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Sammanfattning 
Den miljö som dagens informationssystem (IS) befinner sig i kommer att förändras 
och bli mer komplex (Lindencrona, 2000). Lindencrona (2000) menar att de nya IS 
som skapas kommer att utvecklas genom att de befintliga systemen integreras med 
nya resurser. Företag kan besparas stora kostnader vid en utvecklingsprocess genom 
att nya resurser integreras med det befintliga systemet (Lyttinen & Zhang, 2000). 

Den systematiserade kunskap som finns på marknaden idag behandlar främst 
återanvändning och integrering av källkod. Aggestam (2001) har i sitt examensarbete 
identifierat fyra olika aktiviteter som sker i VAD-fasen vid vidareutveckling av 
befintliga IS. En av dessa aktiviteter är att fatta beslut. 

Detta arbete har genom en enkätundersökning identifierat de beslut som företag fattar 
i VAD-fasen då de vidareutvecklar sina befintliga IS. 

Resultatet från studien tillför kunskap till ytterligare  forskning som bör göras för att 
få fram metoder för utveckling av de IS som kommer att skapas utifrån 
vidareutveckling och integrering av befintliga IS. 
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1 Introduktion 
 

Vi lever i en värld som ständigt förändras. Lindencrona (2000) skriver att vårt 
samhälle håller på att förändras till ett så kallat informationssamhälle (Lindencrona, 
2000). Författaren menar att informationssamhället kan beskrivas som ett 
kunskapsbaserat samhälle där informations- och kommunikationstekniker är den 
drivande kraften. Lindencrona (2000) framhåller att de förändringar som sker i 
samband med att samhället förändras till viss del inte är kända medan andra kan vara 
lättare att förutse.  

Lindencrona (2000) anser att utvecklingsprocessen angående informationssystem (IS i 
detta arbete) kommer att påverkas genom att den miljö som IS ska befinna sig i blir 
mer komplex. De nya IS som skapas kommer att utvecklas genom att befintliga IS 
resurser integreras med nya resurser anser Lindencrona (2000). Lyttinen och Zhang 
(2000) skriver att återanvändning av resurser inom IS-utveckling har diskuterats inom 
forskningen i cirka fyrtio år. Det har uppskattats att cirka 50 % av kostnaderna vid IS-
utveckling kan undvikas om,  vid en utvecklingsprocess, befintliga resurser integreras 
med nya (Lyttinen & Zhang, 2000). 

Den återanvändning av befintliga resurser som sker idag är till största delen av 
källkod skriver Lyttinen och Zhang (2000). Dock menar Lyttinen och Zhang (2000) 
att de flesta komponenter (dokument, mallar etc.) inom IS-utvecklingsprocessen går 
att integrera och återanvända. 

Att återanvända och integrera befintliga resurser vid IS-utveckling leder enligt 
Lyttinen och Zhang (2000) till ökad produktivitet och högre kvalitet samtidigt som 
kostnader för systemförvaltning minskar. 

För att undvika att behöva byta ut hela system då systemen behöver förändras kan 
företagen välja att vidareutveckla det system som redan finns inom organisationen 
(Aggestam, 2001; Lindencrona, 2000). Detta kallar Aggestam att genomgå en 
systemutvecklingsprocess med ytterligare ett ramvillkor i form av det existerande 
systemet. (Exempel på ramvillkor: lagar och avtal, Andersen, 1994). Aggestam (2001) 
gör gällande att ett sådant ramverk innebär att det nya systemet integreras med de 
resurser som redan finns i organisationens IS.  

Johansson och Gustafsson (1994) skriver att utveckling av nya system ofta tar längre 
tid än vad som avtalats från början, vilket inte är lika vanligt när befintliga system 
förändras. När ledtiderna blir tidsöverskridande innebär detta ytterligare kostnader 
och konsekvenserna blir att budgeten för projektet inte kan hållas skriver Johansson 
och Gustafsson, (1994). På grund av detta har intresset för att förändra och 
vidareutveckla de befintliga systemen ökat (Johansson & Gustafsson, 1994). 

Lindencrona (2000) hävdar att just integreringen mellan befintliga resurser och 
tillförandet av nya resurser är det som kommer att prägla den framtida IS-
utvecklingen. Guo (2003) skriver att återanvändning och integrering av befintliga 
resurser numera anses vara ett sätt att öka produktivitet, höja kvalitet samt säkerställa 
pålitligheten vid utveckling av IS.  

Johansson och Gustafsson (1994) konstaterar att problemet är att det saknas 
organiserad kunskap om hur systemen ska förändras på ett systematiskt sätt. 

Sherif och Vinze (2003) skriver att krav på att utveckla mjukvara snabbare och 
billigare har gjort att utvecklingen och intresset för att utveckla system med hjälp av 
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att återanvända och integrera befintliga resurser har ökat. Även Sherif och Vinze 
(2003) påpekar bristen av forskning inom området.  

Detta arbete bygger vidare på det examensarbete som Aggestam (2001) har 
genomfört. Detta arbete behandlar vidareutveckling av IS och de aktiviteter som går 
att identifiera i VAD-fasen. Av de aktiviteter som identifierats, ska detta arbete 
fördjupa sig i aktiviteten ”fatta beslut”. Inom det ämnesområdet finns idag relativt lite 
skrivet. Den litteratur som författaren av detta arbete funnit som tar upp direkta 
metoder för integrering av nya resurser med befintligt system behandlar främst 
integrering och återanvändning av källkod. Detta leder till ett behov av att utveckla ett 
ramverk för hur vidareutveckling av IS och integrering av befintliga resurser ska gå 
till. Denna rapport ska fungera som en liten pusselbit till detta ramverk. Rapporten är 
skriven för personer som arbetar eller studerar inom informationssystemsutveckling 
och är intresserade av vidareutveckling av befintliga IS. Arbetet ska generera kunskap 
och förståelse för hur de metoder för den nya typ av IS som inom en snar framtid ska 
utvecklas ska gå till. 

Upplägget i denna rapport är följande: i kapitel 2 presenteras de teoretiska 
utgångslägen som arbetet har sin grund i samt att viktiga begrepp kommer att 
definieras och diskuteras. Kapitel 3 beskriver arbetets problemområde, 
problemformulering, de avgränsningar som gjorts samt vad som är det förväntade 
resultatet av denna rapport. Kapitel 4 beskriver de metoder som varit möjliga att tillgå 
för att fullfölja arbetet med denna rapport och den metod som valts för insamling av 
data, en enkätundersökning. I kapitel 4 beskrivs även hur undersökningen gått till. 
Kapitel 5 presenterar resultatet från studien. I kapitel 6 sker en analys av det 
insamlade materialet. I kapitel 7 presenteras de slutsatser som analysen lett fram till. 
Den sista delen, kapitel 8 är tillägnat en diskussion om de resultat som framkommit i 
förhållande till problemställningen, och diskussion om genomförandet av 
undersökningen. I sista kapitlet finns även avslutningsvis förslag på vidare studier 
inom ämnet.  
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2 Bakgrund 
 

I detta kapitel görs en genomgång av samtliga begrepp som behandlas i rapporten. 
Begreppen definieras och diskuteras utifrån de olika definitioner som litteraturen 
beskriver. Vidare beskrivs de teoretiska utgångspunkter som detta arbete antar. I det 
första avsnittet, 2.1, beskrivs informationssystem och IS-utvecklingsprocessen som är 
den övergripande aktivitet som detta arbete hamnar inom. I avsnitt 2.2 behandlas 
livscykelmodellen som är ett arbetssätt att ta fram ett nytt IS. Avsnitt 2.3 behandlar de 
begrepp som ska undersökas i detta arbete, vad som skiljer begreppen åt och vilka 
likheter de har. Sist beskrivs VAD-fasen i ett eget avsnitt. Detta för att lyfta fram och 
belysa inom vilken del inom IS-utvecklingen som arbetet verkar inom. 

 

2.1 Informationssystem 
För att kunna beskriva vad ett informationssystem är måste först en beskrivning av 
hur ett IS definieras att göras. I den litteratur som studerats har ett flertal olika 
definitioner funnits. Definitionerna är i många fall relativt lika, men författaren av 
denna rapport vill ändå visa på att det finns olika förklaringar. Därav har ett antal 
definitioner valts att åskådliggöras. 

Avison och Shah (1997) beskriver ett IS på följande sätt:  

”A system is a grouping of people, objects and processes. An information system is 
such a grouping that provides information about the organisation and its environment. 
This information should be useful to members and clients of that organisation.” 
(Avison & Shah, 1997, s.2). 

Avison och Shah (1997) börjar sin definition med att definiera ett system som en 
samling människor, föremål och processer. Ett IS, menar Avison och Shah (1997) 
vidare är när människor, föremål och processer interagerar och skapar meningsfull 
information till gruppen och dess omgivning. Avison och Shah (1997) menar med 
andra ord att det är själva interaktionen mellan komponenterna som är ett IS. 
Interaktionen ska resultera i information som ska vara meningsfull för medlemmarna 
inom organisationen. 

Andersen (1994) ger följande definition på vad ett IS är: Ett informationssystem är ett 
system för bearbetning, lagring, överföring och presentation av information 
(Andersen, 1994, s.15). 

Andersens definition innehåller aktiviteten presentation. Dock är innebörden 
densamma som i Avison och Shah (1997). Bearbetning, lagring och överföring av 
information kan sägas vara aktiviteter som beskriver interaktion mellan olika 
komponenter. Presentation är framställning av den, i olika former, bearbetade 
informationen. Detta är en viktig del inom IS utveckling, att den information som 
presenteras, visas på ett begripligt och lättöverskådligt sätt. 

Dessa definitioner har valts för att åskådliggöra att det inte finns någon exakt 
definition av vad ett IS är. Gemensamt för samtliga definitioner är att de framhåller att 
ett IS uppgift är att serva, stödja och effektivisera den verksamhet systemet är 
verksamt i. Det är sedan upp till varje enskild organisation att anamma den definition 
som passar just den organisationen bäst. I denna rapport kommer den definition som 
Avison och Shah (1997) ger av ett IS ligga som grund.  
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2.1.1 Informationssystemsutveckling 

De senaste 20 åren har systemutvecklare börjat använda sig av strukturerade metoder 
för att utveckla informationssystem (Avison & Shah, 1997). Genom att använda en 
utarbetad metod kan företag säkerställa att alla de aspekter som behövs tas i beaktning 
vid en utvecklingsprocess verkligen kommer med (Avison & Shah, 1997). Exempel 
på olika aspekter kan vara att säkerställa att systemet är enkelt att använda, att IS löser 
den uppgift som det är utvecklat för att lösa, att IS har acceptabla svarstider etc. En 
strukturerad utvecklingsprocess delar in det projektet som driver 
systemutvecklingsprocessen i mindre väldefinierade aktiviteter, även kallade faser 
(Avison & Shah, 1997). Revay (1992) skriver att en systemutvecklingsmodell ska 
vara generell och med generell menas att modellen ska vara applicerbar oberoende av 
utvecklingsmiljö, projektstorlek, komplexitet, metoder och verktyg etc. 

Det finns ett antal olika systemutvecklingsmodeller på marknaden, exempel på dessa 
är Rational Unified Process (RUP), Structured Systems Analysis and Design Method 
(SSADM) eller Direct. Modellerna består av: metod, beskrivningsteknik, verktyg och 
en ”filosofi” (Avison & Shah, 1997). Metoden realiserar idéerna i modellerna, 
beskrivningsteknikerna beskriver ett detaljerat arbetssätt, exempelvis data- process- 
eller tidsorienterade tekniker. Verktyg som används inom systemutveckling är 
hjälpmedel för att kunna utföra teknikerna. Verktygen kan vara något så enkelt som 
papper och penna, men det finns även datorbaserade verktyg, exempelvis program för 
att rita flödesdiagram på dator, det vill säga ritverktyg (Avison & Shah, 1997).  

En modell som beskriver hur informationssystemsutveckling bedrivs är 
livscykelmodellen (Andersen, 1994, Avison & Fitzgerald, 1998). Andersen (1994) 
skriver att livscykelmodellen är en modell med många förespråkare, dessutom är den 
lätt att förstå (Andersen, 1994). Det bör nämnas att det existerar andra modeller för 
hur systemutveckling bör bedrivas. Revay (1992) beskriver en svensk modell, SIS TR 
321. Även denna modell ger en tydlig bild över hur systemutveckling ur ett 
livscykelperspektiv kan bedrivas. Modellen är mer detaljerad än livscykelmodellen 
och ger en noggrann bild över hur komplext arbetet med att utveckla ett 
informationssystem är. På grund av komplexiteten i SIS TR 321 har 
livscykelmodellen valts i detta arbete. Livscykelmodellen som referensmodell i detta 
arbete ger en mer lättöverskådlig bild över systemutvecklingsprocessen och ger 
därmed en möjlighet att placera in arbetet i sitt rätta sammanhang. Detta genom att 
livscykelmodellen avgränsar VAD-fasen på ett tydligt sätt genom att fasen är 
modellens tre första steg. Livscykelmodellen beskrivs i detalj i följande avsnitt. 

 

2.2 Livscykelmodellen 
I detta kapitel förklaras livscykelmodellen. Kapitlet inleds med de teoretiska 
utgångspunkter som modellen har fötts ur. Därefter följer en beskrivning av de olika 
faser som ingår i livscykelmodellen. Sist sker en beskrivning av den sista fasen i 
modellen, förvaltningsfasen. Denna fas beskrivs mer i detalj eftersom det är inom 
denna fas som detta arbete är fokuserat. 

Livscykelmodellen har fötts ur tanken att en produkt antas ha ett liv. Produkten 
tillverkas, används och kasseras. Efter kassation ersätts produkten med en ny produkt. 
Produkten genomgår alltså ett antal faser i sitt ”liv”. Avison och Shah (1997) skriver 
att livscykelmodellen utgår från att ett informationssystem ska följa en liknande 
livscykel. Avison och Shah (1997) menar att det är viktigt att arbetet med att utveckla 
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informationssystemet följer det givna arbetssättet. Med detta menas att inga steg i 
arbetsprocessen får utelämnas precis på samma sätt som man vid framställningen av 
en produkt inte får hoppa över något steg i livscykeln. 

  

2.2.1 Livscykelmodellens faser 

Livscykelmodellen består av ett antal olika faser som successivt måste arbetas igenom 
innan processen övergår i nästa steg. Detta sätt att genomföra en utvecklingsprocess 
kallas sekventiellt vilket innebär att en fas i taget genomförs. Detta arbetssätt gör det 
enklare att ha kontroll över det utvecklingsarbete som ska genomföras (Gulliksen & 
Göransson, 2002). Modellen kan bestå av en förstudie, systemkartläggning, 
systemanalys, design, implementering, och test och förvaltning (Avison & Shah, 
1997).  

Här beskrivs de olika faser som Avison och Shah (1997) delar in livscykelmodellen i. 
De steg i livscykelmodellen som presenteras nedan är baserade på den beskrivning av 
ett informationssystems livscykel som Avison och Shah, (1997) presenterar. I annan 
litteratur kan det förekomma andra namn på de ingående faserna, men innebörden av 
dessa faser är likartad den som presenteras nedan. Anledningen till att Avison och 
Shah’s (1997) modell valts är att författaren av denna rapport till stor del valt att utgå 
från boken ”The information systems development life cycle: a first course in 
information systems” vid beskrivningar av olika fenomen. Avison och Shah’s (1997) 
modell har valts eftersom den modell som författarna presenterar på ett tydligt och 
lättförståeligt sätt förklarar livscykelmodellens faser. Detta i sin tur gör att VAD-fasen 
enkelt kan avgränsas. Dock kommer även inslag från Andersen (1994) att tas upp för 
att skapa en helhetsbild och större förståelse för utvecklingsprocessen. 

Förstudien/möjlighetsanalysen ska undersöka den aktuella situationen i den 
verksamhet som ska utredas skriver Avison och Shah (1997). I denna fas ska de 
preliminära kraven tas fram, det vill säga vad systemet som ska utvecklas ska ha för 
uppgift. Här funderas också över vilka alternativa lösningar som finns, vad nyttan är 
med dessa samt vilken kostnad de beräknas få. Allt detta ska leda fram till ett beslut: 
ska organisationen starta upp en systemutvecklingsprocess, ska verksamheten avvakta 
med att utveckla ett system eller ska projektet helt enkelt läggas ner (Avison & Shah, 
1997).  

Ska IS-utvecklingen startas infaller fasen: verksamhetsanalys/systemkartläggning. I 
denna fas analyseras de problem som upptäcktes i det föregående steget och en 
djupare studie av det aktuella läget görs. Information angående den nuvarande 
situationen ska samlas in liksom information om de behov och förändringar som 
behöver göras. Olika informationsinsamlande tekniker används här för att få 
detaljerad kunskap om hur verksamheten fungerar idag och vilka problem som finns 
inom organisationen. Exempel på sådana tekniker är: observationer, intervjuer och 
enkäter.  Kartläggningen av systemet ska leda fram till systemets krav, det vill säga 
vad systemet ska göra och varför (Avison & Shah, 1997). 

Informationssystemanalys, denna fas ska ge en detaljerad bild över hur det befintliga 
systemet är uppbyggt. Genom att i detalj analysera det befintliga IS skapas en 
förståelse för hur förbättringar ska genomföras då det nya systemet ska utvecklas 
(Andersen, 1994). 

Dessa tre faser: förstudie/möjlighetsanalys, systemkartläggning/verksamhetsanalys 
och informationssystemanalys är viktiga för utvecklarna att ha kontroll över för att de 
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ska kunna bygga rätt system. Faserna ska leda fram till att utvecklarna förstår 
verksamheten. De ska även skaffa sig förståelse för användarnas olika roller i 
verksamheten. En annan viktig aspekt är att förstå informationssystemets funktion för 
användarnas verksamhet samt att förstå i vilket sammanhang användaren kommer att 
använda informationssystemet (Avison & Shah 1997). De tre faserna brukar med ett 
gemensamt ord kallas för VAD-fasen. 

Vad- fasen kommer att presenteras i detalj i kapitel 2.4. VAD-fasen har som uppgift 
att analysera och skapa förståelse för den verksamhet som systemet ska 
implementeras i. VAD-fasen beskrivs detaljerat i ett eget kapitel eftersom det är inom 
den fasen som detta arbete huvudsakligen utförs. Resultatet av VAD-fasen är en 
kravspecifikation. Kravspecifikationen är ett mycket viktigt dokument i IS- 
utvecklingen. Dokumentet specificerar systemet och är en sammanställning av 
samtliga krav som användarna ställer på det IS som ska skapas (Andersson, 1994). De 
två efterföljande faserna ska realisera kravspecifikationen. De faserna ska föra in 
systemet i verksamheten och underhålla och förvalta det. 

Nästa steg i systemutvecklingen är design. I denna fas ska design av gränssnittet 
utformas. Gränssnittet är den del i ett system som är synlig för den som ska använda 
informationssystemet. Gulliksen och Göransson (2002) menar att det är mycket 
viktigt att gränssnittet blir tydligt och att det tilltalar den som ska använda systemet 
eftersom det kommer att påverka användarens helhetsuppfattning av systemet. Ett 
exempel på detta kan vara att ett gränssnitt har tagits fram som uppdragsgivaren 
ogillar vilket i sin tur leder till ett ökat motstånd till att använda systemet eller i värsta 
fall att systemet inte används överhuvud taget. Fasen innebär att design av in- och 
utdata, dialog med systemet och även design av mjukvaran görs (Avison & Shah 
1997).  

Följande steg i utvecklingen av ett IS är själva implementeringen. I 
implementeringsfasen ska mjukvaran utvecklas, programmeringen ska ske, systemet 
ska testas, installeras och eventuella inköp av hårdvara ska göras. Kontroll görs av om 
det går att konvertera gamla system till det nya systemet, eller om det nya systemet 
ska integreras med det gamla och utbildning av personal ska ske under detta steg av 
processen (Avison & Shah, 1997).  

Det sista steget i utvecklingsprocessen är underhåll och förvaltning. Underhåll och 
kontroller av den dagliga driften av systemet sker i denna fas. Granskningar ska ske 
kontinuerligt. Efter cirka ett halvår ska helst en utvärdering av systemet ske. Brandt, 
Carlsson och Nilsson (1998) hävdar att gränsen mellan förvaltning och 
vidareutveckling inte är skarp. Det kan ibland vara svårt att avgöra om en aktivitet hör 
hemma inom förvaltningen eller inom vidareutveckling av ett befintligt system. 
Revay (1992) menar att det som karakteriserar förvaltning av ett system är att det är 
en kontinuerlig process som pågår under hela systemets livslängd. Förvaltningsfasen 
behandlas i följande avsnitt. Vidareutveckling beskrivs i kapitel 2.3. 

För att sammanfatta vad som sagts ovan: VAD-fasen består av livscykelmodellens tre 
första faser: Förstudie/möjlighetsanalys, systemkartläggning/verksamhetsanalys och 
informationssystemsanalys. Vidareutveckling kommer i denna rapport att beskrivas 
som en del av sista fasen, underhåll och förvaltning. Dock innebär vidareutveckling 
av IS att ett nytt projekt, ett vidareutvecklingsprojekt av det befintliga systemet, 
startas upp inom denna sista fas. Detta projekt ska bedrivas efter det strukturerade 
arbetssätt som livscykelmodellen förespråkar. Med detta synsätt hamnar fokus av 
denna rapport inom underhåll och förvaltningsfasen.  
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Livscykelmodellen kan även delas upp i tre övergripande faser: Vad-fas, Hur-fas och 
Driftsfasen (Persson, 2001). Denna uppdelning visas i figur 1. 

 
   Figur 1 Livscykelmodellen (efter Persson, 2001, s.48)     

Användningen av de tre första stegen i livscykelmodellen (förstudie/möjlighetsanalys, 
systemkartläggning/verksamhetsanalys och informationssystemsanalys) ska leda fram 
till vad systemet ska göra. Ett exempel på vad ett IS ska kunna utföra är att generera 
försäljningsstatistik åt ett varuproducerande företag. Resultatet av dessa tre steg är en 
kravspecifikation för det system som ska byggas (Avison & Fitzgerald 1998, 
Andersen, 1994). De efterföljande faserna utgår från kravspecifikationen för att skapa 
just det system som kravspecifikationen förespråkar (Andersson, 1994). Steget som 
karakteriseras av ordet HUR innefattar aktiviteterna design och implementation. Med 
utgångspunkt från kravspecifikationen designas och implementeras IS i 
verksamheten. Driftsfasen innebär att IS förvaltas och underhålls för att stödja 
verksamheten fortlöpande.  

 

2.2.2 Förvaltningsfasen 

Eftersom det kan vara svårt att särskilja begreppen förvaltning och vidareutveckling 
kommer först en beskrivning av förvaltning och vad som karakteriserar denna fas. 
Vidareutveckling behandlas i kapitel 2.3. 

Revay (1992) menar att förvaltning av ett system innebär att på bästa sätt ta vara på, 
underhålla och vidareutveckla ett införskaffat system. Revay (1992) anser att 
systemförvaltningen är en kontinuerlig process som pågår under hela systemets 
livslängd. Som följd av detta kommer systemutvecklingen och systemförvaltningen 
att ske parallellt samt att det i systemutvecklingsprocessen måste planeras för 
systemförvaltningen (Revay, 1992). Referensgruppen för systemförvaltning (RSF) 
antog 1992 en definition av systemförvaltning som Bergvall och Welander (1996) 
redovisar: 

”Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att administrera och hantera 
ett system i drift, så att det under hela dess livstid effektivt bidrar till att uppfylla 
verksamhetens mål” (RSF 1992 i Bergvall & Welander, 1996, s.23). Likheterna 
mellan Revay (1992) och den definition som RSF (1992) redovisar i Bergvall och 
Welander (1996) ligger i att båda anser att förvaltning är en kontinuerlig process som 
pågår under hela ett systems livstid. Målet för systemförvaltning enligt Revay (1992) 
och Bergvall och Welander (1996) är att försöka se till att systemet på bästa sätt 
uppfyller de krav som verksamheten ställer på systemet. 

Revay (1992) skriver att systemförvaltningen på lång sikt strävar efter att skapa 
ständigt hög kvalitet och lång livslängd på systemet. På kort sikt definieras de mål 



 2 Bakgrund  

 6 

som ska uppnås inför den aktuella förvaltningsperioden (Revay, 1992). Revay (1992) 
anger tre mål med systemförvaltning: 

Nyttomål – vilken nytta/effekter verksamheten ska sträva efter. 

Resursmål – mål för de resurser och tider som förvaltningen får ta i anspråk. 

Kvalitetsmål – krav på kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och datakvalitet och liknande 
som ska uppnås. 

Enligt Revay (1992) ska dessa mål inte vara konkurrerande utan kombinationen av 
dessa ska bidra till förvaltningens nytta. 

Brandt m.fl. (1998) anser att förvaltning kan innebära att olika aktiviteter utförs för ett 
system. Exempel på sådana aktiviteter är teknik/utrustning, utbildning eller 
dokumentation. Brandt m.fl. (1998) definierar systemförvaltning enligt följande: 
”..åtgärder för att bibehålla eller förstärka systemets nyttoeffekter för den betjänade 
verksamheten till en rimlig kostnad. Detta med sikte på att förlänga ett i drift varande 
systems livslängd.” (Brandt m.fl., 1998, s.28). 

Brandt m.fl. (1998) skriver att förvaltningsarbetet kan ha två olika syften. Aktiv 
förvaltning som är förebyggande och uppsökande. Passiv förvaltning som, enligt 
Brandt (1998) är av avhjälpande natur. Likheten med Revay (1992) och Bergvall och 
Welanders (1996) definition av förvaltning är tydlig: förvaltningens uppgift är att 
bibehålla ett informationssystems effektivitet. De förändringar och uppdateringar som 
görs, genomförs för att bevara systemets effektivitet. 

Som synes kan begreppet systemförvaltning till viss del ha olika innebörd för olika 
författare. Det verkar dock som om det råder konsensus om att systemförvaltning sker 
genom att mindre förbättringar görs i existerande system.  

 

2.3 Vidareutveckling av informationssystem 
Detta kapitel beskriver vidareutveckling för att åskådliggöra skillnaden mellan 
förvaltning och vidareutveckling av IS. 

Lyttinen och Zhang (2000) menar att utveckling av IS håller på att bli mer 
marknadsdriven. De använder termen ”reuse” (återanvändning) för att beskriva 
processen. Genom att använda sig av återanvändning används existerande mjukvara 
och designartefakter för att skapa nya, eller behålla de gamla skriver Lyttinen och 
Zhang (2000). Dessa författare har utarbetat en konkret modell för hur integrering och 
vidareutveckling av befintliga resurser kan gå till.  

Lyttinen och Zhang (2000) menar att ett antal aktiviteter måste innefattas i 
återanvändningsprocessen. Dessa är: sammanställa, välja ut, specialisera och 
integrera. Vidare menar författarna att förvaltning måste tillhöra återanvändningens 
livscykel. Författarna menar att återanvändningsprocessen går till enligt följande steg: 
komponenter väljs ut och samlas in. De delar som ska återvinnas kontrolleras och 
eventuell modifiering eller specialisering av de utvalda komponenterna görs. Därefter 
integreras de med de befintliga resurserna. Samtliga komponenter ska dokumenteras 
för att finnas som underlag för förvaltningen och de delar som inte används mer ska 
kontinuerligt raderas ur förvaltningsdokumentationen skriver Lyttinen och Zhang 
(2000). 

Vidareutveckling av IS enligt Bergvall och Welander (1996) innebär att större 
anpassningar och rättningar av ett befintligt system sker. Vidareutveckling är de 
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uppdrag som sker som är av en definierad storlek (tid, personal, budget) och som 
bedrivs i projekt (Bergvall och Welander, 1996). Författarna menar att 
vidareutveckling av ett system sker när systemet byggs på och förbättras samt att 
större anpassningar och rättningar av systemet görs.  

Hammer och Stanton (1994) ger följande definition av vidareutveckling: ”The  
fundamental rethinking and radical redesign of business processes to bring about 
dramatic improvements in performance.” (Hammer & Stanton, 1994, p.3.) 

Med dramatic menar Hammer och Stanton (1994) att den vidareutveckling som sker 
ska leda till dramatiska förbättringar. Resultatet kan vara mätbart på ett flertal sätt; 
genom minskade kostnader, ökad produktionshastighet eller bättre lönsamhet 
(Hammer & Stanton, 1994). Till skillnad från Bergvall och Welander (1996) nämner 
de sistnämnda författarna betydelsen av att resultatet av en vidareutveckling ska vara 
klart märkbart och mätbart. 

Radical avser att gå till botten med alla problem. Hammer och Stanton (1994) menar 
att vidareutveckling inte handlar om att förbättra existerande processer. Utan att tillse 
att samtliga processer tillgodoser behoven som företaget ställer på ett optimalt sätt i 
alla lägen. Inga problem får lämnas olösta utan en vidareutvecklingsprocess ska 
genomföras på samtliga plan inom organisationen. Den definition som Bergvall och 
Welander (1996) gör innebär i praktiken att vissa problem inom en organisation 
riskerar att definieras bort. Ingår de inte i de mål som satts upp för 
vidareutvecklingsprocessen så kommer de heller inte att genomföras, det vill säga att 
problemet kvarstår i organisationen. 

Process avser de relaterade uppgifter som tillsammans är värdefulla för kunden. Med 
detta menar Hammer och Stanton (1994) att kunden ser enbart slutresultatet och att 
det är just slutresultatet som är det viktiga. Dessa författare sätter målet med 
vidareutvecklingsprocessen i relation till kunden. Denna tanke tar inte Bergvall och 
Welander (1996) med i sin definition av vidareutveckling över huvud taget.  

Redesign behandlar hur arbetssituationen för de anställda ser ut. Hammer och Stanton 
(1994) menar att det är viktigt att anställda har en god arbetssituation för att de skall 
kunna prestera väl. Dessa författare tar upp en viktig aspekt, genom att de i sitt 
vidareutvecklingsarbete innefattar de anställdas situation. Ett företag som satsat stora 
pengar i ett vidareutvecklingsprojekt kan förlora hela sin investering om det visar sig 
att systemet inte är anpassat efter den personal som ska arbeta med systemet. 

Guo (2003) skriver att vidareutveckling innebär att förstå de befintliga resurserna och 
att förbättra dem för att öka/utöka funktionaliteten, det vill säga minska 
förvaltningskostnaderna. Guo (2003) skriver att den typ av vidareutveckling som till 
största delen sker idag är identifikation, urskiljning och vidareutveckling av 
mjukvarukomponenter. Guo (2003) talar om vidareutveckling i termer av att 
återanvända existerande mjukvara genom att transformera data och kontrollera data 
och använda data som ny information. Guo (2003) menar att behovet av kunskap om 
vidareutveckling har ökat betydligt då de existerande IS har blivit ålderdomliga i form 
av arkitektur och de plattformar de är byggda på. 

Systemförvaltning innebär att de mindre åtgärder som krävs för att administrera, styra 
och hantera ett system som är i drift, sätts in (Revay, 1992). Revay (1992) menar att 
vidareutveckling däremot avser större förändringar av systemet och utgör därmed ett 
komplement till systemförvaltningen.  
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Bergvall och Welander (1996) skriver att beslut som rör vidareutveckling tillhör 
förvaltningens uppgifter men att arbetet med vidareutveckling borde skiljas från 
förvaltningen. Arbetena riskerar att hindra varandra genom att företaget kan ta 
förvaltningsresurserna och sätta in dem i vidareutvecklingsprojektet, vilket i sin tur 
leder till att förvaltningen av systemet blir lidande (Berntsson & Welander, 1991). 
Gemensamt för Revay (1992) och Berntsson och Welander (1991) är att de anser att 
vidareutveckling tillhör förvaltningens uppgifter, men de betonar att aktiviteterna ska 
vara klart skilda åt.  

 
  Figur 2 Ett informationssystems livscykel (efter Bergvall, 1995, s.145) 

Figur 2 ovan illustrerar hur aktiviteterna nyutveckling, vidareutveckling, 
systemförvaltning och avveckling hänger samman med varandra. Här syns tydligt hur 
systemförvaltning och vidareutveckling är aktiviteter som pågår i ett 
kretsloppstänkande. Nyutveckling är ett nytt IS som skapas och därmed startar 
livscykelprocessen. Avveckling avslutar ett informationssystems livscykel. 
Nyutveckling och avveckling av IS beskrivs inte i detta arbete. 

Lindencrona (2000) menar att de IS som kommer att skapas i det nya 
informationssamhället kommer att skapas med utgångspunkt från existerande IS och 
befintliga resurser inom organisationen. Författaren menar att detta karaktärsdrag är 
utmärkande för morgondagens IS. Lindencrona menar att den forskning som ska 
utföras i framtiden bör tillvarata existerande kunskap och applicera denna i nya 
processer, produkter och tjänster. Även Lyttinen och Zhang (2000) understryker 
behovet av nya tekniker och metoder för detta ändamål. Guo (2003) menar att behovet 
av kunskap inom vidareutveckling har kraftigt ökat i takt med att de system som finns 
idag har blivit något ålderdomliga i form av arkitektur, de plattformar de är byggda på 
och hur väl de stödjer den utveckling och forskning som har börjat ta fart. Guo (2003) 
menar att vidareutveckling är viktigt för att återställa och återanvända befintliga 
resurser och för att minska förvaltningskostnader. Det handlar om att etablera en bas 
för framtida forskning inom området. 

I detta arbete definieras vidareutveckling enligt följande: ”en skapande aktivitet som 
styrs av slutmålet att ta i drift och använda ett IS som utvecklats genom att ett nytt IS 
integrerats med det befintliga”. Detta är samma definition som Aggestam (2001) 
använder. 
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2.4 VAD-fasen 
Detta kapitel kommer till viss del att innehålla vissa av de delar som presenteras i 
avsnitt 2.2.1. Syftet är att på ett tydligt sätt åskådliggöra skillnaderna mellan hur 
Avison och Shah (1997) och Kendall (1996) beskriver VAD-fasens aktiviteter och 
syfte. Avison och Shah’s beskrivning har valts då den är utgångspunkt i detta arbete. 
Kendalls beskrivning finns med för att visa att det föreligger olika definitioner av hur 
VAD-fasen kan se ut i en utvecklingsprocess. De tre första faserna i 
livscykelmodellen, möjlighetsanalys/förändringsanalys, verksamhetsanalys och 
informationssystemanalys, är de faser som med ett gemensamt namn kan kallas VAD-
fasen (Avison & Shah 1997). Kendall har definierat dessa faser enligt följande: 
problemrekognosering, möjlighetsstudie och analys. VAD-fasen syftar till att 
analysera verksamheten och generera en kravspecifikation. Detta dokument 
specificerar exakt vad det IS som ska utvecklas ska kunna utföra. Kendall (1996) 
kallar detta dokument för problemspecifikation. Nedan följer en mer detaljerad 
jämförelse av dessa två olika sätt att dela upp VAD-fasen. 

Förstudie/möjlighetsanalys: Denna fas startar innan själva systemutvecklingsarbetet 
börjar. I denna fas tar verksamheten ställning till/fattar beslut om huruvida ett nytt IS 
verkligen löser de problem som verksamheten har. Kendall (1996) menar att ett nytt 
system föds i den stund som ledningen eller användaren av ett system inser att ett nytt 
system bör införskaffas eller då det befintliga systemet inte längre uppfyller 
verksamhetens krav. Kendall (1996) kallar denna fas för problemrekognosering. Både 
Kendall (1996) och Avison och Shah (1997) menar att denna fas har som främsta 
uppgift att fastställa att ett problem existerar i verksamheten. Resultatet av denna fas 
är enligt Kendall (1996) en fullmakt att utföra en möjlighetsstudie. Skillnaden mellan 
författarna är att i denna fas, enligt Avison och Shah (1997), undersöker företaget om 
det har resurser att genomföra ett systemutvecklingsprojekt eller om det kan finnas 
andra lösningar för att lösa verksamhetens problem. Avison och Shah (1997) kallar 
denna fas förstudie. För och nackdelar ställs mot varandra och alla tänkbara lösningar 
gås igenom och analyseras (Avison & Fitzgerald, 1998). Resultatet av denna fas ska 
fungera som ett beslutsunderlag för ledningen som ska ta beslut om en 
systemutvecklingsprocess ska startas eller ej (Andersen, 1994). Om beslutet fattas att 
ett projekt ska startas går utvecklingsprocessen över i nästa steg, i annat fall upphör 
processen här (Avison & Shah, 1997, Avison & Fitzgerald, 1998). 

Veksamhetsanalys: Då beslutet fattats att starta en utvecklingsprocess går processen in 
i VAD-fasens andra steg, verksamhetsanalysen. I denna fas analyseras verksamheten 
ur olika perspektiv. Exempel på sådan analys är att observera verksamheten, 
genomföra intervjuer eller enkäter och studera befintliga dokument i verksamheten 
(Avison och Fitzgerald 1998, Andersen, 1994). Fasen försöker att beskriva den 
verksamhet som informationssystemet ska fungera och verka i (Andersen, 1994). 
Genom detta arbete ska en detaljerad analys av verksamheten ur ett IS-perspektiv 
åstadkommas. Huvuduppgifter och avgränsningar av det nya systemet specificeras 
(Avison och Shah, 1997, Andersen, 1994). Kendall (1996) kallar denna fas för 
Möjlighetsstudie och menar att syftet med denna fas är att bestämma problemen och 
att besluta om det är genomförbart att utveckla ett nytt system. Denna fas är mycket 
lik verksamhetsanalysen som Andersen (1994), Avison och Shah, (1997) liksom 
Avison och Fitzgerald, (1998) beskriver. Dock utmärker sig Kendalls (1996) 
beskrivning av fasen genom att författaren understryker hur snabbt fasen ska gås 
igenom. Det är enligt Kendall (1996) önskvärt att genomgången av fasen tar högst en 
månad. Att fasen ska ta så kort tid som möjligt är för att företaget ska spendera ett 
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minimum av pengar och resurser på ett projekt som eventuellt inte ska realiseras. 
Vidare fastställs det nya systemets tekniska, ekonomiska samt användarnas del i det 
nya systemet. Sist i fasen görs en kostnadsanalys. Denna analys görs för att man skall 
kunna värdera de kostnader som ett nytt system skulle få för verksamheten mot de 
fördelar som skulle uppnås med ett nytt system. Anser ledningen att det nya systemet 
är värt investeringen övergår processen i nästa steg, analysen. 

Informationssystemanalys: Denna fas innebär en detaljanalys av det nuvarande 
systemet. Arbetet görs för att ur verksamhetsanalysens perspektiv bestämma de krav 
som det nya systemet ska ha. Det viktiga i denna fas är att försöka få fram alla 
uppgifter som det nya systemet ska utföra (Andersen; 1994, Avison & Fitzgerald 
1998). Resultatet av fasen är kravspecifikationen (Andersen, 1994; Avison & Shah, 
1997; Avison & Fitzgerald, 1998). I kravspecifikationen ska samtliga krav som ställs 
på systemet vara nertecknade (Avison & Shah, 1997). Detta är det sista steget i VAD-
fasen enligt Andersen, (1994), Avison & Shah, (1997), Avison & Fitzgerald, (1998). 
Denna fas kallar Kendall (1996) för analysen och det första som görs i denna fas 
skriver Kendall (1996) är att det befintliga systemet studeras. Kendall (1996) hävdar 
att det är viktigt att skaffa sig förståelse för det gamla systemet för att kunna utveckla 
ett nytt system. Därefter ska kraven för det nya systemet fastställas. Detta görs med 
faktainsamlande metoder, exempelvis studera befintliga dokument i organisationen, 
genomföra intervjuer, enkäter och göra observationer i verksamheten. Sist i fasen ska 
en problemspecifikation sammanställas. Dokumentet har sin motsvarighet i Andersen 
(1994), Avison och Shah, (1997), Avison och Fitzgeralds, (1998) kravspecifikation. 
Det som skiljer kravspecifikationen från problemspecifikationen är att det i 
problemspecifikationen även finns en beskrivning av det gamla systemet samt exakt 
nedtecknat vad som förväntas av det nya systemet. Analysfasen avslutar VAD-fasen i 
Kendalls (1996) beskrivning över ett informationssystems livscykel. 

Författaren av denna rapport menar att det är värdefullt att poängtera att ingen av 
dessa beskrivningar kan anses vara mer ”rätt” än den andra. Det är upp till varje 
enskild verksamhet att bestämma vilket arbetssätt som ska anammas vid IS-
utveckling. 

 

2.4.1 Aktiviteter i VAD-fasen 

I detta kapitel följer en sammanfattning av Aggestams (2001) examensarbete.  

Arbetet undersöker de aktiviteter som bedrivs i VAD-fasen då integrering av nya 
resurser sker till ett befintligt IS. Med hjälp av enkäter och intervjuer har aktiviteterna 
identifierats. 

Aggestam utgår från livscykelmodellen då denna modell utgör en viktig referensram i 
förhållande till VAD-fasen i utvecklingsprocessen. Ytterligare en anledning till att 
Aggestam (2001) valt modellen är att det är möjligt att se systemutvecklingsprocessen 
ur ett helhetsperspektiv och därmed tydligt avgränsa VAD-fasen som är i fokus för 
arbetet. Aggestam (2001) har valt VAD-fasen som utgångspunkt för sitt arbete för att 
denna fas är avgörande för användarnas acceptans av det IS som ska utvecklas. 
Därmed blir denna fas avgörande för hur framgångsrikt systemet blir. 

Begreppet vidareutveckling i Aggestams (2001) arbete definieras enligt följande: ”..en 
skapande effektivitet som styrs av slutmålet att ta i drift och använda ett IS som 
utvecklats genom att ett nytt IS integrerats med det befintliga”. (Aggestam, 2001, 
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s.22). Den ansatsen har även antagits i detta arbete eftersom arbetet bygger vidare på 
Aggestams (2001) forskning. 

Aggestam (2001) vill med sitt arbete visa på olika tillvägagångssätt, studera, 
undersöka och identifiera olika aktiviteter i VAD-fasen då befintliga resurser 
integreras med nya i en IS-utvecklingsprocess. 

Aggestam har med hjälp av enkäter och intervjuer identifierat aktiviteterna: 

• Fatta beslut 

• Utföra undersökningar 

• Författa dokument 

• Deltaga i diskussioner 

Med aktiviteter avser Aggestam (2001) en medveten handling, exempelvis planera 
eller fatta beslut. 

Aggestam (2001) vill med sitt arbete ge en god bild av de aktiviteter som företas i 
VAD-fasen då företag vidareutvecklar befintliga IS.  
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3 Problemområde 
 

Att utveckla ett helt nytt informationssystem innebär stora investeringar för företagen. 
Det är svårt att förutse och budgetera kostnader för ett egenutvecklat system jämfört med 
att använda sig av standardinvesteringar (Avison & Shah, 1997). Om företagen ska byta 
ut hela system så fort genomgripande förändringar måste göras krävs omfattande 
resursinsatser skriver Brandt m.fl. (1998). Johansson och Gustafsson (1994) skriver att 
investeringar i att nyutveckla system ofta blir dyrare att genomföra än vad det budgeterats 
för, leveranstider hålls inte och resultatet i slutändan kan bli att systemet inte sätts i bruk. 
Med dessa risker i åtanke hävdar Johansson och Gustafsson (1994) att ett alternativ till 
nyutveckling kan vara vidareutveckling av befintliga IS. Nödvändigheten av forskning 
inom området att vidareutveckla informationssystem har blivit alltmer tydligt (Avison & 
Fitzgerald, 1998).  

Behovet av grundläggande metoder för vidareutveckling av IS existerar fortfarande och 
arbetet med att utveckla de befintliga metoderna samt strävan att utveckla nya metoder är 
ett arbete som pågår kontinuerligt (Avison & Fitzgerald, 1998). De nya metoder som 
utvecklats är främst inriktade på vidareutveckling och integrering av befintlig källkod 
inom IS-utvecklingen (Lyttinen & Zhang, 2000). Guo (2003) menar att framgångsrik 
vidareutveckling kräver kreativa lösningar för att få fram krav och datoriserade 
hjälpmedel. Guo (2003) skriver vidare att grundmålet för vidareutveckling är att förbättra 
eller förändra mjukvaran så att den kan bli kontrollerad och kan användas på nytt.  

Aggestams arbete från 2001, försöker skapa en del till den plattform som i slutändan ska 
leda till systematiserad kunskap om hur vidareutveckling av IS ska gå till. Övriga källor 
som påträffats inom området vidareutveckling har handlat om hur källkod kan 
återanvändas och integreras i ett IS. Lyttinen och Zhang (2000) presenterar en metod för 
återanvändning av källkod. Dock påpekar Lyttinen och Zhang (2000) att det ramverk som 
de presenterar ska vara applicerbart på samtliga typer av mjukvaruartefakter: 
beskrivningar, formella specifikationer, grafiska beskrivningar, manualer etc. Ytterligare 
information om vidareutveckling som hittats är Sherif och Vinze (2003) som beskriver 
och upplyser om orsaker till att företag kan vara negativt inställda till vidareutveckling. 
Denna inställning har sin botten i att vidareutveckling ofta lovar att snabbt sänka 
kostnader men samtidigt kräver stora ekonomiska satsningar i initialskedet. Vidare 
skriver författarna att systemutvecklare kan vara motvilliga till vidareutveckling då de 
tror att deras kreativitet kommer att begränsas. Sherif och Vinze (2003) menar även att 
det finns tekniska hinder för vidareutveckling. Dessa hinder är processer för att bygga 
komponenter, själva komponenterna och den support som erbjuds för användning och 
förvaltning av komponenterna skriver Sherif och Vinze (2003). Ytterligare problem som 
finns är att vidareutveckling- och återanvändningsaktiviteter är inkompatibla med 
organisationers traditionella utvecklingsmetodologier menar Sherif och Vinze (2003). 

 Dessa författares forskning visar ytterligare på behovet av att vidare utforska området 
vidareutveckling av IS. Området är ett relativt nytt forskningsområde och det saknas 
systematiserad kunskap om hur vidareutveckling ska genomföras. Genom detta arbete 
ska ytterligare kunskap inom området tillföras. 
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Aggestam (2001) har identifierat fyra olika aktiviteter som äger rum i VAD-fasen vid 
vidareutveckling. Aggestam (2001) vill med sitt arbete skapa en bit till den plattform som 
måste skapas då metoder för vidareutveckling av IS ska tas fram. 

De aktiviteter som identifierats är följande: 

1. Fatta beslut 

2. Utföra undersökningar med hjälp av informationsinsamlande aktiviteter 

3. Författa dokument 

4. Deltaga i diskussioner 

Aggestam (2001) belyser med sitt arbete de aktiviteter som sker då en verksamhet 
genomför vidareutveckling av befintligt IS. Det återstår dock ett behov av att ytterligare i 
detalj analysera de identifierade aktiviteterna. Detta för att nå ytterligare kunskap om den 
utvecklingsprocess som ska äga rum vid vidareutveckling. Inom ramen för detta arbete 
var det endast möjligt att undersöka en av de identifierade aktiviteterna.  I detta arbete har 
aktiviteten ”Fatta beslut” behandlats. Rapporten har kartlagt de beslut som företag tar i 
VAD-fasen vid vidareutveckling av befintliga IS. Behovet av kunskap angående dessa 
beslut är angelägna att utforska då det är viktigt för företag att vara medvetna om de 
skillnader i beslut som kan förekomma vid nyutveckling kontra vidareutveckling. Det 
behövs dock fördjupad kunskap inom samtliga aktiviteter för att ge en heltäckande bild 
inom detta område med utgångspunkt från Aggestams (2001) arbete. Av diskussionen 
ovan följer det problemområde som illustreras i figur 3: 

 

 
   Figur 3 Problemområde 

Ett befintligt IS integreras med nya resurser. Då integrering ska ske utförs ett antal 
aktiviteter i förändringsprocessen. Aktiviteten ”fatta beslut” är markerad då det är den 
aktivitet som behandlas i detta arbete. 
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3.1 Problemprecisering 
 

 

3.1.1 Avgränsning 

 

Arbetet behandlar endast aktiviteten ”Fatta beslut” och inte de i övrigt identifierade 
aktiviteterna. 

Inga förslag på hur företag ska gå tillväga för att ta fram de beslut som ska fattas, 
presenteras. 

Arbetet gör inte anspråk på att samtliga beslut som fattas i VAD-fasen, identifieras. 

Endast små och medelstora företag har undersökts. Urvalet har gjorts på grund av att 
stora företag ofta sköter underhåll och vidareutveckling centralt, och vissa fall kan detta 
innebära att besluten inte fattas i Sverige. 

 

3.1.2 Förväntat resultat 

Arbetet förväntades att generera en god plattform att utgå från då vidareutveckling av 
befintliga IS ska ske. Plattformen förväntades bestå av tydligt identifierade beslut som 
fattas i VAD-fasen. 

En checklista förväntades erhållas med olika beslut som måste fattas av projektgruppen 
ihop med användare och företagsledning vid vidareutveckling av befintliga IS. Listan är 
tänkt att fungera som en kontroll, där det ska vara möjligt att kontrollera om alla de 
ställningstaganden som måste göras vid vidareutveckling av systemet har gjorts.  

Det förväntades att vissa beslut är desamma som fattas vid nyutveckling som vid 
vidareutveckling av IS. Detta eftersom arbetet utgår från livscykelmodellen och där kan 
vissa beslut anses vara givna. Exempel på detta kan vara: att ett utvecklingsprojekt ska 
startas upp, fastställa en budget och tidsram. 

Vilka beslut  fattas i VAD-fasen vid vidareutveckling av informationssystem? 
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4 Metod och genomförande 
 

I detta kapitel diskuteras kring de tänkbara metoder som fanns att tillgå för att utföra en 
undersökning som var lämpligt för detta arbete. De metoder som ansågs lämpliga var 
fallstudie, intervju och enkätundersökning. Metodernas för- och nackdelar i förhållande 
till detta arbetes problemprecisering beskrivs i följande kapitel. Vald metod i detta arbete 
var enkätundersökning. I kapitlet beskrivs hur undersökningen planerats och genomförts, 
enkätfrågornas utformning, syfte och hur informationsinsamlandet med hjälp av 
enkätundersökning genomförts. Vidare beskrivs hur kontakt med företag och 
respondenter tagits samt hur validiteten i enkäten testades. 

 

4.1 Fallstudie 
En fallstudie med två eller tre företag kan vara genomförbart i detta arbete. Fallstudien 
skulle kunna bestå av att företagen studeras från det att vidareutvecklingsprocessen av det 
befintliga IS startar till dess att kravspecifikationen är sammanställd dvs. VAD-fasen. Då 
skulle en heltäckande bild av de beslut som fattas vid vidareutveckling av befintliga IS att 
skapas när företagens beslutsfattande studeras i en naturlig miljö. Besluten skulle kunna 
kartläggas kontinuerligt genom hela vidareutvecklingsprocessen. Genom att studera och 
följa vidareutvecklingsprocessen kan det även skapas en förståelse för de beslut som 
fattas. Kunskapen består i förståelse för när vissa beslut fattats och varför. Fördelen med 
att genomföra en fallstudie är att kvalitén på data som samlas in skulle vara god och 
analysen av data skulle bli tillförlitlig. Trovärdigheten består i att besluten kartläggs i den 
stund som de fattas i vidareutvecklingsprocessen. Nackdelen är dock att endast ett 
mycket litet antal företag undersöks och resultatet blir därmed inte applicerbart i ett större 
perspektiv. 

I denna rapport var en fallstudie tillämpbar om författaren finner två eller tre 
organisationer som ska genomgå en vidareutveckling av ett befintligt IS. Författaren 
skulle då kunna följa hela processen och dokumentera de beslut som fattas under 
utvecklingens gång. Problemet med detta arbetssätt är att ett utvecklingsförlopp från start 
till slut ofta pågår under mycket längre tid än vad som står till förfogande till detta arbete. 
För att genomföra en fullgod fallstudie skulle författaren förmodligen behöva studera en 
organisation under mer än sex månader. Vidare skulle de resultat som genereras endast 
komma från ett fåtal organisationer och därmed inte ge en heltäckande bild av de beslut 
som fattas vid vidareutveckling av befintliga IS. Ytterligare ett sätt att genomföra en 
fallstudie kan vara att finna ett företag som genomgått en vidareutveckling av sitt 
befintliga IS och intervjua inblandade personer och läsa dokumentationen från denna 
utvecklingsprocess. Problemet med att utföra en fallstudie på detta sätt är att de dokument 
som företag har som angår verksamheten ofta är konfidentiella för utomstående. Detta 
leder till att det kan vara svårt att finna företag som är beredda att ge utomstående tillgång 
till dessa dokument.  
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4.2 Survey 
För att besvara frågeställningen i problempreciseringen gick det i detta arbete att använda 
sig av olika typer av frågeundersökningar s.k. surveys. Surveys avser 
frågeundersökningar av kvantitativ typ. I detta arbete var två typer av surveys tänkbara, 
intervju och enkätundersökning. Dessa diskuteras i nästföljande avsnitt. 

 

4.2.1 Intervjuer 

Intervjuer som informationsinsamlande aktivitet i detta arbete var en möjlig teknik. 
Intervjufrågorna skulle kunna fokusera på en del i VAD-fasen i taget. Genom att ställa 
frågor om förstudien, verksamhetsanalysen och informationssystemanalysen var för sig 
kan respondenten koncentrera sig på en del i utvecklingsfasen i taget. Det kan vara en 
fördel eftersom, genom att ställa frågor i den ordning som följer utvecklingsarbetet kan 
respondenten lättare minnas det arbete som bedrevs under vidareutvecklingen och 
därmed antagligen även minnas de beslut som fattades då. Frågorna skulle vara 
utformade med låg grad av standardisering då det inte är frågan om att jämföra eller att 
generalisera resultatet. Med låg grad av standardisering menas att frågorna måste vara 
helt öppna, det vill säga att inga svarsalternativ anges (Trost, 1994), detta eftersom det är 
de undersökta organisationernas beslut som ska kartläggas. Genom att använda frågor 
med låg grad av standardisering skulle respondenten själv få tänka efter vilka beslut som 
fattats under förändringsprocessen. Dessa svar skulle ge en god grund för att besvara 
detta arbetes frågeställning eftersom respondenten själv får ange de beslut som fattats då 
en vidareutveckling av det befintliga informationssystemet genomförts. Genom att 
använda sig av öppna frågor går det att styra intervjuerna och ställa följdfrågor 
(Berntsson, Hansson, Olsson och Lundell, 2002). Det skulle gå att be respondenten att 
utveckla sitt resonemang med hjälp av följdfrågor som kan ställas under intervjun. Ett 
exempel på detta är om respondenten anger ett beslut, men glömmer att ange beslutet 
som lade grunden för det angivna beslutet. Då skulle intervjuaren kunna ställa frågor av 
typen ”vad baserade ni detta beslut på för grunder?”. Följdfrågor skulle även kunna 
generera att respondenten minns bättre eftersom intervjun genomförs enskilt och utan att 
respondenten blir avbruten under intervjuns gång. Detta kan komma att bli nödvändigt 
om de svar respondenten givit är otydliga eller om det visar sig att intervjuaren 
missförstått svaret. Öppna intervjuer är dock komplicerade att genomföra för oerfarna 
intervjuare skriver Berntsson m.fl. (2002). Svårigheterna är att säkerställa att frågorna 
verkligen är öppna, samtidigt som de behandlar problemområdet (Berntsson m.fl., 2002). 
En annan nackdel är att det kan vara svårt att föra anteckningar under en intervju, något 
som eventuellt måste göras eftersom vissa respondenter inte vill bli inspelade på band. 
Ytterligare en anledning till att inte välja intervjuer var att det kan vara svårt att få 
kompletta svar från respondenten under en intervju. Situationen kan upplevas som 
stressande och respondenten kan få svårt att minnas alla beslut som företaget fattade då 
de vidareutvecklade sitt IS. På grund av dessa faktorer kan kvalitén på undersökningen 
bli låg, rådata inkomplett och därav blir resultatet svårt att analysera. 
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4.2.2 Enkätundersökning  

Ytterligare ett alternativ var att genomföra en enkätundersökning som 
informationsinsamlande grund för detta arbete. Frågorna i enkäten skulle kunna vara 
uppdelade efter de tre ingående delarna förstudie, verksamhetsanalys och 
informationssystemanalys i VAD-fasen. Frågorna skulle efterfråga de beslut som fattades 
inom respektive fas. Det skulle göra att respondenten kan koncentrera sig på att minnas 
de beslut som fattades under utvecklingsprocessen i turordning. Det skulle i sin tur leda 
till att respondenten kan minnas fler beslut eftersom vissa beslut kan grunda sig på andra 
beslut, som tagits i en tidigare fas. Enkätundersökning genomförs genom att en enkät 
skickas med post, elektroniskt eller genom att intervjuaren tar med sig enkäten och finns 
med under tiden som respondenten besvarar frågorna. Fördelen med denna teknik är att 
respondenten i lugn och ro kan besvara frågorna när det passar denne bäst. Detta kan vara 
en fördel då frågorna uppmanar respondenten att minnas en utvecklingsprocess som ägt 
rum, vilket kan kräva lite tid för att komma ihåg de beslut som fattades då systemet 
vidareutvecklades. 

Nackdelen med tekniken är enligt Langlet och Wärneryd (1980) att en enkätundersökning 
kan ta lång tid. I detta arbete skulle det kunna innebära att svar inte inkommer i tid och att 
lång tid går till att skicka ut påminnelser och invänta svar, vilket kan ställa till stora 
problem för detta arbete eftersom tiden var en kritisk faktor. Det kunde bli svårt att följa 
upp frågor, eftersom respondenten bara har ett tillfälle att besvara enkäten. Uppföljning 
av frågorna kan bli nödvändigt om respondenten anger ett beslut som kan tolkas som 
ogrundat, följdfrågan kan vara om vilket beslut som föranledde det beslut som angetts. 
Ytterligare en anledning till att det kunde bli svårt att genomföra en uppföljning av frågor 
var att enkäten behandlades konfidentiellt. Exempel på problem med en 
enkätundersökning kunde vara om respondenten har angett ett svar som går att tolka på 
olika sätt eller att svaret var oläsligt. Eventuella tvetydigheter i svaren måste undvikas 
genom att ställa så tydliga frågor som möjligt. Det kan i detta fall vara svårt eftersom 
respondenten eventuellt inte var bekant med de facktermer som används inom 
systemutveckling. En lösning på detta kunde vara att beskriva begreppen istället för att 
skriva ut dem.  

Fördelen med tekniken är att undersökningen kan genomföras på ett större antal företag 
än en intervjuundersökning eller fallstudie. Det var en fördel i detta arbete eftersom 
arbetet ville finna generella beslut som ett flertal företag fattat. Dessutom är 
undersökningsformen mindre kostsam och det tar ofta kortare tid för företagen att besvara 
en enkät än att genomföra en intervju. Genom att enkäten tar kortare tid att besvara kunde 
det bli lättare att få företag att ställa upp i undersökningen. Ytterligare en fördel med 
enkätundersökningar var att intervjuarbias undviks. Det skulle kunna inträffa genom att 
respondenten ber intervjuare att ange exempel på beslut vilka respondenten därefter anger 
att företaget beslutat om, fast det egentligen inte inträffat. På grund av att undersökningen 
kan genomföras på ett större antal företag, att enkäten kan ta relativt kort tid att besvara 
så fler företag är villiga att delta, respondenterna får god tid på sig att tänka genom sina 
svar och att påverkan från intervjuaren undviks kan kvalitén på undersökningen bli hög. 
Detta eftersom rådata ansågs bli komplett och det gjorde att resultatet blev intressant att 
analysera. 
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4.3 Val av metod 
En kvalitativ studie genomfördes genom en enkätundersökning. Avgörande för valet av 
studie var att undersökningen ämnar undersöka ett beteende och inte faktiska siffror i 
statistisk mening. Att undersökningen som utfördes var kvalitativ grundas på att det var 
relevant för undersökningen att respondenterna fritt fick besvara frågorna. Vid eventuell 
intervju används öppna frågor så att respondenten får formulera sig fritt. Om mer än 20 % 
av de inkomna svaren var ofullständiga eller tvetydiga kompletteras enkätundersökningen  
med ett antal intervjuer.  

Tiden för detta projekt var begränsad och det var därmed viktigt att undersökningen gick 
relativt snabbt att genomföra. Det beräknades att respondenterna skulle få tolv dagar på 
sig att besvara enkäten och ytterligare fem dagar för eventuella påminnelser. Vidare gick 
det att spara ytterligare tid genom att besvara enkäter elektroniskt eftersom det tar en dag 
för ett brev att nå fram och ytterligare en dag att komma tillbaka från det att det skickas. 

Pengar var ytterligare en faktor som medverkat till att enkätundersökning valts som 
undersökningsteknik. Då det är ekonomiskt att skicka ut enkäter elektroniskt har även 
detta varit en bidragande orsak till valet av metod. 

Då undersökningen utredde ett relativt smalt område inom vidareutveckling av IS ansågs 
en enkätundersökning vara lämplig att genomföra. Lämpligheten låg i att respondenten 
uppmanades att minnas ett skeende, vilket kan kräva lite tid till eftertanke. Det var 
därmed viktigt att respondenten gavs gott om tid enskilt för att besvara enkäten och att 
undvika den stressande situationen som kan uppstå vid en intervju.  Enkäten utformades 
så att den inte blev för lång och omfattande, något som skulle kunna avskräcka 
respondenterna från att svara. Då respondenten besvarade enkäten kunde denne fokusera 
på att endast minnas de beslut som fattades.  

Eftersom de resurser som fanns att tillgå projektet var begränsade var enkätundersökning 
lämplig. För att genomföra en fallstudie skulle det vara lämpligt att vara två eller tre 
personer för att kunna genomföra undersökningarna parallellt på de olika företagen 
samtidigt. 

Utifrån dessa argument valdes att genomföra en enkätundersökning. Främst har tid, 
pengar och resurser varit avgörande vid val av teknik. 

För att säkerställa projektets kvalité avsågs att genomföra en intervjuundersökning om 
det visade sig att enkätundersökningens resultat inte motsvarade de krav som ställdes på 
rapporten. Intervjuerna hade genomförts om de svar som inkom från 
enkätundersökningen var motstridiga. 

 

4.4 Disposition och förberedelser 
I detta avsnitt beskrivs hur arbetet med att genomföra enkätundersökningen förbereddes 
och disponerades. Avsnittet beskriver även hur enkätundersökningen genomfördes. 
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4.4.1 Population 

Av naturlig anledning fanns det ingen möjlighet att genomföra en undersökning av hela 
populationen. Ett strategiskt urval gjordes för att vara förvissad om att få variation på de 
svar som inkom. Enligt Trost (1994) är strategiskt urval det stickprov som huvudsakligen 
används vid kvalitativa studier. Här rör det sig inte om ett representativt urval i statistisk 
mening påpekar Trost (1994). 

Urvalet togs ut enligt följande principer: steg 1 är att ett antal variabler eller karateristiska 
väljs ut. I steg 2 ska ett litet antal ur populationen väljas ut för att egenskaperna ska vara 
lätt iakttagbara. Steg 3 bygger på att kategorier eller variabelvärden väljs ut. I det fjärde 
steget ska en så kallad egenskapsrymd skapas menar Trost (1994). Egenskapsrymden 
illustrerar de valda variablerna, se figur 4 nedan. 

    
Organisation  Privat Privat 
      
Antal 
anställda 1-50 51-100 
      
Befattning Chef Chef 

  
IT-
ansvarig 

IT-
ansvarig 

Figur 4 Populationens egenskapsrymd (efter Trost, 1994, s.32) 

Det strategiska urvalet i denna undersökning var baserat på antal anställda. Därmed var 
populationen uppdelad med avseende på antalet anställda i två grupper, 1-50 anställda 
och 51-100 anställda. Samtliga företag var inom privat ägande. Det hade varit önskvärt 
att även ha med offentliga företag men de har antingen skött sin vidareutveckling centralt 
eller fallit utanför strata då de haft fler än 100 anställda. Med hjälp av denna modell 
försöker det säkerställas att endast personer som har kunskap att besvara frågorna i 
enkäten tillfrågas. 

Populationen försågs med en löpande numrering. Därefter lottades de företag ut ur 
populationen, som skulle kontaktas. Dessutom skulle urvalet vara stratifierat. Enligt Trost 
(1994) är ett stratifierat urval uttaget genom att populationen delas in i ett antal delar så 
kallade strata. Därefter skedde ett slumpmässigt urval inom varje stratum. Det 
stratifierade urvalet i denna rapport var baserat på antal anställda.  

Tid och resurser var kritiska faktorer att ta hänsyn till i detta arbete då populationens 
storlek bestämdes. Med detta i åtanke ansåg författaren av denna rapport att ett stratifierat 
urval med cirka 30 verksamheter bedömdes rimligt att utföra inom utsatt tid. De 
intervjuer som eventuellt skulle genomföras var till antalet beroende av hur många 
organisationer som verkade intressanta att intervjua efter att enkätundersökningen 
genomförts. Exempel på företag som skulle vara intressanta att intervjua var om det fanns 
företag som verkade ha en genomtänkt strategi för beslutsfattande vid vidareutveckling. 
Intervjuerna skulle genomföras på två eller tre av de företag som besvarat enkäten. 
Dessutom spelade tidsaspekten stor roll inför detta val. Med utgångspunkt från de 
riktlinjer som Trost (1994) drar upp inför genomförandet av kvalitativa intervjuer kunde 
dock högst tre till fyra intervjuer bli aktuellt. 
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4.4.2 Företagens karakteristika  

För att besvara frågeställningen i problempreciseringen krävs det att de företag som 
undersöktes hade genomfört minst en vidareutveckling av sitt/sina befintliga IS. 
Företagen som undersöktes skulle ha mellan 1-100 anställda. Avsikten med denna 
begränsning var att inte få med företag som sköter förvaltning och vidareutveckling av 
sina IS centralt eller utomlands. De olika branscher som företagen kunde vara verksamma 
inom kunde vara av olika karaktär. De företag som deltog i enkäten var lokaliserade i 
Skövde, Mariestad och Lidköping. Samtliga enkäter skickades ut samma dag utom en av 
de elektroniska. Det berodde på att företagets mail-server var ur funktion den dagen. 
Enkäten skickades till detta företag dagen efter.  

 

4.4.3 Respondentens karakteristika 

Den person som besvarade enkäten skulle vara väl insatt i företagets IT-strategi och deras 
befintliga IS-funktioner. Den kunskapen var viktig för att säkra att respondenten hade de 
nödvändiga bakgrundskunskaperna för att besvara enkäten.  Önskvärt var att företagets 
chef, eller i de fall en IT-chef fanns, att någon av dessa personer besvarade enkäten. 
Vidare skulle respondenten ha deltagit vid minst en vidareutveckling av det eller de 
befintliga IS som företaget hade. Det var viktigt att respondenten deltagit i minst ett 
vidareutvecklingsprojekt för att säkerställa att personen hade de nödvändiga kunskaperna 
om vilka beslut som fattats då företaget vidareutvecklat ett befintligt IS. 

 

4.4.4 Kontakt med företag 

För att finna företag som genomfört vidareutveckling av det befintliga IS användes 
telefonkatalogen.  Detta arbetssätt har använts eftersom det inte fanns någon lämplig 
statistik att tillgå över företag som genomfört vidareutveckling av sitt/sina befintliga IS. 
Företagen som kontaktades var av olika karaktär, varu- och tjänstproducerande eller övrig 
verksamhet. Att företagen var av olika karaktär var viktigt för undersökningen eftersom 
de resultat som eventuellt framkom skulle gå att kartlägga om det finns vissa beslut som 
är verksamhetsspecifika. Den första kontakten med företagen planerades att göra via 
telefon och då skulle det fastställas om företaget var lämpligt att ingå i undersökningen, 
det vill säga om de genomfört någon vidareutveckling av sitt/sina befintliga IS. 

Oftast hänvisades till IT-ansvarig eller chefen på företaget. Ett antal frågor ställdes för att 
säkerställa att företaget passade in på de egenskaper som företaget skulle ha. Detta 
gjordes för att säkerställa att de företag som kunde tänka sig att besvara enkäten hade 
genomgått en vidareutveckling av sitt befintliga IS. Därefter fick företagen själva ange 
om de ville ha enkäten skickad via e-mail eller per post. 20 respondenter ville ha enkäten 
via post. Då inledande kontakt med företagen togs frågades efter vem som var IT-
ansvarig eller ansvarig för verksamheten och de IS som finns. Detta gjordes så att 
enkäten skulle kunna adresseras direkt till denna person. Det klargjordes att någon som är 
insatt i företagets befintliga IS och deltagit i ett vidareutvecklingsprojekt ska besvara 
enkäten.  
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Sammanlagt skickades 30 enkäter ut till olika företag inom det bestämda 
undersökningsområdet. De olika företag som tillfrågades var inom verksamheterna 
varuproducerande, tjänsteproducerande eller eventuell annan verksamhet. Eftersom 
företagen hade blivit tillfrågade om hur de ville få ut enkäten så skickades 10 stycken 
enkäter ut elektroniskt och 20 stycken enkäter via post. Samtliga enkäter skickades i vita 
kuvert för att undvika att respondenten associerar brevet med något negativt och tråkigt. 
Vidare användes A-post för att få fram enkäten snabbt och för att ge ett seriöst intryck 
(Trost, 1994).  

Respondenterna fick 12 dagar på sig att besvara enkäten. Efter 12 dagar hade 10 enkäter 
inkommit. Samtliga enkäter som varje företag försetts med hade en siffra som återfinns 
på den enkät som skickats ut till dem. Siffran var kopplad till företagets namn och 
därmed var det inga problem att identifiera de företag som ej besvarat enkäten. 
Påminnelser skickades ut samma dag som var sista dagen för att besvara enkäten. Detta 
för att försöka säkerställa att inga påminnelser skickades ut till respondenter som besvarat 
enkäten. Endast en påminnelse skickades ut till de respondenter som inte inkommit med 
sina svar inom utsatt tid. Påminnelserna skickades ut med ett påminnelsekort som var 
lättläst och kortfattat. Fler påminnelser skickades ej ut för att undvika irritation.  

Samtliga svar på enkäten behandlades konfidentiellt.  Efter att påminnelserna skickats ut 
inkom ytterligare 7 stycken enkäter, 4 stycken elektroniskt och 3 stycken via post. Totalt 
inkom 17 svar av 30 utskickade enkäter, vilket ger ett bortfall på 13 stycken. Det 
bestämdes att det inte fick inkomma färre än 15 svar för att undersökningen skulle kunna 
betraktas som vetenskaplig. Det inkomna materialet bearbetades och sammanställdes (se 
avsnitt 6). Eventuellt kompletterande intervjuer skulle genomföras om det visade sig vid 
materialpresentationen av det insamlade materialet att mer än 20 % av materialet var 
ofullständigt eller tvetydigt. 

Då svaren på enkäten inkommit skickades ett tackkort ut till de företag som besvarat 
enkäten. 

 

4.4.5 Utformning av missiv 

Som försättsblad till enkäten skapades ett missiv (Trost, 1994). Missivet hade som 
uppgift att introducera respondenten till enkäten. Det går att skicka brevet separat eller 
ihop med enkäten. Fördelen med att skicka med missivet med enkäten, som ett 
försättsblad, är att det är mindre risk för att det kommer bort (Trost, 1994). Dessutom kan 
respondenten gå tillbaka till missivet för att finna information om undersökningen. 

Då missivet ska utformas är det viktigt att tänka på att brevet ska se inbjudande ut för 
respondenten och att det inte får vara för långt, detta för att motivera respondenter att 
besvara enkäten (Trost, 1994). Missivet till den undersökning som genomfördes finns i 
bilaga 1. 

Följande information ska ingå i missivet: vem som ställer frågor, syfte med enkäten, 
innehåll i enkäten, vem som är intressent, vad resultatet ska användas till samt 
konfidentialitet eller anonymitet (Trost, 1994). 
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Denna undersökning behandlade respondenterna konfidentiellt. Det innebar att varje 
enkät försågs med ett löpnummer. Detta nummer var kopplat till företagets namn. 
Anledningen till detta var att det gick att påminna de respondenter som eventuellt inte 
inkom med sina svar inom utsatt tid.  

Avslutningsvis ingick undersökarens och adress samt telefonnummer. Detta för att 
respondenterna ska veta dels var enkäten ska skickas och dels för att de ska kunna ringa 
intervjuaren om de har eventuella frågor angående enkäten. Allra sist tackas respondenten 
för sin medverkan.  

 

4.4.6 Utformning av enkät 

Då frågor ska användas för att genomföra en undersökning måste enkätens grad av 
standardisering anges. Detta är det ansvar som intervjuaren har för frågornas utformning 
och inbördes ordning (Patel & Davidson, 1994). Därefter ska grad av strukturering 
fastställas. Struktureringen innebär att bestämma hur pass fritt tolkningsutrymmet ska 
vara för respondenten vid svar på frågorna (Patel & Davidson, 1994). Vidare måste den 
population som ska undersökas fastställas. 

 

Kvalitativ studie 

Syftet med rapporten var att finna de beslut som tas vid vidareutveckling av ett befintligt 
IS. För att få fram dessa beslut måste förståelse för hur företag tänker inför en 
förändringsprocess uppnås. Genom att utföra en kvalitativ studie där frågorna är av öppen 
natur, det vill säga att inga svarsalternativ ges till frågorna, får respondenten själv 
formulera svaren (Trost, 1994). Det var viktigt att respondenten själv fick formulera sina 
svar och ange de beslut som fattades då vidareutvecklingen skedde eftersom det var just 
dessa som undersökningen skulle få fram. Ur svaren som gavs av respektive respondent 
skulle besluten skiljas ut och ställas samman i en lista. Rapporten försökte även finna de 
beslut som är specifika för vidareutvecklingsprocessen och som därmed skiljer sig från en 
nyutveckling av IS. Trost (1994) skriver att om frågeställningen avser att förstå eller 
finna mönster skall en kvalitativ studie genomföras. Trost (1994) menar vidare att när en 
undersökning har som mål att finna mönster ska undersökningen inte försöka räkna 
antalet utan fokusera på att finna variation och försöka förstå situationen. Även Patel och 
Davidson (1994) menar att en kvalitativ studie är att föredra då tolkning och förståelse av 
beteende är inriktningen av det arbete som ska genomföras. Frågeställningen i rapporten 
avsåg att försöka finna mönster, de beslut som förekommer, och därmed var en kvalitativ 
studie att föredra framför en kvalitativ. Detta angreppssätt tillämpades i denna rapport 
och med andra ord genomfördes en kvalitativ studie. 

 

Standardisering och strukturering 

Standardisering avser i den utsträckning som intervjusituationen är densamma för alla 
respondenter (Trost, 1994). Trost (1994) menar vidare att en hög grad av standardisering 
är ett ideal för de flesta undersökningar. Eftersträvansvärt är att förhållandena under vilka 
respondenten besvarar enkäten är densamma för samtliga. Exempel på detta är att alla 
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respondenter ombeds att besvara enkäten direkt efter lunch. Strukturering kan enligt Trost 
(1994) betyda två olika saker, dels behandla hur frågorna är utformade och dels hur 
undersökningen är utformad. Formuläret som användes i denna undersökning hade en 
hög grad av standardisering i form av att enkäterna som skickades ut var exakt likadana 
för alla. Däremot var graden av standardisering låg med avseende på att samtliga 
respondenter befann sig i olika situationer då de besvarade frågorna.  

Patel och Davidson (1994) menar att strukturering innebär det utrymme som 
respondenten ges för att besvara frågorna. Författarna skriver att en helt strukturerad 
undersökning lämnar lite utrymme för respondenten att svara inom och att svaren kan 
förutsägas. En ostrukturerad undersökning lämnar optimalt med utrymme för 
intervjupersonen att svara inom (Patel & Davidson, 1994). En annan betydelse av termen 
strukturering behandlar formulärets struktur skriver Trost (1994). Hög grad av 
strukturering i detta sammanhang innebär att intervjuaren vet vad denne vill fråga och att 
enbart det ämnet behandlas i enkäten. Enligt Trost (1994) innebär detta synsätt att en 
enkätundersökning med låg standardisering inte kan ha hög grad av strukturering 
eftersom den svarande själv får bestämma vilket svar som ska lämnas. Trost (1994) 
menar att skillnaden i betydelsen av strukturering avgörs av om det är en given frågas 
egenskaper som avses eller om det är egenskaper hos själva frågeformuläret som menas. 
Generellt kan sägas att de kvalitativa undersökningar som utförs i forskningssammanhang 
karakteriseras av hög grad av strukturering och låg grad av standardisering enligt Trost 
(1994). Det formulär som användes i detta arbete kombinerar strukturerade frågor 
(faktafrågor) frågorna 1-6 och ostrukturerade (problempreciserande) frågorna 7-14 se 
bilaga 2. Faktafrågorna ställdes för att garantera att respondenten hade rätt kunskaper för 
att besvara enkäten och för att ge respondenten en mjuk inledning på enkäten. 
Tyngdpunkten låg på de ostrukturerade frågorna (frågorna 7-13) då det var i dessa frågor 
som företagen själva angav de beslut som fattades under förändringsprocessen. 
Respondenten kunde på dessa frågor formulera sig helt fritt. De ja/nej frågor (fråga 14) 
som fanns sist i enkäten var till för att täcka in de eventuella beslut som respondenten kan 
ha missat att ange i de problempreciserande frågorna. Dessa frågor lades medvetet sist i 
enkäten för att inte påverka respondenten då denne besvarade frågeformuläret.  

Enkäten var relativt kort, dock lämnades mycket utrymme för respondenten att besvara 
de problempreciserande frågorna. Detta ledde till att enkäten var på 5 sidor, men antal 
frågor enbart 14 stycken. Enligt Patel och Davidson (1994) bör långa frågor undvikas. I 
enkäten var det svårt att undvika långa frågor i den problempreciserande delen. Det var 
svårt att undvika eftersom termer som ”förstudie”, ”verksamhetsanalys” och 
”informationssystemsanalys” behövdes förklaras och förtydligas i frågorna. Ledande 
frågor, förutsättande frågor och dubbelfrågor undveks eftersom det är viktigt för studien 
att få fram de beslut som är unika för det undersökta företaget. Sist ska språket i frågorna 
förstås och uppfattas av respondenten på det sätt som avses av undersökaren (Trost, 
1994). I bilaga 3 beskrivs syftet med de frågor som ingick i enkäten. 

 

4.5 Test av validitet 
Validiteten testades på det första företaget som enkäten skickades ut till samt ytterligare 
en person med kunskaper som var likvärdiga författarens av denna rapports kunskaper 
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inom området informationssystemutveckling. Validiteten avser att mäta om den ställda 
frågan mäter det den är avsedd att mäta (Trost, 1994). Validiteten testas för att kunna 
justera frågornas formulering om det visar sig att frågorna är otydliga eller tvetydiga. 
Efter att validiteten testats upptäcktes att i ett antal frågor där ordet ”fattades” användes 
kunde betydelsen misstolkas. Fattades kunde tolkas som ”missades” eller ”saknades”. För 
att denna missuppfattning inte skulle uppstå byttes ordet ”fattades” ut i enkäten mot ordet 
”togs”. I sammanhanget ”vilka beslut togs..” blev det därmed tydligare med vad som 
avsågs i frågan. 

 

4.6 Värdering av insamlat material 

Av de enkäter som inkommit har samtliga respondenter besvarat samtliga frågor. Dock 
har alla inte skrivit kommentarer till de problempreciserande frågorna (frågorna 7-14) där 
utrymme givits för att kommentera. Detta innebär inte något problem eftersom de 
problempreciserande frågorna som undersökningen har sin tyngdpunkt på, frågorna 8, 9 
och 10, har besvarats väl av respondenterna. Dessa frågor uppmanar respondenten att 
ange de beslut som fattades i VAD-fasens ingående faser. Vidare har samtliga ja/nej-
frågor besvarats. Även dessa frågor ger en god uppfattning om vilka beslut som fattats. 
Trots att endast 17 stycken av 30 utskickade enkäter besvarats anser författaren av denna 
rapport att resultatet kan anses som tillförlitligt. Tillförlitligheten kan anses som god då 
de svar som inkommit har varit mycket lika i fråga om vilka beslut som fattats av de olika 
organisationerna. Likheten ligger i att de beslut som fattats har i stort sett varit desamma 
för majoriteten av de inkomna svaren. Dock kan även avvikande svar vara intressanta för 
undersökningen. Ett par företag har angett annorlunda och tänkvärda svar på vissa frågor. 

Svaren från respondenterna kan ha påverkats av att det i enkäten på frågorna 8, 9 och 10 
givits vissa förklaringar på beslut som kan ha fattats under respektive del i VAD-fasen. 
Dessa förklaringar har gjorts för att leda in respondenten på rätt väg beträffande den typ 
av beslut som efterfrågas. Dock verkar det som de svar som inkommit inte påverkats i 
alltför stor grad eftersom respondenterna inte tagit förklaringarna ”rakt av” och skrivit om 
den till olika beslut. 

Att svarsbenägenheten varit relativt låg kan bero på att enkäten utförts strax före påsk. 
Trots att de dagar som påsken varat inte räknats in i den svarstid som respondenten fått på 
sig att besvara enkäten kan enkäten ha kommit bort bland post eller e-mail som inkommit 
under de lediga dagarna.  

Samtliga respondenter har besvarat enkäten via post har skrivit tydligt. Detta har gjort att 
det har varit enkelt att läsa och förstå vad respondenterna har svarat. 

De enkäter som inkommit elektroniskt har varit mer kortfattade i svaren än de som 
inkommit via post. Det kan bero på att enkäten besvarats elektroniskt, och respondenten 
inte tagit sig ordentligt med tid för att besvara enkäten. Sammanfattningsvis har 
enkäterna fallit väl ut och de som besvarat enkäten har ansträngt sig för att besvara den 
väl. 
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5 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras det material som insamlats med hjälp av enkätundersökningen. 
Detta material ligger till grund för sammanställningen av resultat och analys i det 
nästkommande kapitlet. Materialet från enkätundersökningen har avidentifierats, eftersom 
respondenterna har lovats att de inte ska gå att identifiera i rapporten. 

 

5.1 Sammanfattning av enkätsvar 
Faktafrågor 

Av de inkomna svaren var 58 % av svaren från företag med 1-50 anställda och 42 % hade 51-
100 anställda. 35 % av verksamheterna var varuproducerande och 65 % tjänsteproducerande. 
Av de personer som besvarat enkäten var 58 % chefer 37 % IT-ansvariga och 5 % hade en 
annan befattning. Respondenterna hade arbetat inom sina befattningar mellan 1-7 år. 45 % av 
de tillfrågade hade arbetat inom denna befattning mellan 3-5 år. Respondenterna hade varit 
inblandade i 1-3 stycken vidareutvecklingsprojekt. 64 % hade varit inblandade i 1 
vidareutvecklingsprojekt. Av de företag som medverkat i enkätundersökningen har 52 % 
angett att företagets IT-strategi behandlar vidareutveckling och 37 % har angett att IT-
strategin inte behandlas och 11 % skriver att vidareutveckling håller på att läggas till 
företagets IT-strategi. Av svaren var det företagen med färre än 50 anställda vars IT-strategi 
som inte behandlade vidareutveckling. Bland de företag som håller på att föra in 
vidareutveckling i IT-strategin var det ett företag med färre än 50 anställda som angav detta. 
De kommentarer som lämnades till frågan om företagets IT-strategi innefattade 
vidareutveckling (fråga 6) var: 

 
” En projektgrupp skapas vars uppgift är att utreda problem och komma med förslag till 
lösningar. Lösningarna diskuteras med chefen som bestämmer om ett genomförande av 
projektet ska ske.”  Svar som kan tolkas på detta sätt lämnade 76 % av respondenterna 
”Kontakt med eventuella leverantörer”  Detta svar lämnades av 88 % av de svarande. 
”Vidareutvecklingsprojektet genomförs utifrån hur det befintliga systemet skapades då 
det var nytt.” Liknade svar lämnades av 41 % av respondenterna. ”En projektgrupp som 
arbetar parallellt med verksamheten”  70 % angav detta svar. 
 

Nästföljande fråga var en kontrollfråga av föregående fråga. Respondenten tillfrågades om 
företaget gör en klar skillnad mellan vidareutveckling och förvaltning av IS. 85 % av 
respondenterna svarade ja och 15 % svarade nej. Kommentarer som lämnades till fråga 7 var: 

”Arbetsgruppen får arbeta separat och påverkar inte löpande verksamhet” Denna 
kommentar lämnades av 76 % av respondenterna. ”Vidareutveckling sker av en 
avgränsad del av systemet” Svar som kan tolkas på detta sätt var 70 %. ”Inte en stor 
apparat som dras igång.” Denna typ av svar har lämnats av 82 %. ”Informellare” och 
”billigare” angavs av 94 % av respondenterna. ”Genomförs snabbare.” Denna 
kommentar lämnades av 11 % av respondenterna. Kommentaren är dock svårtolkad 
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eftersom det inte anges vad vidareutveckling är snabbare än. Det går inte att avgöra om 
det är exempelvis nyutveckling, förvaltning eller något annat som avses. 

 
Fråga 8 efterfrågade beslut som fattades i förstudien. Till denna fråga  angavs följande: 

  ”Beslut att undersöka olika möjligheter till förändring.” Detta svar angav samtliga 
respondenter. ”Beslut att sätta ihop en projektgrupp.” Detta beslut angav 76 % av 
respondenterna. ”Beslut att undersöka vad som behöver tillföras.” Detta svar angav 70 % 
av respondenterna.  ”Vi beslutade att ta in en konsult för att undersöka vad som behöver 
göras, hur det ska gå till, hur lång tid, komma med kostnadsförslag.” Beslut som kan 
tolkas på detta sätt lämnades av 64 %. ”Beslut att gå vidare i utvecklingsprocessen.” 
Denna typ av svar lämnades av 52 % av respondenterna. 

 
Fråga 9 efterfrågade de beslut som fattades i verksamhetsanalysen. Följande kommentarer 
lämnades: 

   ”Beslut om vad som ska genomföras.” Detta svar angav 76 % av respondenterna. ”Beslut 
om att tilldela pengar samt fastställande av tidsplan.” Detta svar angav 94 % av de 
tillfrågade. ”Vi brukar använda oss av enkäter och intervjuer av de anställda, då vi ändrar 
på detta tas ett beslut i dessa fall.” Detta beslut angavs av 70 % av respondenterna. 
”Fastställer de befintliga problemen (tar beslut om att detta är de problem som ska 
åtgärdas) för att starta utvecklingen.” Detta svar angavs av 76 % av respondenterna. 
”Projektgruppen beslutar om dokumentation inom projektet, hur detta ska genomföras, vem 
som är ansvarig och hur dokumentationen ska sparas.” Detta svar angavs av 76 % av de 
tillfrågade. ”Inom företaget ska all dokumentation sparas på fil och på papper.” Detta beslut 
fattade 64 % av de tillfrågade. 

  

Fråga 10 efterfrågade beslut som fattades i informationssystemanalysen. Följande 
kommentarer angavs. 

 ”Det bestäms att projektgruppen ska ta fram det åtgärder som behöver genomföras, därefter 
tar ledningen ställning till dessa.” Dessa beslut fattades av 76 % av respondenterna. ”Beslut 
att låta projektgruppen genomföra förändringen.” Även dessa beslut angavs av 76 % av de 
tillfrågade. ”Beslut om vilka avgränsningar som ska göras, om allt inte är genomförbart.”  
Detta beslut fattades av 85 % av respondenterna. Samtliga av dessa 85 % var inom 
företagsgruppen med 51-100 anställda. ”Vi begär in offerter och beslutar om vilken 
leverantör som ska användas” Detta beslut fattades av 64 % av respondenterna. ”Beslut att 
tillföra mer pengar eller tid.” Detta beslut fattades av 23 % av respondenterna. 

 

 På frågan om det upplevdes som komplicerat att ta beslut i vidareutvecklingsprocessen 
svarade 76 % nej och 24 % har inte besvarat frågan. 

 

På frågan om det finns några beslut som företaget ångrar att de inte tog ställning till vid 
vidareutvecklingsprocessen svarade 71 % ja och 11 % nej. Det var företag med 1-50 
anställda som svarade ja på denna fråga. 
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På sista frågan där övriga kommentarer fick lämnas angavs följande svar: 

 ”Utveckling av IS är friare”, ”Tyvärr ingen formell dokumentation”, ”Det kan vara svårt 
att skilja ut vidareutveckling från vanlig förvaltning”. Denna kommentar lämnades av 52 % 
av respondenterna. 

 Ja/Nej-frågorna besvarades enligt följande: 

 
• Beslut angående tidsram  Ja: 100%  Nej: - 
• Beslut angående budget   Ja: 100%  Nej: - 
• Beslut angående vilka personer som ska ingå  Ja: 94%    Nej: 6% 
• Beslut angående ansvarsområden   Ja: 82%  Nej: 8% 
• Beslut angående leverantör  Ja: 100%  Nej: - 
• Beslut angående extern konsult  Ja: 64%  Nej: 36% 
• Beslut angående dokumentation  Ja: 58%  Nej: 42% 
• Beslut om hur information ska samlas in  Ja: 76%  Nej: 24% 
• Beslut om vilka resurser som ska tillföras  Ja: 100%        Nej: - 
• Beslut om vilka krav/behov som ska genomföras Ja: 70%        Nej: 30% 
• Beslut om att andra delar av systemet ska vidareutvecklas Ja: 70%  Nej: 30%   
• Beslut om hur resurser ska prioriteras  Ja: 52 %  Nej: 4 %  Inget svar: 44 % 
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6 Analys 
 

I detta kapitel presenteras den analys som gjorts av det insamlade materialet. Analysen har 
sin utgångspunkt i arbetets problemprecisering och sammanställningen har gjorts utifrån det 
material som sammanställts i föregående kapitel. 

 

6.1 Analys av insamlat material från genomförd enkätundersökning 
Av samtliga företag som deltagit i enkätundersökningen har alla respondenter varit 
inblandade i minst en vidareutveckling av det befintliga IS:et. Att det inte genomförs fler 
vidareutvecklingsprojekt kan bero på att företag inte känner till arbetsformen. Detta styrks av 
att 37 % av respondenterna anger att företagets IT-strategi inte innefattar vidareutveckling av 
befintliga IS. 2 % av företagen som besvarat frågan med nej har kommenterat sitt nej med att 
de endast genomfört en enda vidareutveckling och håller på att utvärdera arbetet för att 
därefter utveckla en IT-strategi för vidareutveckling. Detta kan ses som ett tecken på att 
problemområdet för detta arbete är av stor vikt att utreda närmare. 

Vid en jämförelse av svaren på frågorna 6 och 7 framkommer att enbart 52 % av företagen 
behandlar vidareutveckling i sin IT-strategi. Däremot anger 85 % av företagen att de gör en 
klar skillnad av vidareutveckling och förvaltning (fråga 7). Svaren kan tolkas som att 33 % 
av företagen definierar just skillnaden mellan vidareutveckling och förvaltning med att 
vidareutveckling inte ingår i IT-strategin utan behandlas som ett unikt projekt för varje gång 
det genomförs. Detta är inte ett ekonomiskt sätt att arbeta på eftersom företagen då inte tar 
tillvara på gammal kunskap och erfarenheter, vilket ytterligare understryker vikten av att 
utforma ett ramverk för arbetsmetoder vid vidareutveckling av befintliga IS. 

Frågorna 8-10 är rapportens tyngdpunkt. Fråga 8 behandlar den förstudie som genomförs i 
syfte att utreda hur de existerande problemen med det befintliga IS:et ska lösas. Här anger 
företagen likartade svar, vilket tolkas som att de undersökta företagen angriper problemet på 
samma sätt. De beslut som fattas är på ett övergripande plan. 20 % av de företag som har 
mellan 1-50 anställda har angett att de efter den första vidareutvecklingen av det befintliga 
IS:et bestämde sig för att endast använda sig av en leverantör beträffande alla IT-frågor. 
Detta är ett beslut som alltså inte återkommer vid de nästföljande vidareutvecklingarna. Båda 
dessa företag hade dessutom genomfört två respektive tre vidareutvecklingar. Detta resultat 
kan tolkas som att det är viktigt att finna en leverantör för att sedan använda denna leverantör 
ständigt. Detta kan ses som ett viktigt beslut, särskilt för mindre företag då ekonomi är en 
viktig aspekt för dessa företag. De beslut som framkom i förstudien var: 

• Beslut att utreda verksamhetens existerande problem 
• Beslut att undersöka vilka resurser som behöver tillföras 
• Beslut att tillsätta en projektgrupp 
• Beslut att tilldela pengar 
• Beslut att tilldela tid 
• Beslut att ta in, eller att inte ta in konsult 
• Beslut att starta projekt (vidareutvecklingsprojektet) 
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I fråga 9, har företagen ombetts att ange de beslut som fattas i VAD-fasens andra del, 
verksamhetsanalysen. 41 % av de inkomna svaren har angett att de försöker gruppera 
samtliga problem som behöver åtgärdas. Respondenterna menar att dessa grupper undersöks 
närmare med utgångspunkt från att se om vissa problem går att styra in under förvaltningen. 
Efter denna analys prioriteras de resterande grupperna och det vidareutvecklingsprojekt som 
är mest angeläget genomförs först. Här tas även beslut att i ett senare skede genomföra de 
andra förändringarna. Beslutet att analysera den befintliga situationen skiljer sig inte från 
arbetssättet vid vidareutveckling då detta beslut fattas även där. Att skapa en form av 
prioriteringsordning är även det ett arbetssätt från nyutvecklingen. Vid nyutveckling 
prioriteras dock de krav som systemet ska utföra i kravspecifikationen. Vid vidareutveckling 
består prioriteringen av att ett dokument skapas där hela projekt är prioriterade i tidsordning. 
De mest angelägna problemen i det befintliga systemet åtgärdas först. De beslut som 
framkom i verksamhetsanalysen var: 

• Beslut att skapa lista med de åtgärder som behöver göras 
• Beslut om att listan ska vara uppställd i prioriteringsordning 
• Beslut om hur krav ska prioriteras 
• Beslut att problem ska grupperas ihop i små vidareutvecklingsprojekt 
• Beslut om hur de olika vidareutvecklingsprojekten ska prioriteras 
• Beslut om vilket projekt som ska genomföras (vid behov) 
• Beslut om tidsram 
• Beslut om fastställande av budget 
• Beslut om ingående personal i projektgruppen fastställs 
• Beslut om vilken informationsinsamlande aktivitet som ska tillämpas 
• Beslut om hur dokumentation ska ske 
• Beslut om vem som är dokumentationsansvarig 
 

Fråga 10 behandlar VAD-fasens sista del, informationssystemanalysen. På denna fråga har 
samtliga angett att de inte fattar så många beslut. Ledningen godkänner det dokument som 
projektgruppen presenterar. Dokumentet beskriver vad vidareutvecklingen består av samt vad 
som behöver köpas in och beräknad tidsåtgång för projektet. Eventuellt fattas beslut om att 
tillföra projektet mer pengar om det framkommer ett sådant behov. Detta anges av 23 % av 
respondenterna. De beslut som framkom i informationssystemanalysen var: 

• Beslut om vilka resurser som ska tillföras 
• Beslut om vilka avgränsningar som ska göras 
• Beslut att realisera kravlistan för projektet 
 

Det frågades även om företagen upplevde det som komplicerat att fatta beslut i 
vidareutvecklingsprojektet. De företag som svarat ja på den frågan har inte använt sig av en 
extern konsult i något skeende i processen, dessa var 36 %. De anger att problemet har bestått 
av att problemen kunnat åtgärdas inom ramen för förvaltning och därmed hade inte ett helt 
projekt behövt startas upp. Detta är ett tecken på att ett tydligt ramverk för vidareutveckling 
av befintliga IS behöver utarbetas så att företag på ett tydligt sätt kan skilja förvaltning och 
vidareutveckling åt. En enkel åtgärd för problemet skulle kunna vara att uppmana samtliga 
mindre företag att inte genomföra en vidareutveckling utan hjälp av extern konsult. Dock 
kvarstår problemet med att det för många mindre företag kan innebära stora kostnader, som 
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företaget eventuellt inte har råd med. Dessutom kan det innebära stora kostnader för företag 
att inte kunna skilja förvaltning från vidareutveckling, så att utveckla ett ramverk för 
vidareutveckling, tillgängligt för alla måste ses som en bättre lösning. 

På frågan om det finns beslut som företagen idag ångrar att de inte tog då vidareutvecklingen 
genomfördes svarar 71 % av dem som besvarat enkäten Ja. 11 % anger att de inte beslutat att 
alltid ta in en extern konsult, vilket de ångrar. 23 % anger att de önskat att de följt och 
därmed även beslutat att följa den dokumentationsmall som används vid nyutveckling av IS. 
Idag går en stor del av förvaltningsarbetet åt till att försöka tolka bristande dokumentation 
och utifrån den försöka förstå ett system samt identifiera var och hur förändringar ska 
genomföras (Wiktorin, 2003). Den brist som Wiktorin (2003) anger är antagligen även 
applicerbar i en vidareutvecklingsmiljö och därmed en anledning till att 23 % angett att de 
ångrar att de inte beslutade att följa den dokumentationsmall som gjorts då IS nyutvecklades. 
64 % anger att de ångrat att de inte beslutat om en person som var utbildningsansvarig. 
Antagligen har de förändringar som genomförts fört med sig så pass stora omställningar av 
systemet att det uppstått ett utbildningsbehov. Detta behov förutsågs antagligen inte och har 
därmed skapat problem då vidareutvecklingen och integreringen av nya resurser färdigställts. 
Dessa svar visar på de svårigheter som det innebär för företag att utföra en vidareutveckling 
av befintliga IS då frånvaron av ett fungerande ramverk föreligger. Företagen missar att fatta 
beslut som i ett senare skede kan ställa till stora problem för verksamheten. Tyvärr frågades 
inte i enkäten efter hur företagen tror att dessa beslut hade underlättat vid 
vidareutvecklingsprocessen.  

Avslutningsvis fick respondenterna ange övriga kommentarer. Intressant här är att 52 % 
angett att vidareutveckling är ett friare arbetssätt. Här har det tolkats som friare än vid 
nyutveckling. Dock har 71 % av dem som besvarat enkäten angett att de missat att fatta vissa 
beslut. Utifrån det resonemanget går det att fastslå att ett ramverk för vidareutveckling är 
viktigt att utveckla. Inte enbart för att det ska underlätta vidareutveckling av befintliga IS, 
utan också för att understryka vikten av att genomföra processen på ett korrekt sätt. Detta för 
att på längre sikt spara in tid och pengar för företagen. 

Övriga beslut som respondenterna angivit i enkäten var: beslut att vidareutveckla, att 
företaget ska vidareutveckla andra delar av systemet vid ett senare vidareutvecklingsprojekt, 
beslut om utvärdering av de nya införda resurserna, beslut om vilka resurser exakt som ska 
köpas in, beslut om vilket standardsystem som ska köpas in och beslut om hur resurserna ska 
implementeras. Dessa olika beslut ingår inte i VAD-fasen och därmed ingår inte dessa i 
rapportens resultat.  

Syftet med detta arbete var enbart att kartlägga de beslut som företag fattar då de 
vidareutvecklar sina befintliga IS. Ingen beskrivning av hur företagen har fått fram dessa 
beslut och varför just dessa beslut anses som viktiga att besluta om ges, vilket framgår av 
arbetets problemprecisering. Det är dock inte arbetets syfte enligt problempreciseringen att 
presentera en sådan beskrivning utan att enbart kartlägga besluten. 
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6.2 Jämförelse av resultatet mot existerande litteratur  
I detta avsnitt jämförs de resultat som framkommit i undersökningen mot en del av den 
litteratur som finns inom vidareutveckling.  

Wiktorin (2003) skriver att många av dagens gamla datasystem är byggda under antagandet 
att de är ensamma i sitt slag. Då dessa IS utvecklades räknades det inte med att de skulle 
samverka med andra IS skriver Wiktorin (2003). När ett IS är utvecklat under ett sådant 
antagande kallas det stuprörssystem som enligt Wiktorin (2003) är ett erkänt begrepp inom 
IT-kretsar. Wiktorin (2003) skriver att integration mellan datasystem kan ske genom att de 
utbyter data eller genom att de begär att få uppgifter utförda. Därmed kan följande situationer 
uppstå skriver Wiktorin (2003): datautbyte, uppdateringar, förfrågan och begäran om att få en 
funktion utförd. Eftersom dessa gamla IS är uppbyggda utifrån ansatsen att de är ensamma i 
sitt slag, kan det vara värdefullt att utveckla ramverk för integrering av nya resurser till ett 
befintligt IS som tar hänsyn till att de gamla IS:et är skapat på detta sätt. 

EAI (Enterprise Application Integration) betecknar en metod, teknik och även produkter för 
att underlätta samarbete och integrering mellan datasystem (Dunton, 2000; Wiktorin, 2003). 
Dunton (2000) skriver att ta fram och implementera ett system med hjälp av EAI inte skiljer 
sig från traditionell systemutveckling. Förfarandet är som följer: först måste en förståelse för 
problemet skapas, entiteter skapas, design av utvecklingsprocessen, val av teknik, test, 
implementering och sist kommer förvaltningen som är en kontinuerlig process (Dunton, 
2000). Detta är ett sätt att genomföra integrering, men det kan anses som viktigt att ta fram 
fler tillvägagångssätt, så att den metod som passar det befintliga IS:et kan användas. 

Förståelse för problemet kan likställas vid ordet förstudie som använts i detta arbete. Det 
stämmer bra in med det resultat som studien i detta arbete kommit fram till. Samtliga 
respondenter svarade att de tog beslut om att undersöka möjligheter till förändring. Beslut att 
ta in en konsult för att utreda den befintliga situationen och vilka eventuella resurser som 
behöver tillföras angav 64 %. 

Även verksamhetsanalysen kan ingå i att företaget skapar sig en djupare förståelse för 
problemet. Där avses hur problemet fungerar och är ett problem för hela verksamheten. Att 
fastställa problemen har 76 % av respondenterna svarat att de gör i denna fas. Vidare anger 
76 % av respondenterna att de fastställer vad som ska genomföras i förändringsprocessen. 
Det kan jämställas med att fastställa entiteter som Dunton (2000) anger. 

De beslut som går att utröna ur Wiktorins (2003) beskrivning av systemintegration är främst 
av teknisk karaktär. Beslut tas angående vilka krav på aktualitet av data mellan systemen och 
hur stor eftersläpning av information som kan accepteras. Detta är beslut som inte 
framkommit i studien. Det kan bero på att de företag som tillfrågats i studien inte fattat dessa 
beslut eller att det är beslut fattats som en följd av de resultat som den externa konsulten 
kommit fram till. Eftersom 64 % anger att de använt sig av en konsult i förstudien kan detta 
anses som ett rimligt antagande. Med andra ord har företagen tagit dessa beslut utan att ha 
angett det i enkäten.  

Wiktorin (2003) skriver att många företag har formulerat en strategi för att successivt byta ut 
programmängden inom gamla datasystem. I den undersökning som genomförts i detta arbete 
anger 37 % av de tillfrågade företagen att vidareutveckling ingår i företagets IT-strategi. 
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Ytterligare 11 % har svarat att vidareutveckling håller på att införas i företagets befintliga IT-
strategi. 

Den litteratur som påträffats behandlar inte vidareutveckling ur livscykelmodellens 
utvecklingsperspektiv. För att jämföra med de beslut som kan sägas fattas i en motsvarande 
förstudie är beslut att utgå från det befintliga IS för att finna de funktioner som ska utgås 
ifrån vid vidareutvecklingen (Wiktorin, 2003). Wiktorin kallar detta att bedriva förändringen 
nedifrån och upp. 

De beslut som framkom i undersökningen angående verksamhetsanalysen var främst 
praktiska. Företagen tar beslut om att tilldela projektet pengar (94 %), Fastställer de 
befintliga problemen (76 %) och beslut om hur dokumenteringen ska ske. Wiktorin (2003) 
anger en beslutsmodell som kan överföras till beslutsfattande inom verksamhetsanalysen. 
Denna modell är främst en ansats för att genomföra en lönsamhetsbedömning av projektet, se 
figur 5. 

Probleminventering -> Formulera alternativ        -> Välj lämplig ansats 

Alt1: stödja verksam-  Alt.1 Renovera 

hetsförbättring  Alt.2 Konvertera 

Alt2.Ny teknik   Alt.3 Skrota och bygga om 

Alt3. Reducera 

förvaltningskostnader 

  Figur 5 Beslutsmodell (efter Wiktorin, 2003, s.239) 

Probleminventeringen ska klargöra de mål som verksamheten har med förändringen av det 
befintliga systemet.  Detta kan likställas med den förstudie som genomförs i 
livscykelmodellen. För att fatta beslut om vilket alternativ som ska väljas skriver Wiktorin 
(2003) att främst två faktorer spelar in: systemets betydelse för verksamheten och hur 
svårt/enkelt systemet är att förändra. För att fastställa dessa faktorer ska graden av 
förändringsbarhet fastställas mot betydelsen för verksamheten. Bedömningen av 
förändringsbarheten kan även baseras på en kombination av kodanalys, nuvarande kostnad 
för underhåll och typ av kommande förändringar. Ytterligare beslutsfaktorer som anges är 
beräknad livslängd för IS, förändring av verksamhet och teknologi samt krav på 
tillförlitlighet och tillgänglighet. Slutligen anger Wiktorin (2003) att företagen måste välja 
det mest lämpliga sättet att genomföra förändringen. 

 Litteraturen behandlar främst den beslutsmodell som företag kan använda sig av för att finna 
de beslut som fattas då företagen ska vidareutveckla sina befintliga IS. Vid en jämförelse 
med detta arbete, som främst kartlägger de beslut som företag fattat då de vidareutvecklat 
sina IS och därmed integrerat nya resurser till dessa IS kan det vara svårt att fastställa hur väl 
undersökningens resultat överrensstämmer med den befintliga litteraturen inom området 
vidareutveckling av befintliga IS. 

Dock kan fastställas att det finns ett behov av att utforska området närmare. Detta antagande 
grundar sig på att 76 % av företagen har angett att de upplevde det som svårt att fatta beslut 
under förändringsprocessen. Vidare svarade 71 % att det fanns beslut som de ångrade att de 
inte tog ställning till under vidareutvecklingsprocessen. Den beslutsmodell som presenteras 
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ovan kan fungera som ett stöd för dessa företag då de ska fatta beslut vid en 
vidareutvecklingsprocess. 

 

6.3 Jämförelse av resultatet mot beslut vid traditionell nyutveckling 
De beslut som fattas vid nyutveckling och vidareutveckling av befintliga IS är relativt lika. I 
detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit från enkätundersökningen och jämförs 
mot litteratur som behandlar traditionell nyutveckling.  

Vid förstudien är det främst ett beslut som skiljer nyutveckling från vidareutveckling. Detta 
beslut är att undersöka vilka resurser som måste tillföras. Detta angav 70 % av de tillfrågade 
företagen att de beslutar om. Vid nyutveckling studeras den nuvarande situationen och beslut 
om ett systemutvecklingsprojekt är lösningen på företagets problem fattas (Avison & Shah, 
1997). Vid nyutveckling är målet med ett nytt IS att systemet ska stödja företaget och 
underlätta för verksamheten (Avison & Shah, 1997). Vid en vidareutveckling ska 
integreringen främst fortsätta att stödja företaget och anpassas efter hur företaget utvecklas 
mot den marknad som verksamheten är aktiv inom. 

Förstudien vid nyutveckling undersöker de behov som användare kommer att behöva av det 
nya IS, fastställer vilka resurser som krävs, kostnadsfördelar och möjligheter att genomföra 
projektet (Avison & Shah, 1997). I studien som genomförts angav 64 % av respondenterna 
att de beslutade att ta in en konsult för att undersöka vad som behöver uträttas i projektet, hur 
det ska genomföras, tidsram samt komma med kostnadsförslag. Besluten att bestämma 
tidsram och budget är detsamma. Det är inget resultat som kan anses egendomligt då tidsram 
och kostnader är viktiga faktorer att ha kontroll över inom en verksamhet. Det är viktigt att 
inte tiden ”springer iväg” och kostnaderna blir höga utan att resultat genereras då detta kan 
åsamka stor skada på företaget. Skador som kan bli svåra att återhämta sig ifrån och i värsta 
fall kan skadorna bli så stora att företaget kan gå i konkurs. Även beslutet att ta in en extern 
konsult verkar vara detsamma då företag nyutvecklar eller vidareutvecklar eftersom företaget 
tar ställning till om en extern konsult ska tas in eller inte då förändringsprocessen ska 
genomföras.  Vidare fattas beslut om vidareutvecklingsprojektet ska startas upp eller ej, 
vilket 52 % av respondenterna angav. Enligt Avison och Shah (1997) identifieras det område 
inom organisationen som det nya IS:et ska ha som yttre ram. I undersökningen angav 76 % 
av respondenterna att de fastställer de befintliga problemen (tar beslut om att det är ett 
problem som ska åtgärdas) för att starta utvecklingsprojektet. Dock anger respondenterna att 
detta beslut tas i verksamhetsanalysen. Att ramarna för projektet bestäms i en senare fas än 
vid nyutveckling kan bero på att företagen redan före förstudien startats har en uppfattning 
om vad de vill införa för nya resurser. Förstudien kan utgå från denna uppfattning och 
därmed behöver beslutet enbart fastställas i verksamhetsanalysen. 

Vid nyutveckling ska verksamhetsanalysen ta reda på mer om den situation som det nya IS:et 
ska implementeras i inom organisationen (Avison & Shah, 1997). Olika tekniker för att 
samla in de krav som ska ställas på det nya systemet används (Avison & Shah, 1997). I 
denna del av projektet planeras genomförande, ansvarsområden och informationsinsamlande 
aktiviteter genomförs. Beslutet att genomföra informationsinsamlande aktiviteter skiljer 
nyutveckling från vidareutveckling av IS. Vid nyutveckling går det att se 
informationsinsamlande aktiviteter som en förutsättning för att projektet ska startas upp. Vid 
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vidareutveckling måste företaget bestämma hur information ska samlas in för att få kunskap 
om de förändringar som måste genomföras. Den insamlade kunskapen blir grunden för att 
projektet ska gå att starta upp. I studien har 94 % av respondenterna angett att de beslutar om 
att tilldela projektet pengar och att en tidsplan fastställs. 70 % har angett att de använder sig 
av någon typ av informationsinsamlande aktivitet. 76 % av respondenterna beslutar om hur 
dokumentationen för projektet ska genomföras. Samtliga av dessa beslut är detsamma som 
görs vid nyutveckling av IS. Det som skiljer är det som nämndes ovan, att ramarna för 
projektet bestäms i verksamhetsanalysen vid vidareutveckling och i förstudien vid 
nyutveckling. 

Inom informationssystemanalysen har 76 % angett att de fattar beslut om vilka avgränsningar 
som ska göras om allt som framkommer inte är genomförbart. Vid en nyutveckling kan detta 
jämföras med den kravspecifikation som framställs ur VAD-fasen. I kravspecifikationen 
anges de krav som ska ställas på det nya systemet. Dessa krav är uppställda i 
prioriteringsordning. Vid vidareutveckling fattas beslut direkt om en resurs ska realiseras 
eller inte.  

Vid nyutveckling ska i informationssystemanalysen en detaljerad beskrivning av det 
nuvarande IS:et tas fram (Avison & Shah, 1997). Detta görs även vid vidareutveckling. 
Skillnaden ligger i att vid vidareutveckling av det befintliga IS ligger fokus på att kartlägga 
hur det befintliga IS:et ser ut för att kunna fastställa de krav som behövs för att kunna 
införskaffa rätt resurser som ska integreras i det befintliga systemet. Vid nyutveckling 
undersöks hur ett nytt IS ska integreras i den befintliga verksamheten och eventuella 
förändringar i rutiner som måste göras för att systemet ska passa verksamheten.  

Vid vidareutveckling har 85 % av respondenterna angett att de tar beslut i 
informationssystemanalysen om vilka avgränsningar som ska göras, om allt som 
framkommer under förstudie och verksamhetsanalys inte är genomförbart. Dessa 
avgränsningar görs inom de ramar som fastställdes i verksamhetsanalysen. 76 % av 
respondenterna har angett att de tar beslut om att låta projektgruppen genomföra 
förändringen.  

De beslut som kartlagts i studien är likartade de beslut som fattas vid nyutveckling. 
Skillnaden ligger i fokus på de resultat som framkommer i varje fas. Vid vidareutveckling 
utgår företagen från hur de nya resurserna ska integreras med de befintliga resurserna och vid 
nyutveckling ligger fokus på hur resurser ska föras in för att stödja den befintliga 
verksamheten.  

Företagens IT-strategi behandlar vidareutveckling enskilt. Vidareutveckling ska bedrivas 
parallellt med verksamheten svarar 70 % av respondenterna. 41 % av företagen anger att i 
deras IT-strategi anger att vidareutvecklingsprojekt ska bedrivas med utgångspunkt från det 
befintliga systemet. Därmed separeras arbetssättet med att vidareutveckla från nyutveckling. 

Ytterligare en skillnad är att 76 % av respondenterna anger att projektgruppens arbete med 
vidareutveckling inte ska påverka den löpande verksamheten. Vid nyutvecklig handlar det 
om att skapa riktlinjer och arbetssätt för att få fram rutiner för den löpande verksamheten. 
Därmed utvecklas den löpande verksamheten vid nyutveckling och i vidareutveckling sker 
utvecklingen parallellt med verksamheten. 
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70 % av respondenterna har angett att vidareutveckling sker på en avgränsad del av systemet. 
Detta är ytterligare en skillnad eftersom nyutveckling skapar ett helt nytt IS (Revay, 1992). 
Inget av de undersökta företagen har angett att de använt sig av någon specifik metod för att 
genomföra vidareutvecklingen. Vid nyutveckling används oftast någon specifik metod för att 
utveckla ett nytt IS (se avsnitt 2.1.1). 

Resultatet av förstudien, verksamhetsanalysen och informationssystemanalysen är en 
kravspecifikation som sammanställs vid nyutveckling (Avison & Shah, 1997). I 
kravspecifikationen sammanställs samtliga krav som ska ställas på det nya systemet. I 
studien har inget av det undersökta företagen angett att en kravspecifikation skapas vid 
vidareutveckling. Däremot har 76 % av respondenterna angett att projektgruppen ska ta fram 
de åtgärder som ska genomföras och att ledningen för företaget därefter ska ta ställning till 
dessa åtgärder. Det kan tolkas som att någon form av dokument sammanställs för ledningen 
att ha som beslutsunderlag. Detta dokument verkar emellertid inte behandlas som en 
grundpelare i utvecklingsprocessen på det sätt som kravspecifikationen behandlas vid 
nyutveckling.  
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7 Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras det resultat som kan anges i förhållande till arbetets 
problemprecisering: 

Vilka beslut fattas i VAD-fasen vid vidareutveckling av informationssystem? 

Det resultat som presenteras är uppdelat i tre olika delar. Dessa är de ingående delarna i 
VAD-fasen, förstudie, verksamhetsanalys och informationssystemanalys. 

De beslut som har identifierats är följande: 

Förstudie 
• Beslut att utreda problem 
• Beslut att undersöka vilka resurser som behöver tillföras 
• Beslut att tillsätta en projektgrupp 
• Beslut att tilldela pengar 
• Beslut att tilldela tid 
• Beslut att ta in konsult eller att inte ta in konsult 
• Beslut att starta projekt (vidareutvecklingsprojektet) 

 

Verksamhetsanalys 
• Beslut att skapa lista med åtgärder som behövs 
• Beslut om att listan ska vara uppställd i prioriteringsordning 
• Beslut om hur krav ska prioriteras 
• Beslut att problem ska grupperas ihop i små vidareutvecklingsprojekt 
• Beslut om hur de olika vidareutvecklingsprojekten ska prioriteras 
• Beslut om vilket projekt som ska genomföras (vid behov) 
• Beslut om tidsram 
• Beslut om fastställande av budget 
• Beslut om ingående personal i projektgruppen fastställs 
• Beslut om vilken informationsinsamlande aktivitet som ska tillämpas 
• Beslut om hur dokumentation ska ske 
• Beslut om vem som är dokumentationsansvarig 
• Beslut om vem som är utbildningsansvarig 
 
Informationssystemanalys 
• Beslut om vilka resurser som ska tillföras 
• Beslut om vilka avgränsningar som ska göras 
• Beslut att realisera kravlistan för projektet 
 
I enlighet med arbetets problemprecisering har de beslut som företag fattar då 
vidareutveckling av de befintliga IS sker identifierats. Därmed anses arbetets syfte ha 
uppnåtts. Arbetets resultat anses ha hög grad av validitet för mindre företag (upp till 100 
anställda). Hur besluten ser ut i större organisationer går det dock inte att uttala sig om 
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med utgångspunkt från denna studie. Det hävdas inte att samtliga beslut som fattas vid en 
vidareutveckling har funnits. För att fastslå dessa krävs mer forskning inom området. 
Författaren av detta arbete hade gärna om tid funnits, utfört en fallstudie och studerat ett 
eller två företag under tiden då den genomgår VAD-fasen vid ett 
vidareutvecklingsprojekt. 
 
Besluten att företagen bör ta ställning till om de ska ta in extern konsult, om hur 
dokumentationen ska ske samt besluta om vem som är dokumentationsansvarig har varit 
beslut som ej enhälligt kunnat identifieras. Däremot har dessa beslut angetts som beslut 
som företag ångrat att de inte beslutat om. Därmed har dessa lagts till i listan. Det har 
gjorts med utgångspunkt från arbetets förväntade resultat, som anger att en checklista 
över beslut ska skapas, som stöd för företag vid vidareutveckling av deras befintliga IS. 
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8 Diskussion 
 

I detta kapitel reflekteras över resultatet från studien och hur den arbetsprocess som 
genomförts har realiserats. Sist i kapitlet ges förslag på fortsatt arbete inom området 
vidareutveckling av befintliga IS. 

 

8.1 Reflektioner kring resultatet från studien 
Det insamlade materialet styrker teorin om att vidareutveckling av befintliga IS är en relativt 
ny företeelse. Detta antagande grundar sig på att de tillfrågade företagen som mest hade 
utfört 3 stycken vidareutvecklingar av sitt befintliga IS. Majoriteten, 64 % av respondenterna, 
hade endast genomfört ett vidareutvecklingsprojekt.  

Resultatet är inte applicerbart på samtliga företag eftersom endast små och medelstora 
företag har undersökts. Däremot är resultatet användbart på mindre och medelstora 
organisationer eftersom undersökningen genomförts på dessa företag. Resultatet bör inte 
appliceras på större företag utan att vidare forskning på beslutsfattande vid vidareutveckling 
av befintliga IS görs. Detta för att inte missledande information inom ämnet ska skapas. 
Vidare anser jag att resultatet är tillämpbart på mindre och medelstora företag oavsett 
verksamhetsområde. Detta styrks av att det inte går att utläsa några beslut som varit specifika 
för de olika verksamhetsområdena, varu- eller tjänsteproducerande. 

Antagandet att vidareutveckling av befintliga IS behöver utredas vidare styrks av att 76 % av 
de tillfrågade upplevde det som svårt att fatta beslut och 71 % hävdade att det fanns beslut 
som de missat att fatta, under vidareutvecklingsprocessen. Eventuellt kan företag uppleva det 
som lika svårt att fatta beslut vid nyutveckling, men detta ger inte undersökningen svar på, 
vilket inte heller var undersökningens avsikt. Dessa siffror styrker antagandet i 
problemområdet att vidareutveckling är ett område som måste utforskas ytterligare. 

Arbetet har genererat en bit av den plattform som behöver skapas för att företag på ett 
framgångsrikt sätt ska kunna vidareutveckla sina befintliga IS och integrera nya resurser till 
dessa. De beslut som listats är inte till för att följas exakt, utan tanken är att de ska gå att se 
till rapportens resultat och få kunskap om de beslut som är aktuella för det företag som 
använder sig av det resultat (de beslut) som framkommit. 

De närliggande forskningsområden som kan dra nytta av rapportens resultat är de som 
försöker utforma ett ramverk för vidareutveckling av befintliga IS med integrering av nya 
resurser. 

 

8.2 Resultatet i ett vidare perspektiv 
Avison och Fitzgerald (1998) menar att arbetet med att utveckla metoder för 
vidareutveckling av befintliga IS pågår kontinuerligt. Detta arbete är ett bidrag till den 
forskningen genom att rapporten försöker kartlägga de beslut som företag fattar då de 
vidareutvecklar sina befintliga IS. Problemet med forskningen inom detta område är att den 
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är främst inriktad på vidareutveckling och integrering av befintlig källkod. På grund av detta 
är forskning inom andra områden av vidareutveckling viktiga att utreda.  

Aggestam (2001) har kartlagt aktiviteter under vidareutvecklingsprocessen ur 
livscykelmodellens perspektiv. Detta arbete utgår också från livscykelmodellen. Genom att 
ha fortsatt undersöka ämnet vidareutveckling med utgångspunkt från Aggestams (2001) 
arbete tillförs ytterligare en bit i en plattform som kan skapas för vidareutveckling av 
befintliga IS med utgångspunkt från livscykelmodellen.  

Sherif och Vinze (2003) skriver om orsaker som kan vara skäl till att företag kan vara 
negativt inställda till vidareutveckling. Detta är ytterligare en anledning till att bedriva 
forskning inom området. Genom att upplysa och informera om metoder för vidareutveckling 
kan företag känna en trygghet med att vidareutveckling och integrering av nya resurser till ett 
befintligt IS är ett arbetssätt som fungerar.  

Sherif och Vinze (2003) skriver även att systemutvecklare kan vara motvilliga till att 
genomföra vidareutveckling av befintliga IS. Företag kan känna en osäkerhet inför att 
resultatet från vidareutveckling blir av hög kvalitet (Sherif & Vinze, 2003). Det är ytterligare 
en anledning till att bedriva forskning inom området. Eftersom vidareutveckling av befintliga 
IS är en oundviklig konsekvens av att det finns så många gamla system i drift idag. Det är 
därmed viktigt att systemutvecklare tar vidareutveckling av befintliga IS som en 
arbetsuppgift som är viktig att lösa. 

Resultatet i denna rapport går att applicera i ett företag som befinner sig i den situation då 
dess befintliga IS ska vidareutvecklas och integreras med nya resurser. Arbetet kan fungera 
som stöd och vägledning för vilka beslut som måste fattas under förändringsprocessens gång. 

Ur analysen framkom att de beslut som fattas vid vidareutveckling och nyutveckling till stor 
del är desamma. Skillnaden som framkom var att det är viktigt att tolka resultaten från 
förstudien, verksamhetsanalysen och informationssystemanalysen i VAD-fasen olika utifrån 
om det rör sig om en nyutveckling av IS eller en vidareutveckling av ett befintligt IS.  

 Arbetet täcker enbart in VAD-fasen i processen. Styrkan med detta är att det är i denna del 
av utvecklingsprocessen som systemets yttre såväl som inre funktioner bestäms. Nackdelen 
är att de beslut som eventuellt kan uppstå då de nya delarna börjat designas eller 
implementeras inte har kartlagts. Det kan leda till ett avbräck i förändringsprocessen. Sker 
vidareutvecklingsprocessen iterativt kan till exempel en iterering i designfasen leda till att 
beslut ändras eller läggs till i ett senare skede än vad denna undersökning studerat. 

 

8.3 Metodval 
De tänkbara metoder som fanns att tillgå i detta arbete presenteras i kapitel 4. Av dessa 
valdes att utföra en enkätundersökning. Enkätundersökningen har resulterat i att det material 
som är undersökningens resultat har kunnat sammanställas. Därmed har 
enkätundersökningens syfte uppfyllts. I efterhand kan det tyckas att undersökningen skulle ha 
kompletterats med en fallstudie. Tanken var att studien skulle ha kompletterats med 
intervjuer, men antagligen hade dessa inte tillfört mer kunskap inom området. Intervjuerna 
hade antagligen inte tillfört mer information till studien eftersom de svar som inkommit varit 
relativt lika. Däremot hade sannolikt ett fåtal fallstudier givit mer kompletterande 
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information. En fallstudie kan tillföra information eftersom beslut som eventuellt inte angetts 
kan kartläggas direkt när de tas. Det kan röra sig om små beslut som respondenten i denna 
undersökning glömt bort att ange. Svårigheten ligger i att vare sig en enkätundersökning eller 
intervjuer genomförs, så ombeds respondenten att minnas ett skeende, vilket troligen är lika 
svårt om inte svårare vid intervjuer. Respondenten måste minnas tillbaka oberoende av 
vilken av dessa två undersökningstekniker som används. Däremot skulle en fallstudie följa 
utvecklingsprocessen på plats och därmed kunna fånga upp beslut som eventuellt inte 
framkommit i denna studie. I detta arbete ansågs dock inte att en fallstudie var genomförbar 
då tidsramen för undersökningen var för snäv. 

 

8.4 Genomförande av enkätundersökning 

Utformning 

Målsättningen då enkäten utformades var att uppnå en hög grad av standardisering och 
strukturering på de frågor som ställdes. De målen anses uppnådda eftersom de svar som 
kommit in varit relativt lika. Dessutom gick enkäten snabbt att sammanställa vilket också 
visar på att de ovanstående målen uppnåtts. 

Innehåll 

De problempreciserande frågorna i enkäten kan i efterhand ses som lite komplicerade. Sett 
utifrån det perspektivet hade intervjuer varit lämpligare eftersom undersökaren då hade 
kunnat förtydliga frågorna vid behov. 

Ja/Nej frågorna gav god utslagskraft och där har samtliga respondenter svarat relativt likartat 
vilket har gjort att resultatet från dessa kan anses ge klara besked om ett beslut fattas eller ej. 
Det är helt klart en styrka med denna typ av frågor. Risken är att respondenten blir lite osäker 
och ser beslut som de tycker att de borde ha tagit ställning till, och därmed kryssar ja, fastän 
beslutet inte togs. 

Praktiskt genomförande av enkätundersökning 

Enkäterna skickades i de flesta fall ut med post. Tyvärr har antalet inkomna enkäter endast 
varit 17 stycken av 30 utskickade. En bidragande faktor kan ha varit att enkäten inkom strax 
före påsk och har därmed glömts bort eller kommit bort när den väl anlänt hos företagen. 
Ytterligare en bidragande orsak till att endast 17 enkäter kom tillbaka kan vara att det inte 
skickades med ett frankerat svarskuvert med enkäten. Anledningen till detta var att själva 
kuvertet hade blivit alldeles för stort och klumpigt och därmed verkat avskräckande för de 
tillfrågade. Enkäten bestod totalt av 6 sidor inklusive missivet. Önskvärt hade naturligtvis 
varit att samtliga enkäter kommit tillbaka, men förhoppningen var att minst 25 stycken skulle 
ha besvarats. Ytterligare en anledning till att endast 17 besvarade enkäter inkom kan vara att 
endast en påminnelse skickades ut. Anledningen till att endast en påminnelse skickades ut var 
tidsbrist. Vidare hade påminnelser kunnat skickas ut både via post och elektronsikt för att 
försöka öka svarsfrekvensen. Svarsfrekvensen antas inte ha påverkats nämnvärt av 
svarstiden. De respondenter som besvarat enkäten gjorde det i stort sett samma dag som 
enkäten anlänt eller samma dag som påminnelsen anlänt. Av detta kan slutsatsen dras att det 
inte var svarstiden som var avgörande för svarsfrekvensen.  
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Eventuellt hade det varit önskvärt att finna ytterligare åtta organisationer som var villiga att 
besvara enkäten. För att säkerställa att dessa respondenter svarade hade intervjuaren kunnat 
åka ut till företaget och väntat under tiden enkäten besvarades för att sedan ta med den 
tillbaka. Det gjordes dock inte eftersom det inte ansågs att undersökningens tidsram skulle 
hålla för detta. 

 

8.5 Förslag på fortsatt arbete 
Här presenteras tre olika förslag på fortsatt arbete av forskning inom vidareutveckling av 
befintliga IS. 

1. Undersöka de beslut som fattas i VAD-fasen vid vidareutveckling av befintliga IS 
utifrån tekniken fallstudie. Utifrån denna undersökningsteknik skulle beslut kunna 
kartläggas mer specifikt eftersom de kartläggs i samma stund som beslutet fattas. Det 
skulle antagligen generera mer specifika beslut, likväl som de resonemang som är 
avgörande för att vissa beslut fattas. Förslag till frågeställning: Kartläggning av beslut 
i VAD-fasen  som företag fattar då vidareutveckling av IS genomförs – en fallstudie. 

2. Undersöka de beslut som fattas i hela livscykelmodellen, vid vidareutveckling av 
befintliga IS. Genom att undersöka hela beslutskedjan inom ett IS livscykel skulle en 
komplett sammanställning över de beslut som företag behöver ta ställning till 
utvecklas. Denna sammanställning skulle vara nyttig för företag att ha tillgång till för 
att säkerställa att de tar ställning till eller åtminstone är medvetna om de olika beslut 
som kan komma att vara viktiga vid en vidareutvecklingsprocess. Förslag till 
frågeställning: Beslut som fattas då företag vidareutvecklar och integrerar nya 
resurser med befintliga IS i hela livscykelmodellen. 

3. Undersöka de tre återstående aktiviteterna som Aggestam (2001) identifierat: Utföra 
informationsinsamlande aktiviteter, författa dokument och deltaga i diskussioner. Det 
skulle vara värdefullt för företag att ha tillgång till och kunskap om dessa aktiviteter 
då de ska starta ett vidareutvecklingsprojekt. För att åstadkomma ett lyckat 
vidareutvecklingsprojekt är det viktigt med kunskap om varför aktiviteterna görs, hur 
de genomförs och vad som är viktigt att tänka på då aktiviteterna utförs. Detta för att 
kunna uträtta ett lyckat vidareutvecklingsprojekt. Förslag på frågeställningar: 
Vidareutveckling av informationssystem: vilka olika informationsinsamlande 
aktiviteter går att identifiera i VAD-fasen? Eller: Vidareutveckling av 
informationssystem: vilka olika dokument författas eller bör författas i VAD-fasen? 
Eller: Vidareutveckling av informationssystem: att deltaga i diskussioner, vad bör 
dessa diskussioner leda till? 
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 Bilaga 1 Missiv  

 

Examensarbete vi högskolan i Skövde 

 
Jag heter Emelie Dolfe och går sista terminen på det systemvetenskapliga programmet 
vid högskolan i Skövde. Under sista terminen av vår utbildning har vi som uppgift att 
fördjupa oss inom ett område inom informationssystemsutveckling som vi finner extra 
intressant. 

Denna enkät ska studera vilka beslut som tas inom en organisation då en vidareutveckling 
av företagets befintliga informationssystem genomförs. Med detta avses att nya resurser 
integreras med de informationssystem som redan existerar inom organisationen. 

Den litteratur som jag har studerat hävdar att inom en snar framtid kommer man ofta att 
uppfatta det som mest ekonomiskt och effektivt att vidareutveckla organisationens 
befintliga informationssystem snarare än att införa helt nya system. Det finns dock få 
undersökningar som erfarenhetsmässigt styrker detta antagande, varför behovet är stort 
av undersökningar inom detta område. 

Genom Er medverkan i denna undersökning hjälper Ni mig att slutföra mitt 
examensarbete. Ni bidrar till kunskaper angående vidareutveckling av en organisations 
informationssystem. Satsningar inom IT-området innebär ofta stora investeringskostnader 
för ett företag, vilket Ni säkert är medvetna om. Det är därför mycket betydelsefullt att ta 
fram strategier för att göra dessa satsningar så kostnadseffektiva som möjligt. Detta är 
kunskap som jag vill att mitt arbete ska kunna bidra med. 

Jag är tacksam om Ni har möjlighet att besvara och skicka enkäten till mig senast den 14 
april. 

Era uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och granskas enbart av mig, som utför 
detta examensarbete vid datainstitutionen på Högskolan i Skövde.  

Jag behöver vid insamlingen numrera enkäterna för att eventuellt kunna sända ut en 
påminnelse om något enkätsvar ej kommit in i tid. Man kommer inte att kunna utläsa 
något enskilt företags eller persons svar vid redovisningen av enkätsvaren i 
examensarbetet.  

Tack på förhand! Jag vill också passa på att tacka för vänligt bemötande då jag 
kontaktade Ert företag.  

 

Emelie Dolfe   Ev. frågor besvaras av Emelie Dolfe 

Tfn: 0500-43 50 58 

       Mobil: 070-316 80 99 

       E-mail: a00emedo@student.his.se 

       Adress: Emelie Dolfe 

 Döbelnsg.2c 

        541 50  SKÖVDE  

 



 Bilaga 2 Enkät  

 

Enkätundersökning 
Om utrymmet ej räcker till, fortsätt sist i enkäten. Glöm inte att ange frågans nummer! 

Del 1 Faktafrågor 

1. Antal anställda på företaget där du arbetar: _______ 

 

2. Typ av verksamhet:  __Varuproducerande  __Tjänsteproducerande  __Annan 

Om annan typ av verksamhet angivits, vilken avses?_________________________ 

 

3. Vilken typ av befattning inom företaget har du? 

__Chef för företaget     __IT-ansvarig på företaget   __Annan 

 

Om annan befattning angivits, ange vilken: _________________________________ 

 

4. Hur länge har du arbetat inom denna befattning? 

Ange antal år eller månader:___________ 

 

5. Hur många vidareutvecklingsprojekt av Ert/Era befintliga informationssystem har du varit 

inblandad i? 

       Ange antal:___________ 

 

6. Innefattar Ert företags IT-strategi hur man skall kunna vidareutveckla ett 
informationssystem? (Med vidareutveckling avses ej kontinuerliga uppdateringar av 
systemet utan med frågan avses större förändringar av systemet) 

 

__Ja  __Nej  __Vet ej 

Om ja, kan Ni ange hur vidareutvecklingen är tänkt att gå till? (Exempelvis: användning av 
specifik metod, speciella rutiner, skapande av projektgrupp) 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Del 2 Problempreciserande frågor 

7. Gör Ert företag en tydlig skillnad mellan vidareutveckling (när systemet byggs på och 
förbättras) och  förvaltning (kontinuerliga uppdateringar) av det befintliga systemet? 

__Ja ___Nej 

 

Om ja, hur beskrivs/förtydligas dessa skillnader?___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Vilka beslut togs efter att den befintliga situationen och systemet analyserats? (Dvs. då de 
förändringar som behöver göras togs fram) Detta gäller de övergripande besluten som togs i 
början av förändringsprocessen. 

Här är alla typer av beslut intressanta. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Vilka beslut togs då verksamheten undersöktes i syfte att avgöra hur de nya resurserna ska 
underlätta arbetet (vidarutvecklingsprocessens mål, problem och lösningar)? Även beslut 
angående tilldelning av resurser (ekonomiska och personal) och beslut angående hur 
information ska samlas in (intervju, observation, enkät o.s.v.) ingår här. Alla typer av beslut 
är intressanta. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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10. Vilka beslut togs när en detaljerad beskrivning av det nya systemet utformades, dvs. när 
de uppgifter som systemet ska utföra togs fram? Här avses arbetet med att ta fram en 
kravspecifikation eller lista med krav på vad systemet ska utföra. Här är alla typer av beslut 
intressanta.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

11. Upplevdes det som komplicerat att ta beslut som berörde vidareutvecklingsprocessen av 
informationssystemet? 

 

__Ja ___Nej 

 

Om ja, vad upplevdes som komplicerat?__________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

 

12. Finns det några beslut som Ni ångrar idag att Ni inte fattade eller tog ställning till då 
vidareutvecklingsprocessen av informationssystemet genomfördes? 

 

__Ja ___Nej 

 

Om ja, ange vilka ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Övriga kommentarer: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Ja och Nej frågor 

14. Följande frågor behandlar beslut som Ni eventuellt kan ha tagit ställning till vid en 
vidareutvecklingsprocess. Var vänlig och kryssa i ett alternativ per fråga. 

           Ja        Nej 

Beslut togs angående tidsramen för vidareutvecklingsprojektet    __        __ 

Beslut togs angående budget för vidareutvecklingsprojektet    __       __ 

Beslut togs om vilka personer som skulle ingå i vidareutvecklingsprojektet  __       __ 

Beslut togs om ansvarsområden för personer inblandade i projektet  __  __ 

Beslut togs om vilka/vilken leverantör som skulle användas __       __ 

vid eventuella inköp av hård- och/eller mjukvara 

Beslut togs om en extern konsult skulle tas in för vidareutvecklingsprojektet __       __ 

Beslut togs om hur dokumentation av projektet skulle ske    __       __ 

Beslut togs om på vilka sätt information skulle insamlas    __       __ 

(Information om vad projektet ska uträtta, ex med enkäter eller intervjuer) 

Beslut togs om vilka resurser som skulle tillföras det befintliga systemet  __       __ 

(Ekonomiska, tid, personal) 

Beslut togs om vilka av de insamlade kraven/behoven som skulle   __      __ 

genomföras  

Beslut togs om att andra delar av systemet ska vidareutvecklas                                 __      __ 

i en kommande vidareutvecklingsprocess  

Beslut togs om hur de resurser som skulle byggas på det befintliga   __       __ 

systemet skulle prioriteras 

 

 

 

 

Tack för Er medverkan/ Emelie Dolfe 



 Bilaga 3 Syftet med frågorna i enkäten  

 

 

Faktafrågor 

1. Antal anställda på företaget där du arbetar: 

2. Typ av verksamhet:  __Varuproducerande  __Tjänsteproducerande  __Annan 

3. Vilken typ av befattning inom företaget har du? 

__Chef för företaget     __IT-ansvarig på företaget   __Annan 

4. Hur länge har du arbetat inom denna befattning? 

5. Hur många vidareutvecklingsprojekt av Ert/Era befintliga informationssystem har du varit 
inblandad i? 

6. Innefattar Ert företags IT-strategi hur man skall kunna vidareutveckla ett 
informationssystem? (Med vidareutveckling avses ej kontinuerliga uppdateringar av systemet 
utan med frågan avses större förändringar av systemet) 

Första delen av enkäten innehåller enbart faktafrågor. Dessa ställs för att säkerställa att det 
företag som besvarar frågan motsvarar de krav som ställts på den utvalda populationen och 
att den person som besvarar enkäten har tillräckligt med kunskap om företagets befintliga IS 
och erfarenhet från vidareutveckling av IS. Fråga 6 har ställts för att få fram om företaget har 
någon speciell strategi för att genomföra vidareutveckling av sitt befintliga IS eller om de 
anpassar vidareutvecklingen från gång till gång. Denna fråga ställs för att undersöka om 
företaget ser vidareutveckling som en integrerad del av företagets IT-strategi. Om så är fallet 
kan det vara intressant att genomföra en intervju på företaget. 

 

 Problempreciserande frågor 

7. Gör Ert företag en tydlig skillnad mellan vidareutveckling (när systemet byggs på och 
förbättras) och  förvaltning (kontinuerliga uppdateringar) av det befintliga systemet? 

Denna fråga har ställts för att ta reda på huruvida synen på vidareutveckling och förvaltning 
av befintliga IS är klart separerade inom de organisationer som undersökts och därmed 
säkerställa att rätt företag tillfrågats. 

8. Vilka beslut togs efter att den befintliga situationen och systemet analyserats? (Dvs. då de 
förändringar som behöver göras togs fram) Detta gäller de övergripande besluten som togs i 
början av förändringsprocessen. Här är alla typer av beslut intressanta. 

Denna fråga ska ta fram de beslut som togs i början av förändringsprocessen. Frågan avser de 
beslut som fattas i VAD-fasens första steg, då möjlighets/förändringsanalysen genomförs. 
Här har fria svar använts för att dessa svar kan ge extra tyngd för undersökningen. 

9. Vilka beslut togs då verksamheten undersöktes i syfte att avgöra hur de nya resurserna ska 
underlätta arbetet (Vidarutvecklingsprocessens mål, problem och lösningar). Även beslut 
angående tilldelning av resurser (ekonomiska och personal) och beslut angående hur 
information ska samlas in (intervju, observation, enkät o.s.v.) ingår här. Alla typer av beslut 
är intressanta. 

Denna fråga ska identifiera de beslut som togs under VAD-fasens andra steg, då 
verksamhetsanalysen genomfördes.  Även här har fria svar använts för att få så relevanta och 
korrekta svar som möjligt. 
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10. Vilka beslut togs när en detaljerad beskrivning av det nya systemet utformades, dvs. när 
de uppgifter som systemet ska utföra togs fram. Här avses arbetet med att ta fram en 
kravspecifikation eller lista med krav på vad systemet ska utföra. Här är alla typer av beslut 
intressanta.  

Fråga 10 behandlar de beslut som fattas i VAD-fasens sista steg, när 
informationssystemsanalysen genomfördes. Även här tillämpas fria svar av samma anledning 
som de två föregående frågorna. 

Frågorna 8-10 delar upp VAD-fasen i dess tre ingående delar.  Dessa tre frågor är 
enkätundersökningens huvudfrågor. Syftet har varit att separera de olika beslut som fattas i 
VAD-fasens olika delar. Avsikten med att dela upp frågorna efter VAD-fasens ingående delar 
var för att respondenten lättare skulle komma på de beslut som fattades under 
vidareutvecklingsprocessen. Ytterligare ett syfte var för att se om det fanns vissa beslut som 
återkom i flera av VAD-fasens delar. 

11. Upplevdes det som komplicerat att ta beslut som berörde vidareutvecklingsprocessen av 
informationssystemet? 

Denna fråga har ställts för att få reda på om behovet för vidareutvecklingsmetoder är 
nödvändigt, dvs. om rapportens frågeställning är intressant att besvara för företag. 

12. Finns det några beslut som Ni ångrar idag att Ni inte fattade eller tog ställning till då 
vidareutvecklingsprocessen av informationssystemet genomfördes? 

Eftersom undersökningen endast behandlar de beslut som fattats under en 
vidareutvecklingsprocess, var avsikten att få fram om det fanns ytterligare beslut som bör tas 
i beaktande vid en förändringsprocess. Svar på denna fråga kan vara extra viktiga beslut som 
lätt kan glömmas bort i en förändringsfas. 

13. Övriga kommentarer 

Här fick respondenten tillfälle att skriva ner övriga tankar kring vidareutveckling. Frågan har 
lagts till för att respondenten ska kunna yttra sig fritt till undersökaren, vilket är god kutym 
då undersökningar av olika slag genomförs. 

14. Följande frågor behandlar beslut som Ni eventuellt kan ha tagit ställning till vid en 
vidareutvecklingsprocess. Var vänlig och kryssa i ett alternativ per fråga. 

Sist i enkäten återfinns ett antal påståenden där respondenten fick ange med ett kryss om 
beslutet i fråga tagits vid vidareutvecklingsprocessen. Syftet var här att försöka täcka in 
eventuella beslut som respondenten missat att skriva ner på de problempreciserande frågorna. 

Dessa påståenden har med avsikt lagts sist i enkäten för att inte påverka respondenten då 
denne besvarar enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 


