknande gränssnitt som det gamla. Detta är ett stort problem då denna likhet 
inte automatiskt innebär att systemet är det bästa av de som erbjuds. Ytterligare ett problem 
som R3 beskriver är att många företag underskattar svårigheterna med att upphandla ett 
informationssystem (IS) och att det är först när ett rejält misslyckande har gjorts som 
beställaren verkligen får insikt i denna problematik. Det finns även en tendens att produkter 
och tjänster glöms bort i upphandling vilket både kan fördyra och försena leverans. Ett 
exempel som R3 nämner är konverteringsarbetet av data mellan det nya och gamla systemet 
vilket kan resultera i merkostnader samt att detta arbete enbart kan utföras av leverantören 
som kan ta bra betalt för denna tjänst.  

Andra problem som R3 identifierat är att produktpresentationer sker nästan uteslutande på 
leverantörens villkor vilket gör att det kan bli svårt för kunden att få fram brister i de olika 
systemen. R3 nämner även problematiken med att jämföra de olika leverantörernas produkter 
mot varandra samt att förankringen hos de anställda är dålig vilket kan resultera i att de 
motarbetar förändringsarbetet. 

För att lösa vissa av ovanstående problem lägger R3 ned mycket tid på att kartlägga och 
beskriva de nuvarande affärsprocesserna samt hur kunden vill att processerna ska se ut i 
framtiden. R3 påpekar även vikten av att identifiera alla roller i verksamheten för att kunna 
kartlägga deras behov och förväntningar på det nya systemet. 
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Vad gäller hjälp och stöd utifrån berättar R3 att man som kund inte får vara rädd att be om 
detta. Han anser att en extern upphandlingskonsult kan fokusera på upphandlingen på ett sätt 
som skulle ha varit omöjligt för de interna upphandlarna. Konsulten kan även se på 
upphandlingen med andra ögon vilket kan visa sig vara nyttigt. 

Enligt R3 finns det inga olösliga problem gällande upphandlingsprocessen mer än att vissa 
kunder kanske har begränsat med resurser vilket kan leda till att upphandlingen inte kan göras 
på bästa sätt. De problem som R3 tycker är mest väsentliga att lösa är att vara över vilka 
behov man har som beställare inte bara nu utan även i framtiden. Det gäller då att kunna hitta 
det system som bäst svarar mot kundens behov och detta innebär inte enbart de funktionella 
behoven utan det handlar mycket om vilka resurser som finns i form av pengar. R3 nämner 
även förankringen i organisationen som en viktig aspekt då detta till stor del underlättar 
förändringsarbetet. 

 

Företag 4 

I de fall R4 har ingått i upphandlingsprocessen som kund kan han inte identifiera några 
specifika problem mer än att det kan vara ett dilemma att inte alltid veta vad man får. Det kan 
även vara ett problem att anställda i företaget inte är nöjda med den dator de får medan det 
kan vara i verksamhetens intresse att ha en enhetlig ”maskinpark”. 

I de fall där R4 varit med som leverantör påpekar han att det varit oerhört svårt att veta vad 
kunden vill ha genom att enbart gå igenom upphandlingsunderlaget de skickar ut. Han 
beskriver även problematiken med att det ofta är väldigt varierande kvalitet i 
upphandlingsunderlaget vad gäller offentliga verksamheter vilket kan resultera i att 
leverantörer inte alltid vet vad de gett sig in på. När det gäller hur dessa problem ska lösas 
nämner R4 att det i offentliga upphandlingar inte borde finnas några problem då dessa är 
väldigt hårt styrda men det är enligt R4 alldeles för många offentliga verksamheter som inte 
tillämpar dessa. Detta problem med att lagar och regler ofta inte följs, först och främst inom 
den offentliga sektorn, anser R4 vara det mest väsentliga problemet. 

 

Företag 5 

Enligt R5 är kundens förväntningar ett problem som kan uppstå i en upphandling. Med detta 
menar hon att kundens förväntningar ofta är större med hänsyn till de krav som identifierats 
samt att kunden tror att leverantören har större åtaganden än exempelvis införande av 
systemet. R5 berättar att det händer att krav kan missbedömas vilket kan resultera i 
felprioriteringar från leverantörens sida. Detta i sin tur menar R5 kan leda till felaktiga 
beräkningar både tids- och resursmässigt. För att se till att oklarheter mellan båda parter inte 
uppstår anser R5 att man som kund måste vara väldigt tydlig från början och att leverantör 
och kund måste arbeta mer tillsammans istället för att sitta på olika håll. 

R5 beskriver även att man på F5 har övergått till att mer och mer använda sig av prototyper 
för att beskriva det nya systemet för kunden. Detta arbetssätt menar hon är ett utmärkt 
komplement till kravspecifikationen då en prototyp visualiserar systemet för kunden som 
även kan förändra gränssnitt och funktioner tillsammans med leverantören. Det mest 
väsentliga problemet som R5 tar upp är problemet med att den mest grundläggande frågan, 
”varför görs systemet?”, ofta skyms av en massa detaljfrågor då det ibland finns alldeles för 
många som tycker och tänker. 

 



6 Materialpresentation  

 46 

Företag 6 

När det gäller R6 berättar hon att kunden ofta har en liten förståelse för att det inte enbart 
handlar om teknik när en verksamhet ska rationaliseras eller effektiviseras utan det kan även 
handla om att ändra arbetsrutiner och organisation för att få nytta av informationssystemet. R6 
nämner att lösningen är en omfattande förankring hos hela personalen innan upphandlingen 
inleds. Det kan ibland vara svårsålt enligt R6 men om förankringen lyckas tillräckligt långt 
upp i organisationen brukar ledningen förstå att ett system som införts på ett dåligt sätt bara 
kostar onödigt mycket i längden 

Det enda sättet att infria de besparingskrav och effektivitetsmål som satts för projektet är att 
införa systemet på ett bra sätt samt att göra en väl genomförd upphandling. De projekt som 
innehåller olösliga problem berättar R6 att man inte åtar sig på F6 och med olösliga menar 
hon exempelvis att kunden inte vill hjälpa till 100 % för att upphandlingen ska lyckas. Enligt 
R6 är det mest väsentliga problemet gällande upphandlingen att ha en omfattande förankring 
hos hela personalen, att ha kundens fulla medverkan samt att ha ledningens stöd. Hon nämner 
även att det är viktigt att satsa rätt från början även om det kostar lite extra. I det långa loppet 
fås investeringen tillbaka flera gånger om. 

 

6.2.3 Kvalitetsfrågor rörande upphandling och informationssystem (IS) 

Denna del kommer att presentera respondenternas egna uppfattningar av vad kvalitet gällande 
ett informationssystem (IS) är samt hur en väl genomförd upphandling påverkar ett 
informationssystems kvalitet. 

 

Företag 1 

Enligt R1 är användarnas åsikter utgångspunkten för vad hög kvalitet gällande ett IS är. 
Tycker användarna att systemet är bra och användbart kan det klassas som av hög kvalitet. 
Givetvis måste även beställaren i det här läget också vara nöjd då han eller hon kanske haft 
andra syften med ett IS som exempelvis effektiviseringar. 

Upphandlingsprocessen ses som avgörande för ett informationssystems kvalitet enligt R1 då 
det är i denna process som man som kund måste fråga efter rätt saker och på rätt sätt. 
Används inte rätt kriterier när valen görs blir det fel vilket även sker då man som kund enbart 
fokuserar på priset och inte vad man får. En väl genomtänkt process i upphandlingen ger 
ordning och reda vilket alltid ger bättre resultat fortsätter R1. 

 

Företag 2 

R2´s definition av ett IS av hög kvalitet är ett system som går att använda men även att 
anpassningar går att fås inom en rimlig tid samt att systemet är billigt. Han tror även mycket 
på att systemet måste vara enkelt vilket innebär att det stöder de viktigaste funktionerna 
istället för att ha en massa ”fantastiska funktioner” som aldrig används. Användbart, 
ändringsbart och enkelt är R2´s tre kriterier för ett system med hög kvalitet. Enligt R2 är 
upphandlingsprocessen av jättestor betydelse för om ett IS kommer bli av hög eller låg 
kvalitet då det enbart är i denna process som man som beställare har chans att påverka 
resultatet, det vill säga att välja rätt eller fel. 
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Företag 3 

Ett IS är enlig R3 av hög kvalitet om det har en hög driftsäkerhet, att det är användarvänligt, 
att det finns komplett dokumentation, att det finns bra support samt att systemet är skalbart. 
Med hög driftsäkerhet menar R3 att man som användare kan lita på att systemet fungerar samt 
att det levererar rätt resultat. Att ett system är skalbart innebär att systemet går att utökas då 
verksamheten växer. 

När det gäller upphandlingsprocessens inverkan på kvaliteten gällande ett IS menar R3 att en 
dålig upphandling kan resultera i att anpassningar måste göras senare vilket kan göra att 
systemet tappar i kvalitet. Han menar även att det händer att system upphandlats som inte 
passar verksamheten vilket även det minskar systemets kvalitet. Ett exempel på detta är när en 
verksamhet köper ett system som tros fungera då det fungerar i en liknande verksamhet, men 
när det väl implementeras fungerar det inte alls som det var tänkt. ”Rätt system på rätt plats” 
menar R3. 

 

Företag 4 

R4´s uppenbara definition av ett informationssystems kvalitet är tid-i-gång i förhållande till 
tid-nere, men även att man ser till tidsbesparingsgrad där användbarheten är en viktig aspekt. 
Ett system som där de anställda sparar tio minuter per dag ger stora vinster i det långa loppet. 
Det gäller även att systemet är enkelt att lära sig samt att det är kul och stimulerande att arbeta 
med för de anställda.  

Den stora faktorn beträffande upphandlingsprocessens inverkan på ett informationssystems 
kvalitet är hur mycket priset påverkar det man får. Med detta menar R3 hur mycket man som 
kund är beredd att pruta på priset och hur detta påverkar kvaliteten på systemet. 

 

Företag 5 

Enligt R5 är ett informationssystem (IS) av hög kvalitet då det fungerar tillsammans med 
verksamheten som det var tänkt från början. Hon tycker även att driftsäkerheten och att 
systemet är lättarbetat är andra viktiga aspekter gällande kvaliteten på systemet. ”Om det är 
riktigt bra ska det inte märkas egentligen... Det är ungefär som man använder Internet eller en 
räknemaskin, det ska bara fungera”. 

Det är enligt R5 i upphandlingsprocessen man ”lägger ribban” för kraven på systemet vilket 
innebär att dåligt utformade krav kan resultera i en hel del missförstånd och ”tjafs” mellan 
kund och leverantör när produkten väl levereras. Detta kan i sin tur innebära att kvaliteten blir 
lidande. 

 

Företag 6 

Ett IS av hög kvalitet anser R6 vara ett system som uppfyller just kundens specifika 
verksamhetsbehov. Ett system av låg kvalitet är enligt R6 ett system som ”pressats” in där det 
inte alls passar och gör att verksamheten blir tvungen att anpassa sig efter systemet och inte 
tvärtom. 

Upphandlingsprocessen är enligt R6 helt avgörande för kvaliteten hos ett IS då en dålig 
upphandlingsprocess i stort sett alltid leder till system som ständigt måste ”lappas och lagas”. 
Hon relaterar till SAP´s upphandlingsprocess som hon anser vara en ren katastrof. 
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6.2.4 Identifierade framgångsfaktorer för upphandlingsprocessen  

I detta avsnitt kommer de faktorer presenteras som enligt respondenterna har mest betydelse 
för upphandlingsprocessens lyckande. 

 

Företag 1 

De framgångsfaktorer R1 identifierat är först och främst förarbetet vilket innebär att ta reda 
på vad kunden verkligen vill ha. Därefter kommer verifieringen, att man som beställare 
verkligen har fått det som beställts samt att det fungerar precis som det sagts. En annan 
framgångsfaktor är att ha med ett utbildningspaket i upphandlingen då detta är en del i 
förankringsarbetet hos de tilltänkta användarna. 

 

Företag 2 

R2 berättar att en framgångsfaktor är att se systemet i ett längre tidsperspektiv och med detta 
menar han att man som beställare bör vara medveten om att det som köps in kommer att 
finnas i verksamheten ett tag framöver. En annan framgångsfaktor som R2 tar upp är att man 
som kund måste vara medveten om hur stor betydelse support och garantier verkligen är när 
man upphandlar så att man inte låser in sig på enbart produkten eller systemet.  

Det är bland annat lätt att glömma bort att saker som licenser kostar en hel del pengar om 
exempelvis verksamheten utökas. Han nämner även betydelsen av att inte ”bränna allt i 
starten” och vara medveten om att det med all sannolikhet kommer att kosta en massa pengar 
efter installationen av systemet. 

 

Företag 3 

Den första och mest väsentliga framgångsfaktorn för upphandlingsprocessen enligt R3 är att 
man som beställare ska ha klart för sig om vilka risker det innebär att upphandla 
informationssystem (IS) och att fråga sig själv vad som kan gå fel. Den andra 
framgångsfaktorn är att kunna identifiera vilka specifika behov man som kund har och den 
tredje är att kunna välja den produkt som svarar bäst mot de identifierade behoven. 

Just gallringen av lämpliga leverantörer ser R3 som en mycket viktig och mycket svår process 
där kunden är väldigt beroende av leverantören. Vill de inte visa hur deras system fungerar i 
kundens verksamhet så gör de inte det. 

 

Företag 4 

R4 nämner följande tre framgångsfaktorer; val av rätt leverantör, att rätt sorts support 
erbjuds samt pris. Att välja rätt leverantör innebär att man som beställare är långsiktig och har 
i bakhuvudet att leverantören ska vara långsiktig och seriös. Systemet ska enligt R4 
förmodligen finnas i verksamheten ett bra tag framöver vilket gör att det krävs att 
leverantören av systemet ska kunna betraktas som en bra partner. Med support menar R4 den 
hjälp kunden får när problem med systemet uppstår och att väntetiden för att få denna hjälp är 
rimlig. 

Han nämner även att de tre faktorerna hör ihop och att de måste bilda en ”jämn triangel”. R4 
beskriver detta med att ”man kanske får världens bästa leverantör men man måste betala 20 
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gånger mer än den billigaste och de grejerna hör inte riktigt ihop”. Det gäller då enligt R4 att 
försöka få det bästa prisvärdet i stället för det bästa priset. 

 

Företag 5 

Enligt F5 är den första framgångsfaktorn för en lyckad upphandling att det finns en bra 
relation mellan beställare och leverantör, även innan själva upphandlingen påbörjas. Hon 
nämner att detta spelar in väldigt mycket inom offentliga upphandlingar och förmodligen är 
det ännu viktigare vad gäller privata upphandlingar. 

En annan viktig framgångsfaktor är enligt R5 att som leverantör ha ett bra kunnande 
angående kundens verksamhet. Med detta menas kunskap om vad kunden gör, vilka mål 
kunden har samt vad kunden vill åstadkomma. R5 berättar även att det är viktigt att kund och 
leverantör kommer överens och är tydliga i fråga om vilka åtaganden de båda parter har 
gentemot varandra. Genom detta kan en hel del missförstånd och oenigheter undvikas. 

 

Företag 6 

R6 nämner att en stor framgångsfaktor för upphandlingsprocessen är att man som 
upphandlingskonsult har ett stort stöd och förtroende från verksamhetens ledning. Hon 
berättar även att förankringen bland de anställda är av yttersta vikt samt att affärsprocesser 
och rutiner har blivit kartlagda och eventuella förbättringar och förändringar gällande dessa 
har blivit gjorda innan upphandlingen. Det gäller även, enligt R6, att upphandlingskonsulten 
är ”up-to-date” vad gäller olika systemlösningar vilket hon betraktar som mycket ovanligt 
idag samt att konsultens kompetens att bedöma och välja rätt system för olika kunder är hög. 

 

6.2.5 Övrigt som har framkommit under intervjustudierna 

I denna del presenteras de olika respondenternas övriga åsikter som inte kunnat placeras inom 
ett specifikt tema. 

R1 påpekar att en upphandling inte är färdig förrän ett acceptanstest på det befintliga systemet 
har blivit godkänt. Det är först då beställaren ser helheten och att det nya systemet verkligen 
fungerar som överenskommits. 

En aspekt som R2 tar upp är just tiden det tar att få systemet. Han nämner detta som en 
väldigt viktig faktor då verksamheten där det nya systemet ska in ofta ”stannar upp” då 
informationen om att ett nytt informationssystem (IS) ska införas kommer ut till de anställda. 
Det är därför viktigt enligt R2 att se till att systemet kommer in i verksamheten snabbt samt 
att systemet har de mest relevanta och enkla funktioner till en början för att sedan kunna 
byggas ut med mer komplicerade moduler. 

R3 nämner att det ofta blir en fokusering på produkten när det gäller köp av IS, men han 
nämner att det ibland kan vara val av leverantör som styr upphandlingen. Med detta menar 
han att kunden har som krav att få en leverantör som betraktar dem som en viktig kund och 
ger den support och det stöd som förväntas. Han berättar att det måste finnas en viss jämlikhet 
i styrkeförhållandet mellan kund och leverantör då ett litet företag aldrig kan bli en viktig 
kund för en stor leverantör. 

Enligt R4 är de offentliga upphandlingar mest intressanta vad gäller ytterligare studier då han 
anser att det nuvarande systemet är ”en nationalekonomisk katastrof” då förfaringssättet kan 
innebära att 40 företag blir tvungna att lägga en vecka var på offertförslaget som avser ett 
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femveckorsprojekt. Detta innebär att 39 veckors arbete inte kommer mynna ut i någonting alls 
vilket inte är ekonomiskt försvarbart enligt R4. R5 påpekar som ett ytterligare tillägg att 
relationen till leverantör eller kund är oerhört viktig i en upphandling då detta 
informationssystemsupphandlingar idag mestadels är relationsberoende. 

I kapitel 7 sammanställs det presenterade intervjumaterialet. 
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7 Sammanställning av intervjumaterial 
Detta kapitel har för avsikt att presentera det material som presenterades i det föregående 
kapitlet. Sammanställningen sker i punktform och skulle vissa respondenter ha nämnt samma 
eller liknande svar har dessa sammanfogats till enbart ett svar. Det finns ingen som helst 
rangordning mellan de olika punkterna i något av de olika avsnitten, utan de är mestadels 
strukturerade i kronologisk ordning utifrån det intervjumaterial som presenterades i kapitel 6. 

Detta kapitel inleds med en sammanställning av metodanvändningen av dokumenterade 
metoder vid upphandlingar samt vilka för- och nackdelar det innebär att använda respektive 
inte använda en metod vid upphandlingar av informationssystem (IS). Denna del följs av en 
sammanställning av de problem som kan uppkomma i upphandlingsprocessen utöver de 
problem som identifierats vid litteraturstudierna i kapitel 2.3.4. Efter detta sammanställs 
respondenternas svar angående vilka kriterier som var viktiga för att ett IS skulle kunna 
betecknas som av hög kvalitet. Därefter följer en kort sammanfattning av hur respondenterna 
uppfattar hur vissa av de problem som kan uppstå i upphandlingsprocessen kan lösas eller 
minimeras. 

I kommande del sammanställs de olika anledningarna till att vissa företag inte använder sig av 
en dokumenterad metod vid upphandlingsprocessen av ett IS. Utmärkande i denna del är hur 
de olika grupperna ser på metodanvändandet. Antingen använder man inte en metod för att 
bibehålla flexibilitet och smidighet i upphandlingarna eller så använder man metoderna som 
ett starkt stöd för att inte missa något i upphandlingsprocessen.  

De olika temana som presenteras i detta kapitel: 

 

• Metodanvändning vid upphandlingar av informationssystem (IS) 

• Identifierade problem i upphandlingsprocessen 

• Kriterier för ett informationssystem (IS) av hög kvalitet 

• Identifierade framgångsfaktorer 

• Identifierade lösningar 

 

Nedan presenteras dessa olika teman. 

 

7.1 Metodanvändning vid upphandlingar av informationssystem (IS) 
I detta avsnitt presenteras de anledningar till att vissa företag inte använder sig av en 
dokumenterad upphandlingsmetod samt vilka för- och nackdelar det innebär att använda sig 
av respektive inte använda sig av en dokumenterad metod i upphandlingsprocessen. 

 
Anledningar till att vissa företag inte använder sig av en dokumenterad metod vid 
upphandlingar av informationssystem (IS) 

 

- Kunden styr väldigt mycket hur upphandlingarna ska se ut vilket gör det svårt att 
använda sig av en specifik metod. 
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- Kunskapen om upphandlingsmetoder och hur företagen ska få tag i dem är liten. 

- Företaget lutar sig hellre mot gammal erfarenhet gällande upphandlingar än att 
använda sig av en specifik metod. 

 

För- och nackdelar med att inte använda sig av en specifik upphandlingsmetod 

 

- Alldeles för stort personberoende kan skapas om referenser styr upphandlingsarbetet. 

- Lätt att bli ”narrow minded” och inte få den översikt över exempelvis val av 
leverantörer och utvärderingshjälp som en metod kan ge stöd för. 

- Det kan lätt bli att första bästa system köps in. 

- Upphandlingarna blir inte så styrda som i vissa fall önskas. 

- Upphandlingarna blir mindre styrda och företaget får lita på gammal erfarenhet. 

- Arbetet med upphandlingarna blir smidiga och flexibla. 

 

För- och nackdelar med att använda sig av en specifik upphandlingsmetod 

 

- Upphandlingsarbetet blir effektivare vilket gör processen mindre kostsam. 

- I offentliga upphandlingar behandlas alla leverantörer i den specifika upphandlingen 
lika samt får ”slåss” på samma villkor. 

- En metod ger mer stöd men måste användas med sunt förnuft. 

 

Kommande avsnitt har för avsikt att presentera de problem som identifierats i intervjustudien. 
De problem som varit utmärkande och uppgetts av flertalet respondenter är kvaliteten 
beträffande olika upphandlingsunderlag samt svårigheterna att jämföra de olika 
leverantörernas lösningar. 

 

7.2 Identifierade problem i upphandlingsprocessen 
I detta avsnitt presenteras de problem som identifierats under intervjustudien. 

 

- Omöjligt att ha personligt möte med kund på grund av stora avstånd mellan parterna. 

- Svårt att kommunicera via kravspecifikationer och andra viktiga dokument då dessa 
lätt kan misstolkas. 

- Offentliga upphandlingar har en tendens att bli för formella. 

- Svårt att bestämma när allt som ska vara med i upphandlingsunderlaget verkligen är 
med. 

- Beställare satsar på fel teknik eller på fel slags system för sin specifika verksamhet. 
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- Det finns en tendens att glömma bort att förhandla och specificera garantier, support 
och underhåll av systemet. 

- Kunden kan ibland vara alldeles för teknikfokuserad. 

- Kunden kan ibland sakna kontroll eller förståelse över sina affärsprocesser vilket gör 
att man har svårt att förstå vilka behov man har. 

- Svårt att få tag i nyckelpersoner som kan förklara viktiga detaljer. 

- Som kund kan man ha svårt att tänka i nya banor vilket kan göra att det system som 
liknar det gamla mest ofta väljs trots att det kanske inte är det bästa. 

- Många företag underskattar svårigheterna med att upphandla ett IS. 

- Det finns en tendens att produkter och tjänster glöms bort vilket kan både kan fördyra 
och försena leverans. 

- Produktpresentationer har en tendens att ske enbart på leverantörens villkor vilket gör 
att brister och fel i produkten inte kommer fram förrän senare i processen. 

- Svårt att jämföra de olika leverantörernas produkter. 

- Förankringen hos de anställda är dålig vilket kan försvåra förändringsarbetet. 

- Kan vara ett dilemma att inte alltid veta exakt vad man får som kund. 

- Ofta varierande kvalitet på upphandlingsunderlaget vilket kan resultera i att man som 
leverantör inte riktigt vet vad man gett sig in på. 

- Många offentliga verksamheter som inte tillämpar lagen om offentlig upphandling 
(LOU) till fullo. 

- Kundens förväntningar på det levererade systemet samt leverantörens åtaganden är 
ofta högre än vad som är rimligt. 

- Krav kan missbedömas från leverantörens sida vilket kan resultera i felberäkningar 
både tids- och resursmässigt. 

- Kunden har ofta en liten förståelse att det inte enbart handlar om teknik när en 
verksamhet ska effektiviseras utan det kan även handla om förändringar i arbetsrutiner 
och organisation. 

 

Nedan följer en presentation av hur de olika respondenterna i intervjuundersökningen 
definierar ett informationssystem (IS) av hög kvalitet. Genomgående har respondenternas svar 
varit liknande detta arbetes definition av ett IS av hög kvalitet i kapitel 2.4.2.  

 

7.3 Kriterier för ett informationssystem (IS) av hög kvalitet 
Detta avsnitt har för avsikt att presentera de olika respondenternas uppfattning om hur ett IS 
ska kunna betecknas som av hög kvalitet. 

 

- Tycker användarna att systemet är bra och användbart är systemet av hög kvalitet. 
Även beställarna måste vara nöjda med systemet vilket kan innebära att verksamheten 
exempelvis effektiviseras genom det nya systemet. 

- Systemet måste vara användbart, ändringsbart och enkelt. 
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- Systemet har en hög driftsäkerhet, är användarvänligt, innehåller komplett 
dokumentation, bra support samt att systemet är skalbart. 

- Systemets tid-i-gång i förhållande till tid-nere samt att systemet sparar in tid genom att 
förkorta och förenkla de anställdas arbetsuppgifter. 

- Då systemet fungerar tillsammans med verksamheten som det var tänkt, att det är 
driftsäkert samt att det är enkelt att arbeta med. ”Om det är riktigt bra ska det inte 
märkas egentligen. […] Det är ungefär som när man använder Internet eller en 
räknemaskin, det ska bara fungera”. 

- Ett system som uppfyller just kundens specifika verksamhetsbehov. 

 

I kommande avsnitt presenteras de framgångsfaktorer som är utmärkande för 
upphandlingsprocessen. Först beskrivs de framgångsfaktorer som är specifika för 
kund/beställare och sedan presenteras de framgångsfaktorer som är typiska för leverantören. I 
detta avsnitt beskriver nästan samtliga respondenter upphandlingsunderlaget som en faktor 
som är avgörande för upphandlingsprocessen lyckande eller misslyckande. En annan faktor 
som nämns av merparten av respondenterna är arbetet med att jämföra och välja den lösning 
som svarar bäst mot verksamhetens behov. 

 

7.4 Identifierade framgångsfaktorer 
De framgångsfaktorer som identifierats under intervjustudien har delats upp i 
framgångsfaktorer för kund och leverantör och dessa presenteras nedan. 

 

Kund 

- Verifiera att det som beställts verkligen levererats genom att testa systemet. 

- I samband med upphandlingen eller i upphandlingen bör även utbildningspaketet ta 
upp då detta är en viktig del i systemets förankring. 

- Se systemet i ett längre perspektiv än till installationen av systemet. 

- Inte vara alltför produktfokuserad vilket kan resultera i att support och garantier lätt 
glöms bort.  

- Det är viktigt att inte ”bränna alla” resurser i början av projektet då det större arbetet 
och de större kostnaderna kommer efter installation av systemet. 

- Att ha klart för sig med hänsyn till riskerna med en informationssystemsupphandling. 
Vad kan gå fel? 

- Viktigt att veta vilka verkliga behov verksamheten har. 

- Att kunna välja den produkt som svarar bäst mot behoven. 

- Val av rätt leverantör. 

- Val av rätt slags support. 

- Val av bästa prisvärde istället för val av bästa pris som summa. 

- Se till att både kund och leverantör tydligt vet vad de båda parterna har för åtaganden 
gentemot varandra.  
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- Viktigt med en väl genomförd förankring hos de anställda. 

- Genomgång av processer och förbättring av dem innan upphandlingen initieras. 
 

Leverantör 

- Förarbetet med att ta reda på vad kunderna verkligen vill ha. 

- Se till att ha bra relationer till kunden redan innan upphandlingen görs. 

- Se till att både kund och leverantör tydligt vet vad de båda parterna har för åtaganden 
gentemot varandra.  

- Bra kompetens hos konsulten vad gäller vilka lösningar som finns. 

- Se till att ha fullt stöd från beställarens ledning. 

- Att ha kompetensen att hitta rätt lösning till olika kunder och att kunna bedöma vad 
som passar till vilken verksamhet. 

- Se till att ha en bra kompetens vad gäller kundens verksamhet. 

 

I följande del presenteras de svar respondenterna givit angående hur vissa av de identifierade 
problemen kan lösas. 

 

7.5 Identifierade lösningar 
Nedan följer respondenternas lösningar på vissa av de identifierade problemen i avsnitt 7.2. 

 

- Sätta ihop en kompetent grupp människor som åker till kund för att ha personliga 
möten vilket anses som det bästa sättet att reda ut oklarheter och på så vis minimera 
missförstånd och misstolkningar. 

- Se till att kolla upp de olika leverantörernas tidigare referenser för att se vad de har att 
säga om leverantören. 

- Inte vara rädd att anlita hjälp vid upphandlingar i form av externa konsulter. 

- Att som leverantör arbeta med prototyper i nära samarbete med kund. 

 

I kapitel 8 analyseras och presenteras det resultat som kan erhållas utifrån de tidigare kapitlen. 
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8 Analys och resultat 
Detta kapitel har för avsikt att analysera det inhämtade intervjumaterialet och med hjälp av 
detta samt materialet ur kapitel 2 försöka besvara arbetets frågeställning som presenteras i 
kapitel 3. Kapitlet inleds med en genomgång av arbetets fyra delfrågor som tagits upp i 
kapitel 3 samt svaren på dessa. Därefter följer en analys av arbetets huvudfråga (avsnitt 8.5) 
vilken kan besvaras först efter det att delfrågornas svar redovisats. 

 

8.1 Kritiska framgångsfaktorer som identifierats 
I detta avsnitt redovisas delfråga 1 från kapitel 3 samt det eller de svar som detta arbete 
kunnat identifiera. 

 

Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för upphandlingsprocessen specifikt? 

 

Under intervjustudien har ett antal framgångsfaktorer gällande upphandlingsprocessen kunnat 
identifieras av de inblandade respondenterna. Dessa framgångsfaktorer är på inget sätt 
rangordnade utan bör ses mer eller mindre som lika viktiga.  

De framgångsfaktorer för upphandlingsprocessen som identifierats presenteras nedan. 

 

Förarbetet – arbetet med att ta reda på vad kunden verkligen behöver. En dåligt utformad 
behovs- och verksamhetsanalys resulterar ofta i ett dåligt upphandlingsunderlag. 

Verifiering – att se till att man som kund verkligen har fått det som beställts genom rigorösa 
och grundliga tester av systemet som levererats. 

Se systemet i ett längre perspektiv – att vara medveten om att systemet förmodligen kommer 
att verka och finnas i verksamheten ett bra tag framåt i tiden. 

Minska produktfokus – en alldeles för hård fokusering på produkten kan lätt göra att saker 
som garantier och support väldigt lätt kommer i skymundan trots att dessa aspekter ibland kan 
vara minst lika viktiga som produkten i sig. 

Inte bränna alla resurser i början av projektet – de större kostnaderna för ett 
informationssystem (IS) kommer efter installationen av systemet vilket gör det relevant att se 
till att inte göra slut på alla pengar i början av projektet utan istället ha en buffert till 
kommande utgifter som drift och underhåll etc. 

Vara medveten om riskerna med en informationssystemsupphandling – att ha en medvetenhet 
om att saker och ting kan gå fel i upphandlingsprocessen samt att veta vad det är som kan gå 
fel samt att inte vara rädd att be om hjälp. 

De verkliga kundbehoven – kunden har ett ansvar gentemot sina leverantörer att verkligen 
veta vilka behov man har. Har man inte kontroll över hur affärsprocesser och flöden av olika 
slag ser ut i verksamheten bör kanske en extern konsult anlitas för detta arbete. 

Val av rätt leverantör – att kunna välja en leverantör som bäst svarar mot verksamhetens 
behov. Detta kan även innebära att leverantören måste svara mot kundens plånbok. 
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Val av rätt slags support – supportdelen har framkommit som en väldigt viktig aspekt under 
intervjustudierna och vissa av respondenterna har nämnt just support som en viktig 
kvalitetsaspekt vilket därför gör det viktig att upphandlingen innehåller just specifikationer på 
hur supporten ska se ut och hur den ska fungera tillsammans med kundens verksamhet. 

Val av bästa prisvärde istället för bästa pris – det gäller att kunna avväga priset mot vad man 
som kund får. Att välja bästa prisvärde innebär att det alternativ som ger mest för pengarna 
väljs istället för att fokusera på det billigaste priset. 

En (bra) relation till kunden innan upphandlingen är viktigt för leverantören – försäljning av 
IS är enligt R5 ofta beroende av relationerna mellan kund och leverantör. Chansen är därför 
större för en leverantör att få en order om han eller hon har en relation till kunden sedan 
tidigare. 

God kompetens gällande kundens verksamhet – det gäller som konsult att ha ett kunnande 
gällande kundens specifika verksamhet för att verkligen kunna förstå kundens behov och 
affärsprocesser för att kunna utforma ett bra upphandlingsunderlag. 

Tydliga gränser mellan kund och leverantör – det händer ofta att de åtaganden som 
leverantören och kunden har gentemot varandra misstolkas eller missuppfattas mellan båda 
parter vilket kan leda till oenighet vid exempelvis leverans och installation av 
informationssystemet. Det gäller därför att tydligt sätta upp gränser vad gäller både 
leverantörens och kundens förpliktelse. 

Fullt stöd från kundens ledning – genom att ha fullt stöd från företagets ledning genom att de 
förstår vikten av en väl genomförd upphandling och genom detta kan ett mer noggrant 
upphandlingsunderlag sammanställas då det kan bli lättare att exempelvis få loss viktiga 
nyckelpersoner. 

Förankring hos de anställda – finns det ingen förankring beträffande det nya 
informationssystemet hos de anställda finns det chans att motstånd mot denna förändring 
uppstår. 

Förbättring av affärsprocesser innan upphandling – det är viktigt att optimera och 
rationalisera affärsprocesser innan det verkliga arbetet med upphandlingen sker då detta kan 
spara in pengar och andra resurser. Det är väldigt viktigt att förstå att många behov och krav 
som framkommer i kravspecifikationen kan realiseras genom förändringar av affärsprocesser 
och flöden i verksamheten och inte alltid behöver eller kan lösas av ett tekniskt datasystem. 

Kunna välja rätt lösning till rätt verksamhet – alla upphandlingssituationer är unika och detta 
gäller även de olika kundernas behov vilket gör det relevant för den eller de personer som 
arbetar med upphandlingsprocessen att kunna välja rätt lösning för den specifika 
verksamheten. 

 

8.2 Problem som identifierats 
Detta avsnitt har för avsikt att presentera delfråga 2 från kapitel 3 samt det eller de svar som 
detta arbete kunnat identifiera. 

 

Finns det ytterligare problem i upphandlingsprocessen som kan identifieras via 
intervjuer med beställare och leverantörer utöver de som identifierats genom 
litteraturstudierna i detta arbete? 
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I kapitel 2.3.4 diskuterades olika problem gällande upphandlingsprocessen som kunnat 
identifieras genom litteraturstudier. I detta avsnitt presenteras ytterligare problem som hittats 
genom arbetets intervjustudie som presenterats i kapitel 5.  

 

Personligt möte med kund eller leverantör en omöjlighet – detta är ett problem som ofta 
uppkommer då avståndet mellan kund och leverantör är alltför stort. Avståndet förhindrar att 
personliga möten, vilka eventuellt skulle kunna minimera missförstånd och oklarheter, 
genomförs. 

Offentliga upphandlingar har en tendens att bli lite för formella – detta kan göra att 
leverantörer kan få det svårt att förstå eller reda ut vissa oklarheter gällande 
upphandlingsunderlag på ett smidigt sätt. 

Svårt att veta om allt verkligen finns med i upphandlingsunderlaget – det kan ibland vara 
svårt att göra en uppskattning om allt som bör eller ska vara med i upphandlingsunderlaget 
verkligen är med, vilket kan förhala upphandlingsprocessen. 

Fel teknik eller fel slags system köps in – alltför ofta händer det att kunden satsar på fel teknik 
eller fel slags system för sin specifika verksamhet. Med fel teknik menas teknik som 
innehåller många barnsjukdomar eller som bara är populär för stunden. Varje verksamhet är 
unik men det händer alltför ofta att kunder beställer system som konkurrenter med liknande 
verksamheter använder sig av vilket många gånger visar sig vara katastrofalt. 

Support och garantier glöms lätt bort – tjänster och avtal som support och garantier har en 
tendens att glömmas bort i skuggan av produkten eller det fysiska datasystemet. Dessa är 
dock otroligt viktiga då bland annat informationssystemet många gånger står eller faller med 
supporttjänsten. I kapitel 6.2.3 beskrivs bland annat support upp som ett viktigt kriterium för 
ett informationssystem med hög kvalitet. 

Går ej att få tag i viktiga nyckelpersoner – detta kan resultera i att viktiga frågor angående 
affärsprocesser och tekniska krav inte kan redas ut på ett korrekt sätt vilket i sin tur kan leda 
till att fel produkter eller fel tjänster köps in. 

Kunden fastnar i det gamla systemet – det händer ibland att användarna fastnat i det gamla 
systemet vilket kan resultera i att de har en tendens att förespråka nya system som ser ut som 
det gamla beträffande gränssnitt och funktioner. Detta system är långtifrån alltid det bästa 
systemet vilket resulterar i att beställaren inte alltid köper in det som är bäst för honom eller 
henne. 

Upphandlingar av informationssystem (IS) underskattas – många företag förstår inte vikten 
och svårigheterna med en väl genomförd upphandling vilket kan göra att ett företag med låg 
erfarenhet av upphandlingar har en stor chans att mer eller mindre misslyckas med 
upphandlingen. 

Produktpresentationer sker till stor del på leverantörens villkor – när leverantörerna får 
presentera sina olika lösningar för beställaren är dessa presentationer alldeles för ofta enbart 
på leverantörens villkor vilket leder till att många av de fel och brister i leverantörens produkt 
aldrig kommer fram. 

Dålig förankring hos de anställda – får inte de anställda kunskap om det nya systemet samt 
får vara med och utforma detta skapas motsättningar mellan det nya systemet och de anställda 
vilket försvårar förändrings- och upphandlingsarbetet. 

Svårt att jämföra de olika leverantörernas produkter – detta är ett väldigt stort problem då det 
ibland kan vara en oerhört svår uppgift att jämföra de olika leverantörernas produkter när det 
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ibland är stora skillnader i pris och innehåll. Det gäller därför att ha en bra utvärderings 
process för att kunna skilja de olika leverantörerna och deras produkter åt. 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas inte till fullo – enligt en av respondenterna 
tillämpas inte LOU till fullo av vissa offentliga verksamheter vilket försvårar arbetet för 
leverantörerna. 

Kundens förväntningar på systemet och leverantörens åtagande är ofta för höga – kunden har 
ofta högre förväntningar på det levererade systemet samt leverantörens åtagande än vad som 
är rimligt. 

Krav kan missbedömas från leverantörens sida – krav som finns med i 
upphandlingsunderlaget kan missbedömas av leverantören då den kundens implicita 
prioritering är högre angående ett krav än vad det kan verka i underlaget. Detta kan resultera i 
missräkningar både tids- och resursmässigt. 

Kundens teknikfokus vad gäller verksamhetseffektivisering – kunden har ofta en liten 
förståelse för att det inte enbart handlar om teknik när en verksamhet ska effektiviseras utan 
det handlar även om förändringar i arbetsrutiner och organisation. 

 

8.3 Ramverk gällande upphandlingsprocessen 
I detta avsnitt redovisas delfråga 3 från kapitel 3 samt de svar som detta arbete kunnat 
identifiera. 

 

Går det att skapa ett ramverk gällande upphandlingsprocessen utifrån de 
framgångsfaktorer och problem som har kunnat identifieras i detta arbete? 

 

Genom att tillämpa de framgångsfaktorer och problem som identifierats anser författaren att 
det går att skapa vissa generella riktlinjer för hur en upphandlingsprocess bör gå till, samt 
vilka parametrar som de inblandade i upphandlingen bör ta med i beräkningen. Det bör dock 
tilläggas att alla upphandlingar är unika vilket gör det omöjligt att skapa en generell metod 
eller ett generellt ramverk som kan appliceras på samtliga upphandlingar av 
informationssystem. 

Utgångspunkten för ramverket är figur 6 i avsnitt 2.3.3 då denna sammanfattar de två metoder 
som beskrivits i kapitel 2.3. Denna figur har sedan modifierats något vilket har resulterat i 
figur 11 nedan. Genom att använda sig av de framgångsfaktorer och problem som identifierats 
i arbetet har ett ramverk kunnat utformas för att ge ett stöd åt främst beställare men även till 
viss del åt leverantören. 
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Figur 11. Utgångspunkt för ramverk gällande upphandlingsprocessen av informationssystem. (från figur 6). 

 

Ramverkets steg, som presenteras nedan, ska inte ses som komplett på något vis utan är en 
sammanställning av det material som inhämtats via litteratur- och intervjustudierna i detta 
arbete. Det är dock en grund som är dynamisk och bör byggas på med fler erfarenheter genom 
studier gällande upphandlingar av informationssystem (IS). Det bör även påpekas att de 
kommande sju stegen är kopplade till motsvarande steg i figur 11. 

 

1) Utformning av upphandlingsunderlag och anskaffningsstrategi 

Arbetet med utformningen av ett bra upphandlingsunderlag och anskaffningsstrategi har 
genom hela arbetets gång visa sig vara av yttersta vikt. Dels tar litteratur upp denna aspekt 
men även de flesta av respondenterna har påpekat detta. Upphandlingsunderlaget har visat sig 
vara oerhört beroende av en bra och väl genomförd verksamhets- och behovsanalys vilket 
även tagits upp under litteratur- och intervjustudien som en viktig framgångsfaktor för 
upphandlingsprocessen lyckande eller misslyckande. 

Det är därför viktigt som kund att inse att man har ett ansvar gentemot de leverantörer som får 
offertförfrågan och därför ge dem ett bra underlag att arbeta mot. Det gäller även för 
leverantören att han eller hon ser till att verkligen fråga vid oklarheter så att misstolkningar 
och missräkningar minimeras. 

Som beställare gäller det bland annat att fråga sig själv följande frågor: 

 

• Vilka verkliga behov har verksamheten? 

• Kan behoven prioriteras på något sätt? 

• Hur ser verksamheten ut ifråga om arbetsrutiner, affärsprocesser, organisation 
etcetera?  
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5) Val av 
lämplig 
leverantör  

6) Kontrakts-
utformning 

Offertförfrågan Offert 

7) Kontrakts-
övervakning 
och 
leveransprov 

Beställaraktivitet  



8 Analys och resultat 

 61 

• Kan behoven realiseras genom förändringar i arbetsrutiner, organisation eller de 
olika flöden som finns i verksamheten? 

• Är jag/vi osäker på hur detta ska göras eller klarar jag/vi verkligen av detta arbete 
själva? (Om det finns en minsta tvekan gällande detta bör ett externt stöd i form av 
exempelvis en konsult att engageras.) 

• Är krav på tjänster som support och garantier etc. tydligt framställda i 
upphandlingsunderlaget? 

• Har jag/vi gjort allt i vår makt vad gäller upphandlingsunderlaget för att ge de 
leverantörer som valts ut ett så bra underlag som möjligt? 

• Är vi tillräckligt medvetna om vilka riskerna är gällande upphandlingar av IS? 

• Hur ser förankringen gällande det nya systemet hos de anställda och ledningen i 
verksamheten ut och hur kan den eventuellt förbättras för att underlätta 
upphandlingsarbetet? 

• Har viktiga nyckelpersoner engagerats i upphandlingsarbetet så att 
upphandlingsunderlaget är utformat enligt deras krav och önskemål? 

• Hur mycket kan vi lägga ut på installationen av systemet då merparten av kostnaderna 
av ett IS är drift- och underhållskostnaderna? 

• Vilka leverantörer anses som lämpliga och kompetenta nog att ge oss en offert på det 
upphandlingsunderlag vi har? 

 

I initieringen av upphandlingsprocessen är det även viktigt att beställaren är medveten om att 
systemet förmodligen ska finnas i verksamheten en längre tid vilket kan göra att äldre 
beprövad teknik och mjukvara är att rekommendera än ny teknik som kan innehålla en hel del 
barnsjukdomar samt kan vara en tillfällig modefluga. Det är även viktigt att förstå att behoven 
hos den egna verksamheten är unik och förmodligen inte kan lösas av exakt samma slags 
system som finns i liknande verksamheter. 

 

2) Utformning av offert 

I denna del är det upp till leverantören att göra en bedömning om han eller hon är beredd att 
lägga ner tid och resurser på att göra en offert utifrån beställarens upphandlingsunderlag. I 
intervjustudien har det bland annat framkommit att många offertförfrågningar är av varierande 
kvalitet vilket ibland gör det svårt för leverantören att verkligen veta vad han eller hon gett sig 
in på. Det gäller därför som leverantör att se till att otydligheter gällande offertförfrågan för 
att se till att chansen för att leveransförseningar och fel i systemet uppstår. 

Som leverantör är det därför viktigt att exempelvis ställa sig följande frågor innan 
utformningsarbetet gällande en offert initieras: 

 

• Är kraven i upphandlingsunderlaget tillräckligt tydliga eller behövs det ytterligare 
förklaringar från beställaren? 

• Ska vi ställa upp och arbeta fram en offert trots ett undermåligt eller otydligt 
material? Vågar vi ta den chansen? 
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• Finns det möjlighet att träffa kunden personligen för att reda ut oklarheter eller måste 
kontakten med kunden ske mer formellt via dokument etcetera? 

• Går det att få tag i viktiga nyckelpersoner som kan svara på de frågor som rör 
oklarheter och otydligheter i upphandlingsunderlaget? 

 

Som leverantör är det viktig att försäkra sig om att upphandlingsunderlaget inte missförstås 
eller att det råder otydligheter rörande prioriteringar av krav hos beställaren. Dessa 
missförstånd eller felbedömningar kan nämligen resultera i att projektet både försenas och 
fördyras. 

  

3) Utvärdering av offerter 

Utvärderingsarbetet av de olika leverantörernas lösning är en oerhört viktig och svår process. 
Det är i denna fas beställaren av systemet får in offerterna av de olika leverantörerna och 
därefter måste jämföra dessa på ett bra och välstrukturerat sätt för att kunna välja det bästa 
systemet. Med det bästa systemet menas den lösning som svarar bäst mot beställarens krav 
och plånbok. I denna process är det därför viktigt att dels få en dokumenterad specifikation på 
hur leverantörens lösning kommer att se ut men även fysiskt få se produkten i form av en 
produktpresentation. Detta innebär att leverantören får visa hur systemet fungerar, och i vissa 
fall inte fungerar, ihop med beställarens verksamhet.  

Det är i utvärderingsprocessen som agnarna ska sållas från vetet vilket gör följande frågor 
relevanta för beställaren att fråga sig själv: 

 

• Vilken lösning uppfyller mina krav bäst? 

• Vilken lösning passar min plånbok bäst? 

• Hur ska utvärderingen gå till och hur ska lösningarna jämföras? 

• Vilka krav är jag/vi beredda att kompromissa på?  

• Vilka behov i upphandlingsunderlaget måste leverantören uppfylla som ett minimum 
för att överhuvudtaget få vara med i diskussionen? 

• Varför är den här lösningen så billig/dyr? 

• Vad gör den här lösningen unik? 

• Finns det ett behov av produktpresentationer gällande de olika leverantörernas 
lösningar för att underlätta utvärderingen? 

• Finns det referenser som kan berätta om leverantörens tidigare arbeten och vad har 
de för erfarenheter gällande dessa? (Försök få tag så många referenser som möjligt 
då leverantören förmodligen enbart lämnar referenser där leverantörens lösning 
varit lyckad.)  

 

Problem som kan uppstå i den här fasen är att leverantörerna inte går med på att presentera 
sina system på de villkor beställaren ställt vilket kan resultera i att brister hos produkten inte 
framkommer. Det kan även vara så att beställaren fastnar för ett system som påminner mycket 
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om det gamla och detta kan göra att system som egentligen inte är speciellt bra ur 
verksamhetssynpunkt får extrapoäng.  

Prisfokuseringen kan även den bli en bov i dramat vad gäller utvärderingen av de olika 
systemen då det kan vara lite för lätt att enbart välja den produkt som har det billigaste priset. 
Det gäller dock att vara vaksam beträffande alltför billiga lösningar då leverantören kan dra 
till med ett lågt pris för att få ordern vilket kan visa sig vara kostsamt i längden. En av 
respondenterna nämner att fokus ska ligga på bästa prisvärde istället för det billigaste priset 
som summa vilket kan sammanfattas som att välja den lösning som ger mest för pengarna. 

Det har även framkommit under arbetets gång att referenser bör användas flitigt under 
utvärderingsprocessen för att få information rörande de olika leverantörerna och deras tidigare 
arbeten. Dessa referenser kan sedan vara av betydelse om flera olika lösningar är svåra att 
skilja åt. Det har dock inte framkommit några banbrytande lösningar på hur utvärderingen och 
jämförelsen av de olika leverantörerna och deras produkter ska göras på ett så effektivt och 
relativt enkelt sätt.  

 

4) Avtalsförhandlingar mellan beställare och leverantör/er 

I den här processen förhandlas de ekonomiska och juridiska aspekterna fram med de olika 
leverantörerna som gått vidare från utvärderingsprocessen. Denna fas ses ofta som avgörande 
om det finns fler leverantörer som har lika bra lösningar. 

Både beställare och leverantörer bör bland annat fundera på dessa faktorer: 

 

• Vilka åtaganden har vi gentemot den andra parten och har vi tydligt definierat vad vi 
kommer respektive inte kommer att göra? 

• Är alla förväntningar redogjorda för den andra parten vilket minskar chanserna för 
tjafs och oenigheter vid leverans? 

• Hur ska exempelvis leverans, installation, garantier skrivas in i avtalet? 

• Kan vi få det bekräftat att vi kommer vara en viktig kund för leverantören? 

 

Det är i detta steg då formalia gällande leverantörernas lösningar utformas för att beställaren 
ska kunna avgöra vilken av dem som slutligen ska få ordern. En aspekt som kom fram i 
intervjustudien var vikten av en jämn styrkebalans mellan beställare och leverantör med 
hänsyn till efterarbete i form av underhåll och support. Detta kan vara en otroligt viktig 
synpunkt som beställaren bör ha i åtanke vid upphandlingen då en alldeles för stark leverantör 
kan försumma en kund som inte anses vara speciellt viktig. 

 

5) Val av lämplig leverantör 

Nästkommande fas är att välja ut den lösning som visat sig svara bäst mot de behov och krav 
som verksamheten har samt att underrätta de övriga leverantörerna som varit med fram till 
denna fas om detta beslut så att de kan avsluta sina arbeten gällande offerten. Det gäller även 
att beställaren inte gör ett förhastat beslut utan tar ett ”steg tillbaka” så att helheten av de olika 
lösningarna kan beskådas.  

Några viktiga frågor som bör ställas är: 
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• Är detta verkligen den bästa lösningen både vad gäller behov och plånbok? 

• Finns det några oklarheter som behövs redas ut tillsammans med leverantören? 

 

Då den ”bästa” lösningen valts ut av beställaren är det dags för 6) kontraktsutformningen 
där de båda parterna juridiskt binder sina åtaganden gentemot varandra. 

 

7) Kontraktsövervakning och leveransprov 

Den sista fasen i upphandlingsprocessen är att verifiera att det system som levererats 
verkligen är det som överenskommits. Verifieringen sker genom att systemet testas noga 
gentemot de specifikationer som står i leverantörens offert samt de juridiskt bindande 
åtaganden som står med i kontraktet. Skulle inte systemet stämma överens med det som 
överenskommits får antingen leverantören åtgärda detta snarast eller så väljs en annan 
leverantörs lösning. 

Frågor som både beställare och leverantör bör fråga sig själva i denna fas är:  

 

• Är det här verkligen vad vi kommit överens om eller finns det avvikelser som inte kan 
accepteras? 

• Om det finns avvikelser som inte kan accepteras hur lång tid ska leverantören få på 
sig att åtgärda dessa innan en ny leverantör väljs? 

 

I intervjustudien har det framkommit att obehagliga överraskningar i denna process kan 
undvikas genom att leverantör och beställare arbetar med prototyper i ett tidigt skede för att 
kunna se hur systemet ser ut och fungerar innan det levereras. Produktpresentationer som en 
av respondenterna nämnt fungerar även de som en riskreduceringsfaktor inför detta steg då 
leverantörerna fått presentera deras specifika lösning. 

Avslutningsvis bör det återigen påpekas att detta ramverk inte är komplett på något sätt utan 
det behövs säkerligen en hel del ytterligare parametrar och faktorer som bör tas med för att 
skapa ett fullständigt ramverk gällande upphandlingsprocessen av informationssystem (IS). 

 

8.4 Vilka problem kan lösas respektive inte lösas? 
Detta avsnitt presenterar delfråga 4 från kapitel 3 samt det eller de svar som detta arbete 
kunnat identifiera. 

 

Vilka identifierade problem i upphandlingsprocessen kan lösas/avhjälpas genom att använda 
de i detta arbete, beskrivna upphandlingsmetoder och vilka kan inte lösas? 

 

De upphandlingsmetoder som beskrivits i kapitel 2 löser eller ger stöd för de flesta av de 
problem som kan uppkomma i upphandlingsprocessen utifrån kundens perspektiv. De är 
däremot inte alls utformade att fungera som stöd för leverantören utan där behövs det en 
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specifikt utformad metod för leverantörernas rutiner och arbetsförfarande för att kunna 
hantera upphandlingen på ett effektivt sätt. 

De presenterade metoderna ger delvis stöd åt utvärderingsprocessen men det verkar dock som 
om det behövs ytterligare beskrivningar i fråga om jämförelseprocessen mellan de olika 
leverantörerna och deras lösningar. I intervjustudien beskriver en av respondenterna denna fas 
som oerhört svår men även oerhört viktig vilket gör det önskvärt att ha en effektiv och 
grundläggande hjälp för denna jämförelseprocess i upphandlingsmetoden. 

De problem som ses som olösliga av upphandlingsmetoderna i detta arbete är att det kan 
finnas en osäkerhet gällande den teknik som köps in. Är tekniken som köps in idag hållbar 
med hänsyn till funktionalitet och kompatibilitet om fem år? Även förankringen hos de 
anställda och ledningen stöds inte av metoderna utan detta arbete bör göras i initieringsfasen 
av förändringsarbetet. 

Det problem i upphandlingsprocessen som genomsyrat detta arbete har varit att en bra 
upphandlingsprocess är otroligt beroende av ett bra upphandlingsunderlag. Med detta menas 
att en fullständig och väl utformad verksamhetsanalys måste göras innan arbetet med att 
införskaffa den lösning som svarar bäst mot dessa krav kan påbörjas. Detta problem täcks inte 
heller av de, i kapitel 2, beskrivna upphandlingsmetoderna till fullo. Det bör påpekas att de 
båda metoderna påpekar detta problem samt vikten av ett fullständigt och grundligt förarbete 
innan upphandlingsprocessen. Euromethod, som beskrivs i kapitel 2.3.2, anses dock stödja 
arbetet med utformningen av upphandlingsunderlaget betydligt bättre än Hamrin och Qwerins 
(1994) metod då Euromethod innehåller anskaffningsinitiering där en viss form av 
verksamhets- och behovsanalys beskrivs. 

 

8.5 Arbetets problemprecisering 
Detta kapitel redovisar arbetets övergripande problemprecisering och det eller de svar som 
kunnat framställas genom användningen av det, i kapitel 2 och 6, presenterade materialet. 

 

Är upphandlingsmetoder – som exempelvis de upphandlingsmetoder som beskrivits i 
detta arbete - utformade på ett sådant sätt att de hjälper informationssystemsprojekt 
att uppfylla merparten av de kriterier för ett lyckat informationssystemsprojekt som 
identifierats? Om inte, vilka ytterligare tillägg behövs?  

 

Detta avsnitt har till uppgift att analysera arbetets huvudfråga utifrån det material som 
presenterats i de föregående delfrågorna. Arbetets problemprecisering är att utgå ifrån de 
presenterade upphandlingsmetoder i kapitel 2.3 för att sedan ställa metoderna mot det 
material gällande upphandlingsprocessen som inhämtats genom litteratur- och intervjustudier.  

Avsnittet presenterar först de kriterier som bör uppnås för att ett informationssystemsprojekt 
(ISP) ska kunna definieras som lyckat och sedan följer en diskussion huruvida de beskrivna 
upphandlingsmetoderna stöder arbetet med att uppnå dessa. 

I kapitel 2.5.2 definieras ett ISP som lyckat om det: 

 

• är inom tids- och budgetramarna 

• möter alla intressenters krav med hänsyn till funktionalitet och kvalitet  
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• är vinstgivande 

• uppfyller det/de mål som ställs på det 

 

Genom att använda sig av ett strukturerat tillvägagångssätt för upphandlingsprocessen anses 
att chanserna ökar för att uppnå de olika kriterierna. Studierna som gjorts i detta arbete visar 
på att riskerna för oväntade kostnader och leveransförseningar minskas genom att tillämpa ett 
strukturerat arbetssätt när det gäller upphandlingar av informationssystem (IS). 

Om informationssystemsprojektet blir vinstgivande eller ej är svårt att diskutera då denna 
aspekt kan vara svår att påverka genom en strukturerad upphandling annat än att den lösning 
som köps in verkligen svarar mot de krav som beskrivits i upphandlingsunderlaget. Detta 
kriterium beror mycket på hur väl förstudierna gällande verksamhetens behov och hur dessa 
ska uppfyllas genomförs. Däremot anses upphandlingsprocessen stödja kriteriet att 
informationssystemet uppfyller de mål som ställs på det om upphandlingen genomförs på ett 
sådant sätt att den lösning som svarar mot verksamhetens behov verkligen väljs.  

Uppfattningen gällande denna fråga är således att strukturerade upphandlingsmetoder ökar 
chanserna att uppnå ett lyckat informationssystemsprojekt betydlig. 

I det kommande kapitlet diskuteras slutsatser beträffande arbetets resultat.  
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9 Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel kommer slutsatser och diskussioner rörande arbetet att presenteras.  

 

9.1 Slutsatser kring arbetets problemställning 
Detta arbete har undersökt användandet av upphandlingsmetoder och om de 
upphandlingsmetoder som beskrivs i kapitel 2 behöver några ytterligare tillägg eller 
kompletteringar för att kunna hantera de problem i upphandlingsprocessen som identifierats. 
Problempreciseringen visade sig vara ett oerhört svårt och tidskrävande arbete och arbetet 
med att fastställa en definitiv precisering blev en dynamisk process som fortgick genom hela 
arbetets gång.  

Under arbetets gång har det framkommit att de upphandlingsmetoder som beskrivits främst 
behöver vissa tillägg i form av utförligare beskrivning av hur jämförelsen mellan de olika 
leverantörernas produkter ska utföras. Att just jämföra de olika produkterna och sedan välja ut 
den lösning som bäst svarar mot verksamhetens behov har visat sig vara den faktor som dels 
är viktigast men även klart svårast beträffande upphandlingsprocessen. Det har även 
framkommit mer eller mindre olösliga problem som exempelvis att teknik köps in som inte är 
kompatibel med verksamhetens övriga system eller att det inköpta systemet inte klarar av 
vissa verksamhetsfunktioner efter bara några års drift. 

Det har visat sig att tre av de sex intervjuade företagen använder sig av en metod som hanterar 
upphandlingsprocessen medan de resterande tre företagen inte använder sig av en metod. 
Istället för att använda sig av en metod litar företagen mycket på tidigare erfarenheter och 
referenser i upphandlingsprocessen. 

Det har även visat sig att åsikterna gällande upphandlingsprocessens inverkan på om ett 
informationssystemsprojekt (ISP) blir lyckat eller misslyckat är delade. Vissa respondenter 
har påpekat att upphandlingsprocessen är en länk i kedjan som inte får brista medan andra har 
påpekat att ett informationssystemsprojekt står eller faller med hur upphandlingsprocessen 
sköts. Anledningarna till att respondenternas åsikter skildes åt kan bland annat bero på vilken 
bakgrund och erfarenhet de hade. Under arbetets gång har dock författaren mer och mer fått 
den åsikten att en välstrukturerad och metodisk upphandlingsprocess har en stor påverkan på 
ett informationssystemsprojekts framgång. 

Återigen vill författaren av detta arbete hänvisa till Hamrin och Qwerins (1994) citat som 
lyder: 

 

”Köpare av ADB-utvecklingstjänster kan åstadkomma stora vinster i tid och pengar 
genom att upphandla på bra och genomtänkta underlag och med genomtänkta 
metoder.” 

- Hamrin och Qwerin (1994, s.13). 

 

Under arbetet har framgångsfaktorer och problem gällande upphandlingsprocessen 
identifierats och en hel del tankar och funderingar har uppkommit då vissa av respondenterna 
har tagit upp aspekter och tankar som arbetet inte alls varit tänkt att innehålla. En av 
respondenterna påpekar bland annat det slöseri med resurser som han upplever det när en 
offentlig verksamhet skickar ut en offertförfrågan till 40 leverantörer gällande ett 
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femveckorsprojekt. Detta kan innebära att samtliga 40 leverantörer får lägga ner ca en vecka 
för att generera en meningsfull offert och till sist är det bara en av dem som får ordern vilket 
gör att 39 veckors arbete varit till ingen nytta. Detta benämnde han som en 
”nationalekonomisk katastrof”. 

En annan respondent nämnde att kunden inte enbart fokuserar på produkten när han eller hon 
upphandlar ett nytt system utan han eller hon väljer även leverantör på den grunden att man 
som kund måste betraktas som viktig av leverantören. Genom att vara en viktig kund hos en 
leverantör försäkrar sig kunden om att vara garanterad support och tjänster vilka kanske 
skulle vara svårt hos en leverantör som förbiser eller helt enkelt inte prioriterar de små, 
mindre viktiga kunderna. 

När det gäller kvalitetsaspekten som arbetet även haft för avsikt att belysa har det visat sig 
under intervjustudien att samtliga respondenterna haft i stort sett samma definition av ett IS 
med hög kvalitet som detta arbete. Det har även påvisats att en väl genomförd 
upphandlingsprocess stödjer arbetet med att uppnå de kriterier som definierats i detta arbete 
för att uppnå ett lyckat informationssystemsprojekt (ISP).  

Utgångspunkten för detta arbete har varit att det inte finns någon generell och definitiv metod 
som ger stöd för alla de problem och ytterligheter som kan uppkomma när det gäller 
upphandlingsprocessen av ett IS. Då ingen av respondenterna upplevt det som att de inte haft 
några problem alls i de upphandlingar de varit inblandade i, trots att de använt sig av en 
specifik upphandlingsmetod, anses denna hypotes stämma.  

Varje upphandlingssituation anses som unik vilket skulle göra det i det närmaste omöjligt att 
skapa en generell upphandlingsmetod som kan appliceras på samtliga situationer som kan 
uppkomma i en upphandling. Det betraktas emellertid att det bör gå att kunna skapa ett 
ramverk som innehåller ett antal parametrar och faktorer som har en stor inverkan på 
utgången av en specifik upphandling och grunden till en sådan finns presenterad i kapitel 8.3. 
Detta ramverk grundar sig dock på en mindre omfattande studie men den anses som en bra 
utgångspunkt både för beställare och för leverantör i upphandlingsprocessen.  

Nedan följer några citat ur intervjustudien som kan vara bra att ha i bakhuvudet rörande 
informationssystemsutveckling. 

 

9.2 Tänkvärda citat från intervjustudien 
Detta avsnitt har för avsikt att presentera några av respondenternas citat som etsat sig fast 
extra mycket i bakhuvudet på författaren. 

 

• ”Rätt system på rätt plats.” Detta citat sammanfattar det problem som uppstår om 
kunden inte ser sin verksamhet som unik, vilket kan göra att han eller hon köper in ett 
exakt likadant system som den värsta konkurrenten använder sig av. Detta resulterar 
ofta i att det kostar ännu mera pengar att modifiera systemet till den egna 
verksamheten eller till och med att systemet inte kan användas alls. 

 

• ”Om det är riktigt bra (ett informationssystem) ska det inte märkas egentligen. […] 
Det är ungefär som när man använder Internet eller en räknemaskin, det ska bara 
fungera”. Den här beskrivningen etsade sig fast då den stämde oerhört väl med hur det 
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är i verkligheten. Som kund har man förväntningar på att det bara ska fungera och det 
är oftast när ett informationssystem krånglar som det uppmärksammas. 

 

9.3 Författarens åsikter angående upphandlingsprocessen 
Den egna uppfattningen beträffande upphandlingsprocessen var i början av arbetet den att 
upphandlingsprocessen var en kort, specifik delprocess i utvecklingsprocessen av ett 
informationssystem (IS), men denna uppfattning har hela tiden ändrats under arbetets gång. 
Den första tanken var att upphandlingsprocessen enbart innefattade inköpsarbetet av ett IS 
fram till det att systemet levererats men denna uppfattning har ändrats till att mer eller mindre 
innefatta hela systemutvecklingsprocessen.  

En upphandlingsprocess har i detta arbete definierats som en del av anskaffningsprocessen i 
systemutvecklingslivscykeln men i slutet av arbetet har upphandlingsprocessen och 
anskaffningsprocessen mer eller mindre betraktats som en process som använder sig av en 
välutformad kravspecifikation som en input till det att alla överenskomna tjänster och 
produkter har levererats. Med detta innebär att drift och underhåll som upphandlats ibland kan 
komma att räcka fram till ett nytt system måste köpas in. Det kan således ses som att 
upphandlingsprocessen är en oerhört omfattande process där det kan vara svårt att dra upp 
gränser vad gäller en tydlig början och ett tydligt slut. 

I början var även uppfattningen den att upphandlingsprocessen mestadels innebar problem 
hos beställaren av informationssystemet och även denna åsikt har ändrats under arbetets gång. 
Det har bland annat framkommit under intervjustudierna att även leverantörerna ställs inför 
oerhört svåra prövningar när det gäller att tolka upphandlingsunderlag, att reda ut oklarheter 
eller otydligheter eller att kunna förstå vad de verkligen ger sig in på när de svarar på en 
offertförfrågan. Denna aspekt gör det därför önskvärt att se en upphandling som en process 
innehållandes två parter som måste arbeta tillsammans för att uppnå ett optimalt resultat. 

I det kommande avsnittet presenteras de erfarenheter och tankar som författaren har 
beträffande arbetets genomförande. 

 

9.4 Författarens åsikter beträffande arbetets genomförande 
Detta arbete har innefattat litteratur- och intervjustudier vilket har inneburit två helt skilda sätt 
att arbeta på. Litteraturstudierna visade sig vara svåra på så sätt att det varit svårt att hitta 
relevant litteratur gällande ämnet upphandlingar av informationssystem (IS) både på bibliotek 
och på Internet trots att även engelska sökord använts. Den litteratur som hittats och i vissa 
fall använts är från mitten på 1990-talet vilket skulle kunna innebära att det inte bedrivs 
speciellt mycket forskning eller studier kring detta ämne. Detta är dock bara ett antagande 
utifrån de erfarenheter som författaren upplevt under arbetets gång. 

Den andra studien som bedrivits i detta arbete är ett antal intervjuer med personer som arbetar 
med detta ämne i sin vardag. Denna process ansågs till en början som en relativt enkel process 
då frågorna som skulle ställas gick relativt enkelt och snabbt att konstruera. De specifika 
intervjuerna gick även de smidigt att genomföra. Författaren upplevde det även som att 
intervjuerna blev mer avslappnade och effektivare dels ju längre den specifika intervjun 
fortgick men även att intervjuerna blev mer öppna, det vill säga att fler följdfrågor ställdes till 
respondenterna, ju fler intervjuer som genomfördes. 
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Det stora problemet med intervjustudien har varit sammanställningen av det kvalitativa 
material som samlats in. Denna process har både varit svår och tidskrävande då det visat sig 
svårare än beräknat att presentera de olika respondenternas åsikter och svar på ett bra och 
strukturerat sätt. Intervjumaterialet i kapitel 6 skulle ha kunnat presenteras på ett otal andra 
sätt men då författaren tillsammans med sin handledare diskuterat hur materialpresentationen 
skulle se ut kom de båda fram till att intervjufrågorna kunde delas upp i fyra olika teman 
varpå denna presentationsstruktur valdes. 

Detta arbete anses vara ett första steg i utformandet av ett ramverk som kan användas som 
stöd och hjälp vid upphandlingen av ett IS. Däremot behövs det förmodligen en hel del tillägg 
och tester, men författarens åsikt är att en beställare som använder sig av detta ramverk vid en 
upphandling redan i detta läge reducerar riskerna för att tids- och budgetramarna beträffande 
det beställda systemet ska överskridas samt ökar chanserna att det system som köps in 
verkligen är den lösning som svarar bäst mot verksamhetens behov och krav. 

De brister som anses finnas i detta arbete är dels att antalet respondenter som deltagit i 
arbetets intervjuundersökning skulle kunna ha ökats något. Detta har emellertid inte kunnat 
genomföras då en hel del företag som kontaktats inte varit intresserade av att vara med eller 
inte svarat överhuvudtaget. De upphandlingsmetoder som presenterats skulle även de kunnat 
utökas med någon till för att ge ytterligare tyngd åt undersökningen och ramverket men även 
här har det uppfattats som svårt att hitta fler lämpliga upphandlingsmetoder vid sidan av de 
två som beskrivs i kapitel 2.3. 

I kapitel 3.2 redovisades även att arbetet skulle fokusera främst på beställaren i 
upphandlingsprocessen men i intervjuundersökningen deltog främst leverantörer. Detta anses 
dock inte som ett stort minus vad gäller undersökningen då de företag som betraktat sig själva 
som främst leverantörer även kunnat återge många av de svårigheter och problem som 
beställare ställs inför då leverantörerna varit med om en hel del upphandlingar av IS.   

Det bör även påpekas att ramverket för upphandlingsprocessen som tagits fram i kapitel 8 inte 
har testats eller verifierats tillsammans med någon som innehar stora erfarenheter gällande 
upphandlingsprocessen. 

 

9.5 En liknelse gällande upphandlingsprocessen 
Under arbetets gång har en liknelse framkommit beträffande upphandlingsprocessen av ett 
informationssystem (IS). Upphandlingen av IS är mycket lik det förfarandet som sker då en 
kund går in på exempelvis ett eller flera konditorier och beställer en bröllopstårta. Det bör 
återigen påpekas att detta enbart är en förenklad förklaring av en svårförståelig process. 

Kunden har förmodligen ett antal krav på vilka ingredienser som både ska och inte ska vara 
med i tårtan samt har en uppfattning om hur tårtan bör/ska se ut, hur mycket den får kosta 
samt när den ska levereras (kravspecifikation/upphandlingsunderlag). Beroende på hur dessa 
krav och behov är formulerade kan konditorn (leverantören) få fram en prototyp eller förslag 
på hur tårtan ska se ut och hur mycket den kommer att kosta (produktpresentation).  

Konditorn (leverantören) är således beroende av hur väl kunden formulerat sina krav och 
behov för att kunna uppnå till kundens och samtliga som ska äta tårtans (alla intressenters) 
förväntningar på bröllopstårtan. En tårta som uppfyller alla intressenters sammanlagda 
förväntningar anses därför vara av hög kvalitet 
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Kunden bör därför inte anta att konditorn automatiskt förstår alla de implicita krav som 
kunden och samtliga intressenter har utan bör noggrant redogöra för vad tårtan ska och inte 
ska innehålla samt till viss del hur tårtan ska se ut. 

Utifrån de olika lösningarna väljs sedan den tårta ut som bäst svarar mot kundens krav och 
förväntningar. Denna utvärderingsprocess kan vara oerhört komplicerad då kunden i mångt 
och mycket enbart kan se på det yttre av tårtan vilket kan göra att den tårta som ser bäst ut 
eller påminner om en tårta som kunden tycker oerhört mycket om väljs framför tårtor som 
kanske smakar bättre eller uppfyller innehållskraven på ett bättre sätt. 

Därefter måste kunden meddela samtliga konditorier (leverantörer) om vem som fått ordern 
för att sedan göra en slutlig överenskommelse med den ”vinnande” konditorn (kontrakt). Efter 
denna överenskommelse sker sedan en leveransövervakning där kunden ser till att det som 
kommit överens om med konditorn, pris, leveranstid etcetera, hålls. 

I kapitel 9.6 diskuteras olika förslag till fortsatt arbete som skulle kunna relateras till detta 
arbete. 

 

9.6 Förslag till fortsatt arbete 
Upphandling av informationssystem (IS) har i detta arbete visat sig vara en oerhört svår och 
viktig process. Det är i upphandlingsprocessen där de viktiga valen görs när det gäller inköp 
av produkter och komponenter som ska svara mot kundens verksamhetsbehov och plånbok. 
Förslag till fortsatta arbeten skulle därför kunna vara något av följande: 

 

• Göra ytterligare studier beträffande de framgångsfaktorer och problem som finns 
specifikt för upphandlingsprocessen av ett IS. 

• Komplettera/utöka ramverket som presenteras i kapitel 8.3 med ytterligare parametrar 
och faktorer.  

• Testa ramverket i kapitel 8.3 och verifiera om skulle fungera eller inte fungera i 
verkligheten. 

 

Under intervjustudien fick respondenterna ge förslag till fortsatta arbeten och nedan 
presenteras dessa. 

 

• Ett antal respondenter har påpekat att det kan förekomma svårigheter att arbeta 
gentemot den offentliga verksamheten när det gällde upphandlingar av IS. Det skulle 
enligt respondenterna därför vara intressant att göra en studie gällande den offentliga 
upphandlingsformens för- och nackdelar eller att undersöka hur den offentliga 
upphandlingsformen kan förenklas eller effektiviseras ytterligare. 

 

Genom detta arbete hoppas författaren att det har påvisats att upphandlingsprocessen av ett IS 
är en viktig och svår process och författarens avsikt med detta arbete har varit att belysa 
denna, ibland något försummade process, som en viktig del i kvalitetssäkringen av ett 
informationssystemsprojekt. 
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