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Sammanfattning 
Webbaserade informationssystem blir allt vanligare och komplexiteten på system 
ökar. Tidigare har utvecklingen varit driven av tekniker och verktyg med avsaknad av 
metodstöd. Det finns metoder tillgängliga vilka specifikt är framtagna för 
utvecklingsmiljön, men användningen av dessa verkar vara låg. Arbetet syftar till att 
undersöka i vilken utsträckning som metoder för webbaserade informationssystem 
används och varför de inte används i högre grad. För att svara på denna frågeställning 
har en enkätundersökning genomförts mot systemutvecklare som arbetar med 
webbaserade informationssystem. Resultatet av arbetet tyder på att de undersökta 
metoderna inte är vanligt förekommande, ingen användning av metoder för 
webbaserade informationssystem har funnits i undersökningen. Enkäten visade istället 
att metodanvändning i form av egenutvecklade och traditionella 
systemutvecklingsmetoder är hög. Skälen till att metoder utvecklade specifikt för 
webbaserade informationssystem inte används i större utsträckning har 
undersökningen funnit främst bero på systemutvecklares bristande kunskap om 
tillgängliga metoder, men också uppfattningen om att metoder medför ökade 
utvecklingskostnader och medför att utvecklingsprojekt tar längre tid.  

 

Nyckelord: Webbaserade Informationssystem, Metodanvändning, 
Systemutvecklingsmetoder, enkätundersökning. 
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1 Inledning 
Internet har starkt påverkat utvecklingen av informationssystem. För systemutvecklare 
innebär förändring från traditionella till webbaserade informationssystem, att metoder 
och tekniker förändras (Standing, 2002). Conallen (1999) beskriver webbaserade 
informationssystem som alltmer populära. Han menar att detta främst beror på att 
systemen inom vissa områden har stora fördelar gentemot traditionella 
informationssystem. Ytterligare en orsak som han anser har påverkat populariteten, är att 
den starka tekniska utvecklingen inom området varit drivande för intresset av 
webbaserade informationssystem (Conallen, 1999). 

Komplexiteten bland webbaserade informationssystem ökar från enkla system som enbart 
förmedlar information och tillhandahåller enklare navigering till avancerade system som 
exempelvis möjliggör elektronisk handel. Detta leder till en allt större likhet mellan 
traditionell och webbaserad systemutveckling. Likt traditionell systemutveckling kan det 
behövas metoder som stöd för en strukturerad utveckling av avancerade webbaserade 
informationssystem. Conallen (1999) menar att utvecklingsprocessen bakom skapandet 
av webbaserade informationssystem varit oprioriterad och att utvecklingen varit driven av 
verktyg. Nuvarande utvecklingsmiljöer gör det möjligt att enkelt skapa simpla 
webbapplikationer. Effekten av detta är att utvecklingen sker i avsaknad av analys och 
design. Conallen (1999) hävdar att denna utveckling inte är hållbar när system blir mer 
komplexa. 

Samtidigt existerar uppfattningar om att metoders relevans har avtagit i och med 
förändringar av systemutvecklingsprocessen (Standing 2002). Fitzgerald (2000) visar att 
de flesta av dagens metoder bygger på synsätt och filosofier inom systemutveckling som 
utvecklades för omkring trettio år sedan. Dåvarande utvecklingsprocess skiljer sig från 
hur det ser ut i dagsläget. Nu är det ökade krav på en snabb utveckling av 
informationssystem. Detta skapar problem vilket leder till att metoder ifrågasätts och inte 
alltid används. De kan upplevas som att de medför negativa aspekter, såsom minskad 
produktivitet och en ökad tidsåtgång (Fitzgerald, 2000). 

DeTroyer och Leune (1998) hävdar att det finns en brist på metoder, som är skapade för 
utveckling av webbplatser och webbaserade informationssystem. De menar att det finns 
mycket litteratur som avhandlar grafik och användargränssnitt för webbplatser, men inte 
tillräckligt med litteratur som beskriver hur man systematiskt utvecklar webbplatser 
(DeTroyer & Leune, 1998). 

Webbaserade informationssystem kommer antagligen att bli både vanligare och mer 
komplexa vilket kan medföra ett ökat behov av utvecklingsstöd. Detta arbete syftar till att 
undersöka metodanvändning för webbaserade informationssystem och varför metoder 
specifikt utvecklade för miljön inte används i större omfattning.  

 

1.1 Rapportens struktur 
I kapitel 2 presenteras den bakgrundsinformation som är viktig att känna till för att förstå 
problemområdet. Vidare definieras centrala begrepp inom områden för rapporten. 
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Kapitlet behandlar områden som informationssystem och metoder, samt vilken påverkan 
Internet har haft på dessa. Kapitel 3 handlar om det problem som ligger till grund för 
rapporten. Kapitlet tar upp de avgränsningar som har genomförts för att möjliggöra en 
hantering av problemet. Vidare presenteras den frågeställning som sedan avhandlas i 
arbetet, samt vilket resultat som förväntas genom att frågeställningen besvaras. Kapitel 4 
behandlar lämpliga metoder för att genomföra arbetet samt på vilka grunder som metoder 
har visat sig lämpliga respektive olämpliga. Den metod som har använts är en 
enkätundersökning. Slutligen presenteras genomförandet av arbetet, som syftar till att 
lyfta fram ett svar på frågeställningen. Detta kapitel visar hur enkätundersökningen har 
genomförts. Genomförandet beskriver hur frågor har konstruerats och på vilka grunder de 
har ansetts relevanta för arbetet. I kapitel 5 presenteras en analys av svaren på 
enkätundersökningen. I kapitel 6 sammanställs de slutsatser som arbetet har lett fram till 
och här presenteras arbetets svar på frågeställningen. Kapitel 7 behandlar en diskussion 
om arbetet och vad som finns kvar att undersöka inom problemområdet.  
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2 Bakgrund 
Detta kapitel ger bakgrunden till problemområdet som arbetet handlar om. Centrala 
begrepp innefattar informationssystem och metoder. Informationssystem beskrivs både 
generellt samt de två klassificeringar som används i detta arbete: traditionella respektive 
webbaserade informationssystem. Även metoder behandlas generellt och med avseende 
på de två typerna av informationssystem. Vidare presenteras skäl till att använda och att 
inte använda metoder som stöd i utvecklingsprocessen.  

 

2.1 Informationssystem 
Nationalencyklopedin (2004) beskriver ett informationssystem som ett system vilket 
samlar in, bearbetar, lagrar och distribuerar information. I denna rapport används 
informationssystem med avseende på datoriserade informationssystem.  

Enligt Strauch och Winter (2002) kan informationssystem klassificeras i webbaserade 
och traditionella informationssystem. Dessa klassificeringar blir således omfattande. Det 
kan nämnas att informationssystem kan indelas i andra uppdelningar, och att de två som 
nämnts kommer att användas i arbetet, vidare kan dessa klassificeras i flera typer av 
undergrupper. 

Pant, Sim och Hsu (2000) beskriver hur den historiska utvecklingen av 
informationssystemen påverkat systemens roll och syfte. Under 1960-1970-talet 
användes informationssystem som redskap för databehandling. På 1980-talet ökade 
användningsområdet till att förbättra beslutsfattande. Under 1990-talet blev 
användningsområdet mer strategiskt. Systemen skulle stödja företagens mål och leda till 
konkurrensfördelar. Fokuseringen på konkurrensfördelar blev tydlig under den senare 
hälften av 1990-talet då e-handel blev en stark marknad vilket möjliggjordes av 
webbaserade informationssystem (Pant m.fl., 2000). Denna utveckling visar på vad som 
karaktäriserar traditionella respektive webbaserade informationssystem. Traditionella 
informationssystem har i stor utsträckning varit fokuserade på att behandla data och 
underlätta beslutsfattande, medan webbaserade informationssystem har som mål att skapa 
konkurrensfördelar för företaget och att bidra till genomförande av företagets 
målsättningar.       

 

2.1.1 Webbaserade informationssystem  

För att placera webbaserade informationssystem i dess omgivning, ges först definitioner 
av grundläggande begrepp, vilka är starkt sammankopplade med systemen. Internet 
består av sammankopplade datornätverk. Webben är den i särklass största källan till 
informationshämtning på Internet. Informationen på webben är sammankopplad med 
hypertext. Hypertext skapar kopplingar mellan relaterad information vilket möjliggör 
navigering för användare (Encyclopedia Britannica, 2004). Hypertext Transfer Protocol 
(HTTP) är det protokoll som används för att skicka webbsidor över Internet. HTTP 
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definierar hur klienter och servrar kommunicerar med varandra (Connolly & Begg, 
2002).   

Det som karaktäriserar webbaserade informationssystem i enlighet med Strauch och 
Winters (2002) tolkning är serverkomponenter av distribuerade applikationer, som 
använder Internetteknologi, HTTP, för att skicka data mellan klient och server. 
Definitionen av webbaserade informationssystem som presenterades av Strauch och 
Winters (2002) avgränsas i detta arbete, se kapitel 3.3, för att förtydliga vilka system som 
avses.  

Pant m.fl. (2000) menar att webbaserade informationssystem definieras av att de 
använder Internetteknologi tillsammans med webbläsare för att skapa 
informationssystem, som möjliggör företagsapplikationer. Pant m.fl. (2000) menar att 
denna användning av webbaserade applikationer är en stark förbättring gentemot 
traditionella informationssystem och tidigare webbanvändning. Detta beroende dels på 
grund av ökad tillgänglighet, och dels på skalbarheten bland webbaserade applikationer. 
Pant m.fl. (2000) menar att webbaserade informationssystem har en stark potential att öka 
omfattningen och möjligheterna för företag (Pant m.fl., 2000). 

En viktig aspekt som särskiljer webbaserade informationssystem i förhållande till 
traditionella informationssystem är projektslut. Innehållet i ett webbaserat 
informationssystem kan ändras dramatiskt över tid, vilket medför att tillstånd med ett 
färdigt system eller ett slut på utveckling är svårt att definiera. Webbaserade system kan 
enligt Standing (2002) ses som levande system som ständigt anpassas efter omgivningen. 

 

2.2 Systemutvecklingsmetoder 
Systemutveckling innebär att systematiskt utreda och utveckla datorbaserade 
informationssystem vilka har till uppgift att effektivisera verksamheten. 
Systemutveckling innefattar också förändring av existerande organisationsstruktur och 
arbetsprocesser i samband med ett nytt informationssystem (Avison & Shah, 1997). 

Systemutvecklingsmetoder är enligt Avison och Shah (1997) en samling bestående av 
procedurer, tekniker, verktyg och dokumentation, vars syfte är att underlätta utvecklingen 
av informationssystem. Metoder tillhandahåller sätt att systematiskt utveckla 
informationssystem. Detta sker genom ett antal faser, var och en med ett bestämt syfte 
(Avison & Shah, 1997). Det finns mängder av metoder vilka skiljer sig mer eller mindre 
från varandra. Metoder kan fokusera på olika aspekter inom utvecklingsprocessen, till 
exempel användarorienterade respektive teknisktorienterade (Avison & Shah, 1997).   
Fitzgerald (1998) hävdar att det är allmänt accepterat att användningen av 
systemutvecklingsmetoder är en viktig komponent i utvecklingen av informationssystem 
och att en ökad användning av metoder skulle förbättra utvecklingsprocessen och 
kvalitén på utvecklade informationssystem.  

Det finns flera sätt att se på systemutveckling. Ett av dessa är livscykelmodellen. Nedan 
följer en beskrivning av denna metod:



2. Bakgrund 

5 

Livscykelmodellen 

Enligt Avison och Shah (1997) innehåller livscykelmodellen sex steg som utförs i 
sekventiell ordning. Kortfattat kan stegen beskrivas enligt följande: 

1. Förstudie 

En förstudie inleds efter att ett problem av något slag har uppstått. I detta steg undersöks 
problemet, och vilka möjligheter som finns att lösa det. Vidare undersöks ramarna för 
systemet, och om projektet är möjligt att implementera. Det görs en nulägesanalys av 
situationen, en analys av övergripande krav, övervägningar av alternativa lösningar, och 
kostnadsalternativ för olika tillvägagångssätt jämförs. Förstudien kan sägas vara en 
reducerad systemanalys som ska underlätta för systemutvecklarna att ta beslutet om 
projektet ska fullföljas, och om så är fallet, hur de ska gå tillväga (Avison & Shah, 1997). 

2. Systemkartläggning 

Under systemkartläggningen planeras olika aspekter av projektet, till exempel 
organisation, aktiviteter, ansvarsområden och resurser. Då projektet är initierat planeras 
dess underliggande steg mer detaljerat. I systemkartläggningen definieras även tänkbara 
problemområden och avgränsningar (Avison & Shah, 1997). 

3. Systemanalys 

Systemanalys innebär att både det nuvarande systemet analyseras i detalj samt det 
material som samlats in angående det blivande systemet. Detta görs för att identifiera 
krav på det nya systemet. Om problem av olika slag dyker upp undersöks lösningar 
genom att kartlägga problemens underliggande orsaker och effekter. Resultatet av detta 
steg blir de krav som skall ligga till grund för det nya systemet. I detta skede är det viktigt 
att kunden godkänner krav och eventuella avgränsningar (Avison & Shah, 1997). 

4. Systemdesign 

Systemdesign går ut på att visa hur systemet kommer att byggas för att uppfylla krav som 
fastställts i tidigare faser. Systemdesignen handlar bland annat om det grafiska 
gränssnittet, databasens struktur och programmeringsspecifikationer (Avison & Shah, 
1997). 

5. Implementation 

Under implementationen skapas systemet. Implementationen innefattar programmering, 
design och testning av systemet. För att användarna skall kunna bruka systemet kan även 
träning innefattas i implementationen. Systemet är efter detta skede färdigt att användas 
för kunden (Avison & Shah, 1997). 

6. Uppföljning och underhåll  

Uppföljning och underhåll innebär att problem, som uppstår med systemet efter det att 
systemet satts i drift åtgärdas. Det lyfter också fram systemets brister i form av en 
uppföljning kring det färdiga systemet (Avison & Shah, 1997). 
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2.2.1 Fördelar och nackdelar med metodanvändning  

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda systemutvecklingsmetoder. Några 
av de fördelar som Fitzgerald (1998) tar upp är: 

• Metoder hjälper till att dela upp komplexiteten i informationssystemsutveckling i 
mer lätthanterliga bitar 

• Metoder ger styrning över utvecklingsprocessen och på så sätt minskas 
risktagande och osäkerhet 

• Metoder kan möjliggöra spetskompetens och fördelning av arbetskraft då det 
finns en tydlig struktur uppdelad i faser 

• Metoder kan möjliggöra återanvändning av den kunskap som införskaffats under 
tidigare systemutvecklingsprojekt 

• Metoder ger en standardiserad utvecklingsprocess vilken möjliggör utbytbarhet av 
systemutvecklare (Fitzgerald, 1998) 

En del av de nackdelar som Fitzgerald (1998) tar upp är: 

• Uppskattningsvis finns det över tusen metoder, och det är tveksamt ifall det finns 
lika många meningsfulla sätt att utveckla informationssystem 

• Många metoder betraktar systemutvecklingsprocessen felaktigt, som en ordnad 
rationell process 

• Systemutvecklare kan följa metoder för strikt vilket kan leda till att systemet inte 
prioriteras 

• Systemutvecklingsmetoder uppfattas vanligtvis som tillämpbara på all 
utvecklingssituationer vilket inte nödvändigtvis är fallet (Fitzgerald, 1998) 

 

2.2.2 Problem med metodanvändning 

Standing (2002) menar att det är orimligt att en metod kan ge ett detaljerat stöd vid 
utveckling av alla typer av informationssystem, då de kan vara skapade med olika 
inriktningar, och att det därmed krävs ett flertal metoder.  

Fitzgerald (2000) visar att de flesta av dagens metoder härstammar från tidsperioden 
mellan slutet av 60-talet till slutet av 70-talet. Tekniker så som livscykelmodellen 
kommer från denna period. Under tidsperioden rådde en annan typ av utvecklingsmiljö 
än dagens. Detta skapar problem då metoderna inte är anpassade efter hur det ser ut i 
dagsläget (Fitzgerald, 2000). Utifrån empirisk erfarenhet har Fitzgerald (2000) fastslagit 
att dagens företagsklimat kräver en snabb utvecklingsprocess. Detta är något som 
traditionella systemutvecklingsmetoder oftast inte är lämpliga för (Fitzgerald, 2000).   
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2.2.3 Metoder för webbaserad utveckling  

Avison och Shah (1997) beskriver tidig systemutveckling som mer fokuserad på teknisk 
kunskap än på kommunikation. Användarnas behov fångades inte vilket resulterade i att 
det skapades oanvändbara system. För att lösa detta problem introducerades 
livscykelmodellen för att på ett systematiskt och kontrollerat sätt skapa mer lämpliga 
system (Avison & Shah, 1997).  Fitzgerald (1998) skildrar den tidiga systemutvecklingen 
som ofta byggde på osystematiska metoder. När komplexiteten hos system ökade var 
utvecklingsprocessen inte hållbar vilket ledde till metodanvändning. Det är möjligt att 
historien upprepar sig med webbaserade informationssystem. Tidiga system utvecklades 
utan metodstöd och det kan uppstå problem när systemen blir alltför komplexa.  

Strauch och Winter (2002) menar att webbaserade informationssystem innefattar mer än 
traditionella informationssystem, att de delar som karaktäriserar traditionella 
informationssystem återfinns i webbaserade informationssystem tillsammans med 
ytterligare aspekter. Av detta skäl krävs mer av metoderna som inte återfinns i de 
metoder som är skapade utifrån traditionella informationssystems förutsättningar.  

Standing (2000) påpekar att Internet haft en stor påverkan på företag och att det för 
systemutvecklare är viktigt att inom systemutveckling vara medveten och ta hänsyn till 
denna förändring. Standing (2002) menar att de flesta metoder har ett alltför stort fokus 
på interna och tekniska problem istället för på organisatoriska problem och därmed 
lämpar sig dåligt för webbaserad utveckling. Davies (2000) menar att traditionella 
systemutvecklingsmetoder inte passar för e-handelsystem då sådana metoder till stor del 
bygger på att utvecklare har användare tillgängliga. De argument som Davies använder 
sig utav kan även tillämpas på webbaserade informationssystem i allmänhet då grunderna 
för påståendet är de samma. Även dessa har en odefinierbar målgrupp. Davies (2000) 
nämner skillnader i användarmålgruppen gentemot traditionella informationssystems 
användargrupper som: 

• Geografiska skillnader 

• Kulturella skillnader 

• Sociala skillnader 

• Skillnader i kunskap och erfarenhet 

• Ingen naturlig ledare 

• Använder sig av olika hård- och mjukvara för åtkomsts till systemet 

Även Standing och Terry (2002) påpekar problematiken med systemets användare inom 
webbaserade informationssystem. De menar att inom traditionell systemutveckling har 
systemutvecklare tillgång till en identifierbar användargrupp. Medan det inom 
webbaserad informationssystemsutveckling är svårt att identifiera användare. Studien 
som presenteras av Standing och Terry (2002) hävdar att användare inte involveras i 
utvecklingsprocessen utan ges möjlighet till feedback först efter systemets 
implementation. Detta kan enligt Standing och Terry (2002), påverka användarnas syn 
negativt av systemen.   
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Det finns ett antal metoder utvecklade för webbaserade informationssystem. En kort 
sammanfattning av fyra metoder, som är anpassade för utveckling av webbaserade 
informationssystem, presenteras kortfattat nedan: 

• Web Site Design Method (WSDM) 

• Relationship Management Methodology (RMM) 

• Object-Oriented Hypermedia Design Model (OOHDM) 

• Internet Commerce Development Methodology (ICDM) 

 

Web Site Design Method (WSDM) 

WSDM fokuserar på ett användarcentrerat synsätt. Metoden består av fyra faser: 
användarmodellering, konceptuell design, implementationsdesign och implementation. 
WSDM förutsätter att organisationens syfte med webbsidan är definierat från början, och 
metoden är inte anpassad för avancerade webbaserade informationssystem (DeTroyer & 
Leune, 1998). 

1. Användarmodellering 

Denna fas består av två delsteg, användarklassifisering och beskrivning av 
användarkategorier. För att hitta användarkategorier delas organisationen och dess 
processer upp i aktiviteter. De människor som innefattas av en viss aktivitet ses som 
potentiella användare för en specifik användarkategori. För att beskriva 
användarkategorierna undersöks vilken information som är intresserat för respektive 
kategori och hur informationen bör presenteras (DeTroyer & Leune, 1998). 

2. Konceptuell design 

Denna fas består av två delsteg, objektmodellering och navigationsdesign. Under 
objektmodelleringen formuleras informationskrav för användarkategorier formellt genom 
konceptuella modeller. Navigationsdesignen innebär att de olika användarkategoriernas 
navigeringsmönster beskrivs (DeTroyer & Leune, 1998). 

3. Implementationsdesign  

Under denna fas skapas den grafiska designen av webbsidan. Syftet är att gränssnittet 
skall vara användbart. 

4. Implementation 

Denna fas innebär skapandet av webbsidan.  

 

Relationship Management Methodology (RMM) 

RMM fokuserar på utveckling, design och konstruktion av stora hypertextbaserade 
informationssystem för både intranät och Internet (Isakowitz, 1997). Enligt Isakowitz 
(1997) medför RMM fördelar som strukturerad utveckling, underlättande av underhåll, 
lättnavigerade system och metoden tar även hänsyn till att utvecklingen kan ske av flera 
personer samtidigt. RMM består av sju faser: 
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1. E-R design 

I denna fas skapas ett E-R schema (Entitet-Relation) över systemet (Isakowitz, Stohr & 
Balasubramanian, 1995). Ett E-R schema beskriver entiteter, relationer och attribut. Med 
entiteter menas ett specifikt objekt. Entiteters egenskaper kallas attribut. Vidare finns 
relationer mellan entiteter som beskriver hur entiteter relaterar till varandra (Connolly & 
Begg, 2002).   

2. Slice design 

I detta steg delas entiteter upp i delar. Delarna skapas utifrån hur användare behöver få 
informationen presenterad och hur de skall kunna tillgå informationen. Tillsammans med 
E-R designen är detta ett konceptuellt schema över applikationsdomänen (Isakowitz 
m.fl., 1995). 

3. Navigations design 

Systemets navigation designas genom relationer i E-R schemat. Om en relation finns 
mellan entiteter jämförs relationen mot de krav som finns på systemet, ifall någon form 
av navigation mellan entiteterna skall vara möjlig (Isakowitz m.fl., 1995). 

4. Design av konverteringsprotokoll 

Detta steg innebär att element som används i RMM omvandlas för 
implementationsmiljön. 

5. Design av användargränssnitt 

I denna designfas avhandlas systemets grafiska presentation. 

6. Beteende under exekvering 

Fasen behandlar implementation av navigering. I fasen tas även ställning till om 
information skall vara statisk eller dynamiskt genererad beroende på hur föränderlig 
informationen är (Isakowitz m.fl., 1995). 

7. Konstruktion och testning 

Systemet konstrueras och testas. Vid testningen undersöks speciellt att navigeringen 
fungerar (Isakowitz m.fl., 1995). 

 

Object-Oriented Hypermedia Design Model (OOHDM) 

OOHDM är en objektorienterad metod för att utveckla hypertextbaserade applikationer. 
Schwabe och Rossi (2003) menar att hypermedia applikationer innehåller komplex 
information och kan innehålla avancerade navigationssystem. Fördelar med 
objektorientering möjliggör dels en konsistent beskrivning av komplexa 
informationsobjekt och dels hantering av avancerade navigeringsmönster (Schwabe & 
Rossi, 2003).  OOHDM innehåller fyra faser; kravinsamling, navigationsdesign, abstrakt 
gränssnittsdesign och implementation.  

1. Kravinsamling 

Detta är den första fasen i OOHDM och syftar till att identifiera systemets intressenter 
samt hur de ser på systemet som skall utvecklas. För att kartlägga hur systemet kommer 
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att användas, tillämpas scenarios från samtliga typer av intressenter och samtliga typer av 
uppgifter som systemet skall stödja. Samlingen av scenarios leder till User Interaction 
Diagrams vilka grafiskt beskriver hur användare interagerar med systemet. Denna 
process sker i samråd med användare för att fånga deras behov. Under detta steg skapas 
även en konceptuell modell som beskriver semantiken i applikationen (Schwabe & Rossi, 
2003).     

2. Navigationsdesign  

Under denna fas beskrivs navigationsstrukturen för applikationen. Under fasen tas hänsyn 
till användarkategorier och hur de är tänkta att använda applikationen. Genom att 
separera modellen över navigering från den konceptuella modellen underlättas underhåll 
då navigeringen kan förändras utan att påverka den konceptuella modellen (Schwabe & 
Rossi, 2003). 

3. Abstrakt gränssnittsdesign 

En abstrakt gränssnittsmodell skapas, vilken definierar gränssnittsobjekt samt externa och 
användargenererade händelser.  

4. Implementation 

Under denna fas skapas applikationen. Slutprodukten är en fungerande applikation.  

 

Internet Commerce Development Methodology (ICDM)  

ICDM är en metod som fokuserar på utvecklingen av företag-till-kund applikationer, e-
handel. ICDMs filosofi är att se på utvecklingen ur ett företagsperspektiv och ta hänsyn 
till den snabba förändringstakten som krävs av utvecklingen för företag-till-kund 
applikationer (Standing, 2002). ICDM tar förutom teknik upp områden som rör strategi, 
organisationskultur, företagsprocesser och företagsledning. För att avgöra inriktning på 
system används SWOT-analys för att åskådliggöra systemets styrkor och svagheter 
gentemot konkurrerande system. ICDM är skapad för att vara applicerbar på många typer 
av e-handelssystem och pga. generalitet föreskriver metoden riktlinjer framför krav på 
steg som skall följas (Standing, 2002).
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3 Problem 
Detta kapitel beskriver det problem som arbetet har till syfte att lyfta fram och behandla. 
Problemet relaterar till ett problemområde vilket beskrivs närmare för att placera 
problemet i dess sammanhang. Då rapporten skall hantera problemet har avgränsningar 
gjorts för att underlätta och möjliggöra en lösning. Även det förväntade resultatet 
beskriver tänkbara svar på frågeställningen som definierar problemet. 

 

3.1 Problemområde 
Webbaserade informationssystem kommer antagligen att bli både vanligare och mer 
komplexa, vilket medför ett ökat behov av utvecklingsstöd i form av metoder specifikt 
utvecklade för miljön. Sådana metoder finns redan, exempelvis OOHDM, WSDM, RMM 
och ICDM (se kapitel 2.2.3).  

Standing (2002) menar att en del systemutvecklares synsätt gentemot metodanvändning 
innebär att metoder skulle vara föråldrade och att de inte passar för webbaserade 
informationssystem, detta är enligt Standing en felaktig uppfattning. Standing hävdar att 
synsättet till stor del beror på att många metoder inte är skapade för dagens snabbt 
skiftande företagsmiljö. Fitzgerald (1998) framhåller att många systemutvecklare i 
praktiken inte använder sig av formaliserade utvecklingsmetoder då det anses påverka 
produktiviteten negativt. Samtidigt har den tidiga utvecklingen av webbaserade 
informationssystem inte kunnat jämställas fullt ut med traditionell systemutveckling då 
webbaserade informationssystem varit relativt O-komplexa och inte krävt en strukturerad 
utvecklingsprocess. Conallen (1999) menar att processen bakom skapandet av 
webbaserade informationssystem varit oprioriterad och att utvecklingen varit driven av 
verktyg. Nuvarande utvecklingsmiljöer gör det möjligt att skapa enkla 
webbapplikationer, men att utvecklingen sker utan analys och design. Conallen (1999) 
hävdar att denna utveckling inte är hållbar när system blir mer avancerade. Standing 
(2002) menar att trots Internets påverkan på informationssystemsutveckling så har 
metoders betydelse för webbaserade informationssystem inte undersökts i större 
omfattning. Standing (2002) visar även att det finns verktyg som ger stöd vid utveckling 
av webbaserade informationssystem, men att det finns en brist på metoder som kopplar 
samman alla delar till en helhet. Även DeTroyer och Leune (1998) visar att det finns en 
brist på metoder. De menar att det finns mycket litteratur som avhandlar 
gränssnittsdesign men att det saknas litteratur som beskriver hur man systematiskt skapar 
system (DeTroyer & Leune, 1998). 

 

3.2 Problemprecisering 
Frågeställningen som detta arbete syftar till att besvara är:  

I vilken utsträckning används metoder skapade för utveckling av webbaserade 
informationssystem och varför används de inte i större utsträckning?  
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Frågeställningen innehåller två delar:  

1. Undersöka om och till vilken grad metoderna används.  

2. Undersöka skäl till varför användningen inte är högre (förutsatt att metoderna inte 
alltid används så kan graden av användning höjas). 

 

Frågeställningen uppstår då det finns ett antal metoder tillgängliga, vilka specifikt är 
skapade för utvecklingsmiljön. Det finns dock tecken på att sådana metoder inte används 
i stor utsträckning. Samtidigt misslyckas många webbaserade system pga. att de inte är 
tillräckligt väl konstruerade. DeTroyer och Leune (1998) menar att webbsidor utvecklade 
med ad hoc metodik tenderar till att innehålla både användbarhetsproblem och 
underhållsproblem. 

Det är viktigt att undersöka problemet med metodanvändning för webbaserade 
informationssystem. Utvecklingen inom området sker snabbt, och webbaserade 
informationssystem blir mer komplexa. Systemen blir också viktigare för företagen och 
organisationer vilket ställer ökade krav på utvecklingsprocessen. Det finns tvivel ifall en 
ostrukturerad utveckling är särskilt hållbar i längden, det är därför av intresse att 
undersöka förhållningssättet till metoder bland praktiserande systemutvecklare. 

 

3.3 Avgränsning 

Med webbaserade informationssystem menas i detta arbete kommersiella webbplatser, 
exempelvis e-handelssystem och webbapplikationer, då dessa innehar en högre grad av 
komplexitet i förhållande till enklare webbplatser, som enbart förmedlar information. 
Dvs. personliga webbsidor etc. omfattas inte i begreppet i denna rapport då det inte är 
säkert att dessa är tillräckligt komplexa för att behöva metodstöd. Denna avgränsning 
inverkar således på den definition av webbaserade informationssystem som beskrevs i 
kapitel 2.1.  

Arbetet syftar till att undersöka hur praktiserande systemutvecklare ställer sig till metoder 
utvecklade specifikt för webbaserade informationssystem. Denna typ av metoder anser 
författaren till viss del inneha liknande egenskaper, varav de fyra metoder som specifikt 
beskrivs i bakgrunden är ett urval av de som finns tillgängliga.  

 

3.4 Förväntat resultat 
Det förväntade resultatet av detta arbete är att visa hur omfattande användningen av 
metoder för utveckling av webbaserade informationssystem är samt varför de inte 
används i större omfattning.  

Författaren förväntar sig att utsträckningen som metoderna används i är låg. Vidare 
förväntas skäl till att metoderna inte används i större utsträckning vara en kombination av 
flera orsaker. Tänkbara sådana orsaker kan vara synen på metoder som föråldrade och 
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uppfattningen att metoder minskar konkurrenskraft då metoder kan ses som mer 
resurskrävande. Systemutvecklares kunskaper om metoder och kunskap om tillgängliga 
metoder kan vara bristfällig. Författaren gissar att andelen systemutvecklare inom 
branschen som sysslar med webbaserad produktion i högre frekvens är självlärda 
tillskillnad från mer traditionell utveckling vilket kan leda till för liten metodkunskap. 
Metoder kan upplevas som mycket tidskrävande då de traditionellt sett varit det. Flera 
befintliga metoder bygger på livscykelmodellen och är inte anpassade för utveckling av 
webbaserade informationssystem, och detta tror författaren bidrar till att hela konceptet 
med metoder avskräcker. Samtidigt kan en brist på erfarenhet av metoder vid lyckade 
tillämpningar leda till att obeprövade metoder inte används. Det stöds av Standing (2002) 
som nämner svårigheterna att få företag att använda ICDM då det saknas lyckade, 
genomförda tillämpningar av metoden.  
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4 Tillvägagångssätt 
Detta kapitel behandlar arbetets metodtillämpning. Enligt Berndtsson, Hansson, Olsson 
och Lundell (2002) kan en metod ses som ett systematiskt tillvägagångssätt för att 
undersöka ett problem. De metoder som ses som lämpliga för att undersöka rapportens 
problemområde är; litteraturstudie, fallstudie, enkätundersökning och intervjuer.  I avsnitt 
4.1 presenteras valet av metod som kommer att användas för att besvara frågeställningen. 
Sist behandlas genomförandet i avsnitt 4.2. 

 

4.1 Val av metod 
Detta kapitel handlar om valet av enkätundersökning som metod för att besvara arbetets 
problemområde. Vidare tas även de skäl upp som legat till grund för att metoder ansetts 
lämpliga eller olämpliga att använda.  

 

Fitzgerald (2000) framställer att empirisk erfarenhet är viktigt för att undersöka hur 
framtida systemutvecklingsmetoder bör utvecklas. Dvs. genom att undersöka det faktiska 
metodanvändandet, eller bristen på detta, av praktiserande systemutvecklare. Detta har 
tillämpats som ett argument för att bedriva arbetet med en empirisk metod för att svara på 
frågeställningen i kapitel 3. Ytterligare en anledning till att empiri har föredragits är den 
relativt stora bristen på användbara källor som skulle kunna ha tillämpats på 
frågeställningen. Detta då de antingen inte behandlar webbaserade informationssystem 
specifikt och de som gör det inte har setts som tillämpbara för att besvara frågeställningen 
utifrån en litteraturstudie. 

Generellt sett har författaren ansett att frågeställningen som utgör problemet lämpar sig 
bäst att undersöka med kvantitativa metoder för att få svar på om metoder för 
webbaserade informationssystem används. Både kvantitativa och kvalitativa metoder kan 
dock användas för att undersöka varför metoderna inte används i större utsträckning. 
Enkätundersökning valdes då det är en lämplig metod att undersöka attityder med och 
frågeställningen behandlar systemutvecklares inställning till metoder utvecklade för 
webbaserade informationssystem. Enkätundersökning ger även jämförbara svar på ett 
annat sätt än intervjuer och detta ansågs av författaren som en viktig del eftersom detta 
kunde visa på mönster i den undersökta gruppen. Exempelvis kunde ett 
användningsområde för en sådan jämförelse vara att undersöka hur systemutvecklare som 
saknade respektive besatt kunskap om de efterfrågade metoderna sedan skiljde sig i svar 
på frågor rörandes metodanvändning. 

Litteraturstudie har valts bort då författaren anser att det skulle bli svårt att svara på 
frågeställningen då den litteratur som hittats tenderar till att lyfta fram en specifik metod 
för utveckling av webbaserade informationssystem och endast beskriver kortfattat det 
problem som ligger till grund för arbetet. De skäl som till den låga tillämpningen av 
metoder som funnits i litteraturen och som tagits upp i arbetet har använts i 
enkätundersökningen för att identifiera de tänkbara skäl som kan ligga till grund för att 
metoderna inte används.  
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Fallstudie är en tänkbar metod som skulle kunna användas för att undersöka befintliga 
metoder i praktiken och eventuella problem som följer av deras tillämpning. Metoden 
ansågs som olämplig av författaren eftersom det skulle vara svårt att finna företag som 
använder sig utav dessa metoder och därför valdes fallstudie bort. Drever (1997) menar 
att fallstudier inte är en lämplig metod för att dra slutsatser och generella egenskaper hos 
hela populationen utan istället skall användas för att undersöka ett visst område i detalj. 
Frågeställningen som arbetet behandlar syftar till att undersöka generella mönster bland 
populationen vilket leder till att fallstudie inte lämpar sig bra för det aktuella problemet. 
Fallstudie lämpar sig inte heller helt mot problemet, som innebär att undersöka generella 
mönster, istället undersöks i fallstudien en mindre grupp vilket hade gjort det svårt att 
besvara frågeställningen.  

Intervju är en form av kvalitativ metod som bygger på samtal mellan minst två personer 
(Olsson & Sörensen, 2001). Intervju är en potentiellt lämplig metod för att undersöka 
problemet med. Frågeställningen hade varit möjlig att besvara genom att intervjua 
systemutvecklare om deras synsätt om metoder. Fördelen med att använda intervju som 
metod skulle ha varit att resultatet byggde på mer utförliga svar. Nackdelen hade varit att 
andelen tillfrågade personer inte skulle ha blivit lika hög till följd av tidsramen för 
arbetet. Intervjuer valdes bort eftersom enkätundersökningen ansågs som tillräcklig för 
att besvara frågeställningen. 

 

4.1.1 Enkätundersökning 

Den metod som valts att användas i detta arbete är enkätundersökning. 
Enkätundersökning är en typ av intervjuundersökning men syftar till att samla in 
kvantitativ data. Tillskillnad från en intervju som består av samtal bygger en 
enkätundersökning på att de medverkande personerna skriftligt besvarar ett formulär. 
Enkätundersökning är en lämplig metod för att undersöka attityder, opinioner hos 
populationen (Olsson & Sörensen, 2001). Arbetets problem syftar till stor del att 
undersöka verksamma systemutvecklares kunskap och attityd gentemot metoder för 
webbaserade informationssystem varpå detta ansågs som en lämplig metod att bedriva 
arbetet med.  

Enkäter innebär vissa problem, ett av dessa är svarsbortfall. Bortfall i enkäter kan vara 
externt och internt. Externt bortfall uppstår då personer väljer att inte svara på enkäten. 
Internt bortfall beror på att frågor inte besvaras, detta kan avhjälpas med bra utformning 
av frågorna (Olsson & Sörensen, 2001). Ett annat problem är formulering av frågor så att 
de uppfattas liktydigt av personerna som besvarar dem. Vid konstruktionen av enkäten 
och dess frågor finns ett antal saker att beakta. Det är viktigt att svarsalternativ anpassas 
efter varje fråga. Inledande frågor bör vara enkla och svåra frågor placerade mot slutet av 
enkäten. Språket i enkäten skall vara naturligt och oprovocerande. Frågorna bör placeras i 
en logisk ordningsföljd. Enkäten bör vara lätt att fylla i och ge ett positivt intryck (Olsson 
& Sörensen, 2001).  

Populationen som undersöks består av systemutvecklare som utvecklar webbaserade 
informationssystem. Populationen har begränsats till systemutvecklare som arbetar på 
företag verksamma inom Sverige. Företagens geografiska placering inom Sverige samt 
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dess storlek varierar. Ur populationen kommer ett urval att ske, eftersom den är för stor 
för att samtliga skall undersökas.  

Två faktorer som påverkar enkätundersökningen är graden av strukturering och 
standardisering. En hög grad av standardisering innebär att frågor ställs på samma sätt 
och i samma ordningsföljd medan en låg grad innebär att man anpassar frågornas 
formulering och ordning efter situationen. Graden av strukturering handlar om hur 
svarsalternativen är konstruerade. En hög grad av strukturering ger fast svarsalternativ till 
frågor och en låg grad låter den intervjuade ge egna svar (Olsson & Sörensen, 2001).  I 
den genomförda enkätundersökningen ställs frågorna med en hög grad av strukturering 
och en hög grad av standardisering. Författaren har valt att använda svarsalternativ som 
är förankrade i den litteratur som funnits inom området.  

 

4.2 Genomförande 
Detta kapitel behandlar genomförandet av enkätundersökningen. I kapitlet beskrivs 
detaljerat hur enkätundersökningen har genomförts, hur populationen fastställts och hur 
frågor har konstruerats. Detta kapitel handlar om aspekter som rör tillämpningen av den 
valda metoden, enkätundersökning. Först behandlas detaljerna i hur enkätundersökningen 
genomfördes och sedan hur varje fråga skapades med tillhörande svarsalternativ samt 
vilket syfte som föranledde att frågan ställdes. Kapitel 4.2.1 handlar om 
enkätundersökningens genomförande och kapitel 4.2.2 berör enkätundersökningens 
frågor. 

 

4.2.1 Utformning av enkätundersökning 

Enkäten skickades ut till systemutvecklare på 68 företag. Företagen inkluderade både 
svenska och internationella företag med verksamhet i Sverige. Företagen var spridda över 
Sverige men med viss koncentration till storstadsregionerna. Detta eftersom de flesta av 
företagen är verksamma inom dessa områden. Även storleken på företagen varierade.  
Urvalet av företag skedde slumpmässigt med undantaget att alla företag kontrollerades så 
att de sysslade med verksamhet relevant för undersökningen dvs. utveckling av 
webbaserade informationssystem, detta inkluderar i undersökningen; webbaserade 
geografiska informationssystem (GIS), intranätapplikationer, e-handel, webbaserade 
applikationer och informationssystem. 

Av företagen som mottog enkätundersökningen valde 26 stycken (38,2 %) att medverka i 
undersökningen. Det externa bortfallet var 42 stycken (61,8 %). Tillsammans med 
förfrågningen som skickades ut presenterades syftet med arbetet och enkäten samt 
information om vem enkäten riktade sig till. Information om hur arbetet definierade 
centrala begrepp angavs även för att minska tolkningsutrymmet vid svarandet. Denna 
information gavs inte i själva frågorna då det skulle ha inneburit mycket repetitiv 
information att läsa igenom och dessutom ansågs ge ett negativt intryck av 
enkätundersökningen, dvs. att en lägre andel skulle ha medverkat. I utskicket till de 
kontaktade företagen uppmanades de svarande att komplettera sina svar genom e-post på 
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de frågor där de ansåg att svarsalternativen inte räckte till. Detta var tänkt att minska de 
negativa konsekvenser med fasta svarsalternativ något, eftersom eventuell information 
som kan ha missats i enkäten kunde framföras ändå.  

Skapandet av enkäten genomfördes med målsättningen att ställa centrala frågor och hålla 
ner frågor och svar på en enkel nivå. Det skulle vara lätt att förstå och svara på enkäten.  

Enkäten skapades som en webbsida som de svarande fick adressen till och själva kunde 
gå in och besvara. Innan enkäten skickades ut till medverkande företag testades frågorna 
av kontrollpersoner, med likvärdig kunskap inom området som författaren, för att 
säkerställa att frågorna uppfattades som de var tänkta. 

Enkäten innehöll åtta frågor. Antalet frågor valdes relativt lågt detta dels pga. att en lång 
svarstid kan ha ett avskräckande syfte vilket kan leda till en lägre andel medverkande och 
dels då antalet frågor ansågs ge en tillräckligt bra bild av utvecklingssätt och attityder 
gentemot metodanvändning. Enkäten besvarades anonymt då de svarandes 
personuppgifter inte var intressant för resultatet. Fråga ett till och med fem kunde den 
svarande välja ett av de svarsalternativ som angavs. På fråga sex till och med åtta angavs 
de svarsalternativ som passade in, flera alternativ kunde ingå i svaret. Hur frågorna kunde 
besvaras beskrevs dels hur frågan var ställd och dels hur den medverkande personen 
praktiskt kunde besvara frågan.  

 

4.2.2 Enkätfrågor 

Här presenteras de frågor och svarsalternativ som ingick i undersökningen, de 
representeras så som ställdes i enkätundersökningen. Till varje fråga presenteras även 
syftet till att frågan ställdes, denna information angavs inte i enkätundersökningen. 

 

Fråga 1: Använder ni metoder vid utveckling av webbaserade informationssystem? 

o Ja, egenutvecklade metoder  

o Ja, traditionella systemutvecklingsmetoder  

o Ja, metoder utvecklade för webbaserade informationssystem  

o Nej  

Denna fråga ställdes för att få en bild av om metoder används vid utveckling av 
webbaserade informationssystem och om så var fallet vilken typ av metoder som 
används. Denna fråga är central för problemområdet och den kommer att användas direkt 
för att besvara en del av frågeställningen; om metoder utvecklade för webbaserade 
informationssystem används. Även uppdelningen av de metoder som inte undersöks i 
denna rapport var intressant att undersöka då det visar hur utvecklingen sker i dagsläget. 

 

Fråga 2: Hur väl känner du till metoder skapade för utveckling av webbaserade 
informationssystem?  

o Inte alls  
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o Ganska bra  

o Mycket bra  

Syftet med frågan var att undersöka omfattningen av systemutvecklarnas kunskap 
angående metoder för webbaserad utveckling. Denna fråga var främst intressant att ställa 
med hänsyn till efterföljande frågor för att se om svaren var sakliga, baserade på fakta 
eller enbart godtyckliga åsikter. Båda sakliga och osakliga svar var intressanta men det är 
viktigt att kunna särskilja dem. 

 

Fråga 3: Hur ser du på metoder skapade för utveckling av webbaserade 
informationssystem?  

o Inte viktigt  

o Ganska viktigt  

o Mycket viktigt  

Frågan ställdes för att undersöka vilken attityd som finns bland systemutvecklare, om 
systemutvecklare anser att metoder för webbaserade informationssystem är viktiga eller 
inte. Frågan är intressant eftersom den kan indikera problem med metoder. Om intresset 
för metoderna är starkt kan det uppfattas som att de tillför aspekter som upplevs som 
viktiga. Om de inte skulle anses viktiga kan det tyda på att de redan använda metoderna 
är tillräckliga. 

 

Fråga 4: På vilket sätt utvecklar ni webbaserade informationssystem?  

o Livscykelmodellen  

o Rapid application development (RAD)  

o Evolutionärt  

o Paketlösningar  

o Outsourcing  

o Application service provider (ASP)  

o Annat  

Syftet med frågan var att se om webbaserade informationssystem utvecklades likartat 
bland de tillfrågade. Denna fråga var tänkt att kunna visa på kopplingar mellan eventuellt 
metodval och på det utvecklingssätt som dessa tillämpades ihop med. Eventuella mönster 
som eventuellt skulle ange benägenheten att använda en viss form av metod utifrån given 
utvecklingsstrategi. Svarsalternativen togs från Vidgen m.fl. (2002) som anger att 
alternativen livscykelmodellen, RAD och evolutionär utveckling som några av de 
vanligare utvecklingssätten för utveckling av informationssystem. De övriga alternativen; 
paketlösningar, outsourcing och ASP är alternativa strategier för att tillhandahålla 
informationssystem. Eftersom det finns ytterligare strategier som används för utveckling 
gavs även möjligheten att välja att man använde annat än de angivna alternativen.  
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Fråga 5: Har du någon gång misslyckats med utvecklingsprojekt som innefattar 
webbaserade informationssystem?  

o Nej, Aldrig  

o Ja, Sällan  

o Ja, Ofta  

Denna fråga ställdes för att undersöka hur metodanvändning påverkade frekvensen av 
lyckade systemutvecklingsprojekt. Enligt den litteratur som behandlats borde 
felfrekvensen vara hög vid utvecklingsprojekt som saknar metodstöd. Frågan ställdes för 
att undersöka om systemutvecklare delade denna syn vilket i författarens mening i sådana 
fall borde ge skäl till en positiv inställning till metoder.  

 

Fråga 6: Vilken typ av system anser du att metodanvändning är lämplig för? Markera de 
alternativ som du tycker passar in.  

� Enkla system som enbart förmedlar information  

� Komplexa system  

� Små system  

� Stora system  

Denna fråga ställdes för att undersöka om graden av komplexitet på systemet respektive 
storleken på systemet påverkade systemutvecklares syn av metodlämplighet. Frågan kan 
ge indikationer på vilket sätt metodanvändning tillämpas om det är för att bryta ner stora, 
komplexa delar till mer hanterbara eller om metoder används med andra syften, 
exempelvis för att skapa en enhetlig utvecklingsprocess. 

 

Fråga 7: Vilka skäl tror du ligger bakom att metoder inte används i större omfattning? 
Markera de alternativ som du tycker passar in.  

� Systemutvecklare saknar kunskap om tillgängliga metoder 

� Webbaserade informationssystem är inte tillräckligt komplexa för att kräva 
metodstöd 

� Tillgängliga metoder är inte tillräckligt beprövade 

� Det saknas lämpliga metoder 

� Metodanvändning tar för lång tid 

� Metodanvändning medför ökade utvecklingskostnader 

Denna fråga ställdes för att undersöka skäl till varför metoder inte används. 
Svarsalternativen har valts ut genom den litteratur som behandlar området. Dessa skäl har 
tidigare tagits upp i arbetet och används för att se om systemutvecklare överensstämmer. 
Fråga är central och syftet är att ge svar på varför metoder inte används i större 
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omfattning. Frågan användes för att besvara en del av frågeställningen, varför metoder 
för webbaserade informationssystem inte används i större utsträckning. 

 

Fråga 8: Hur tror du att en ökad metodanvändning skulle påverka utvecklingen av 
webbaserade informationssystem? Markera de alternativ som du tycker passar in.  

� Högre andel lyckade utvecklingsprojekt 

� Standardiserad utvecklingsprocess 

� Ökad kvalité på system 

� Längre utvecklingstider 

� Högre utvecklingskostnader 

� Minskad kreativitet 

� Minskad produktivitet 

� Förenkling av underhåll 

� Ökad utbytbarhet av arbetskraft  

� Ökad återanvändning av kunskap 

� Minskade användbarhetsproblem bland system 

� Minskade underhållsproblem bland system 

Denna fråga ställdes för att undersöka attityder för och emot metodanvändning. 
Svarsalternativen har valts ut genom den litteratur som behandlar området. Dessa skäl har 
tidigare tagits upp i arbetet och används för att se om systemutvecklare instämmer och till 
vilken grad. Frågans syfte var att ge svar på varför metoder inte används i större 
omfattning. Frågan användes för att besvara en del av frågeställningen; varför metoder 
för webbaserade informationssystem inte används i större utsträckning. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel behandlas resultatet av den genomförda enkätundersökningen. Svaren visas 
med diagram över hur de medverkande utvecklarna har svarat. Till varje fråga kommer 
en analys av svaren. Frågorna tas upp i den följd de ställdes och därefter presenteras en 
jämförelse mellan utvalda frågor för att undersöka mönster bland de inkomna svaren. 
Slutligen visas en sammanfattande analys av resultatet. Frågorna återfinns tillsammans 
med syftet med frågorna i kapitel 4.2.2. Frågorna finns även i bilaga 1, här presenteras de 
i den form de ställdes i undersökningen. 

Vissa frågors svarsalternativ valdes inte av någon av dem som besvarat enkäten. Dessa 
svarsalternativ syns inte i diagrammen men kommenteras i texten. På fråga fyra och fem 
har det skett ett mindre internt bortfall, ett svar, vilket leder till att den summerade 
andelen svar inte blir tjugosex.  

 

Figur 1 visar resultatet på fråga 1: ”Använder ni metoder vid utveckling av webbaserade 
informationssystem?”. Svarsalternativet ”Ja, metoder utvecklade för webbaserade 
informationssystem” valdes inte av någon av dem som besvarade enkäten. Resultatet 
visar att metoder generellt sett används i stor utsträckning vid utveckling av webbaserade 
informationssystem. Majoriteten av dessa metoder är egenutvecklade. Att ingen använde 
en metod speciellt utvecklad för webbaserade informationssystem var inte förvånande. 
Kritiken som lyfts fram i litteratur har berört de negativa aspekterna med traditionella 
systemutvecklingsmetoder eller värre, inga metoder alls. Enkätundersökningen visar att 
detta handlar om ungefär var tredje tillfrågade, vilket var en överraskande låg andel. Det 
är svårt att avgöra hur lämpliga metoder som företagen själv utvecklat är för typen av 
system utan att undersöka varje metod på djupet. Det går dock att ifrågasätta om dessa 
metoder är tillräckligt genomarbetade. 
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Figur 1: Använder ni metoder vid utveckling av webbaserade informationssystem? 
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Figur 2 visar resultatet på fråga 2: ”Hur väl känner du till metoder skapade för utveckling 
av webbaserade informationssystem?”.  Fråga två visade en rätt så jämn fördelning av 
svar mellan personer som ansåg sig känna till de efterfrågade metoderna ganska bra 
respektive inte alls. Endast en person ansåg sig vara mycket insatt. Resultatet var ungefär 
som förväntat.  
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Figur 2: Hur väl känner du till metoder skapade för utveckling av webbaserade 
informationssystem? 

 

Figur 3 visar resultatet på fråga 3: ”Hur ser du på metoder skapade för utveckling av 
webbaserade informationssystem?”. Fråga tre handlade om attityd till metoder för 
utveckling av webbaserade informationssystem. Majoriteten svarade att de tyckte 
metoderna var ganska viktiga. Medan personer som tyckte de inte var viktiga och mycket 
viktiga var jämt fördelade. Resultatet visar att det finns en medvetenhet om metodernas 
eventuella betydelse. Resultatet tyder på att det finns ett problem med för lite kunskap om 
metoderna. Att ca 20 % av de svarande tyckte metoderna är mycket viktiga, i en grupp 
där ingen använder dem uppfattades som intressant.  
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Figur 3: Hur ser du på metoder skapade för utveckling av webbaserade 
informationssystem? 
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Figur 4 visar resultatet på fråga 4: ”På vilket sätt utvecklar ni webbaserade 
informationssystem?”. Svarsalternativet ”Vattenfallsmodellen” valdes inte av någon av 
dem som besvarade enkätundersökningen. Svaren visar att det finns olika 
utvecklingsstrategier för utveckling av webbaserade informationssystem. Frågan visar 
inte något tydligt mönster för utvecklings strategi utan dessa skiljer sig mellan de 
svarande. Majoriteten av de svarande angav att de utvecklade sina system på ett annat 
sätt. På grund av spridningen ses inte resultatet av denna fråga som lämplig att dra 
slutsatser ifrån annat än att konstatera att sätten att utveckla informationssystem skiljde 
sig åt. 
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Figur 4: På vilket sätt utvecklar ni webbaserade informationssystem? 

 

Figur 5 visar resultatet på fråga 5: ”Har du någon gång misslyckats med 
utvecklingsprojekt som innefattar webbaserade informationssystem?”. Svarsalternativet 
”Ja, Ofta” valdes inte av någon av dem som besvarade enkätundersökningen. Antalet som 
ansåg att de aldrig misslyckats med ett utvecklingsprojekt och andelen som gjort det 
sällan var jämnt fördelade. Ingen ansåg att de ofta misslyckades. Resultatet var inte 
förvånande även om det finns ett visst tolkningsutrymme i vad som anses vara ett 
misslyckande. Exempelvis missnöjda kunder eller ett helt obrukbart system kan ses som 
två synsätt. Det var inte förväntat att de svarande skulle misslyckas ofta med 
utvecklingsprojekt då författaren antar att dessa skulle försvinna från branschen. 
Författaren tycker det var konstigt att så många svarade att de aldrig misslyckats. Frågan 
borde inte uppfattas som provocerande för den svarande då svaret lämnas helt anonymt. 
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Figur 5: Har du någon gång misslyckats med utvecklingsprojekt som innefattar 
webbaserade informationssystem? 
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Figur 6 visar resultatet på fråga 6: ”Vilken typ av system anser du att metodanvändning 
är lämplig för?”. Resultatet av vilken typ av system som de svarande ansåg lämpliga att 
använda metoder till i förhållande till storlek och komplexitet hos systemet var 
förvånande. Författaren antog att komplexa system och till viss del stora system skulle 
väljas, vilket de också gjordes, men inte att enkla och små system skulle få så många svar 
som de fick. Detta kan betyda att systemutvecklare ser vinster med metodanvändning vid 
alla typer av webbaserade system. Detta kan tyda på att metoder inte enbart används för 
stöd till utvecklare utan även i hög grad för att exempelvis säkerställa kvalité och 
liknande användningsområden i utvecklingsprojekt.  
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Figur 6: Vilken typ av system anser du att metodanvändning är lämplig för? 

 

Figur 7 visar resultatet på fråga 7: ”Vilka skäl tror du ligger bakom att metoder inte 
används i större omfattning?”. Enkätundersökningen visade att en stor andel ansåg att 
systemutvecklare saknar kunskap om tillgängliga metoder. Ett fåtal svarade att det finns 
en brist på metoder och att metoderna inte skulle vara tillräckligt beprövade. Detta tycker 
författaren är underligt då en stor andel av dem som besvarat enkäten valt att utveckla 
egna metoder. Detta borde därmed betyda att metoderna väljs bort av någon anledning, 
som exempelvis bristande kunskap eller ökad resursförbrukning vilka var de främsta 
skälen emot metodanvändningen. Den låga svarsfrekvensen kan även bero på för lite 
kunskap om metoderna för att de svarande vill uttala sig om dessa alternativ. Resultatet 
tyder även på uppfattningen att metodanvändning kräver för mycket resurser och av det 
skälet väljs bort.  
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Figur 7: Vilka skäl tror du ligger bakom att metoder inte används i större 
omfattning? 

 

Figur 8 visar resultatet på fråga 8: ”Hur tror du att en ökad metodanvändning skulle 
påverka utvecklingen av webbaserade informationssystem?”. Farhågor som lyfts fram om 
minskad kreativitet och produktivitet stämmer inte överens med resultatet på denna fråga. 
Övriga resultat var ungefär som förväntat. Överlag fick de alternativ som innebar en 
positiv syn, på de konsekvenser som en ökad metodanvändning skulle innebära, fler svar. 
Flest svar fick alternativet att kvalitén på ökade system skulle förbättras vid en ökad 
metodanvändning. Svaren tyder på att systemutvecklare upplever att det behövs 
metodstöd vid utveckling av webbaserade informationssystem och detta finns att tillgå i 
form av tillgängliga metoder. Det som talar emot metodanvändningen är uppfattningen 
att metoder kräver mer resurser vid utvecklingen och framförallt den bristande kunskapen 
bland utvecklare. 
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Figur 8: Hur tror du att en ökad metodanvändning skulle påverka utvecklingen av 
webbaserade informationssystem? 
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5.1 Jämförelse mellan frågor 
Vissa enkätfrågor ansågs intressanta att jämföra med varandra, för att se vilken påverkan 
ett svarsalternativ hade för utfallet för en annan fråga. Jämförelser mellan frågor har 
genomförts där de av författaren ansågs lämpliga. Resultatet av jämförelserna visas med 
diagram. Dessa visas procentuellt eftersom resultatet annars blir missvisande pga. att 
andelen svar skiljer sig i kategorierna som jämförs. Vid varje jämförelse beskrivs andelen 
svar i respektive kategori. 

 

På vilket sätt kunskapen om metoder för webbaserade informationssystem bland 
systemutvecklare påverkade hur de svarade på andra frågor var en intressant jämförelse. 
Kategorin ”Har kunskap” visar de som svarade att de hade mycket eller ganska stor 
kunskap om metoder utvecklade för webbaserade informationssystem (fråga 2). Totalt 
innehöll denna kategori 15 svarande. Kategorin ”Saknar kunskap” visar de som svarade 
att de saknar kunskap om metoder för webbaserade informationssystem (fråga 2). Totalt 
innehöll denna kategori 11 svarande. 

 

Figur 9 visar en jämförelse mellan resultatet på fråga två och fråga tre. Resultatet visar att 
kategorin systemutvecklare som är insatta i metoder för webbaserade informationssystem 
i större utsträckning tycker att sådana metoder är viktiga. Även andelen som inte tycker 
metoderna är viktiga är lägre än motsvarande siffra för de som saknar kunskap om 
metoderna.  
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Figur 9: Jämförelse mellan fråga två och tre. 
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Figur 10 visar en jämförelse mellan resultatet på fråga två och fråga sex. En större andel 
av de med kunskap om metoder ansåg att dessa passade bra för samtliga system än vad 
kategorin som saknar kunskap tyckte.  
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Figur 10: Jämförelse mellan fråga två och sex. 

 

Figur 11 visar en jämförelse mellan resultatet på fråga två och fråga sju. Båda 
kategorierna ansåg att systemutvecklare saknar kunskap om tillgängliga metoder. De 
stora skillnaderna mellan kategorierna var att de som saknade kunskap om metoder för 
webbaserade informationssystem i större utsträckning ansåg att systemen inte var 
tillräckligt komplexa för att behöva metodstöd. Kategorin med dem som hade kunskap 
om metoder ansåg att metoder inte användes för att de ökade utvecklingskostnaderna. 
Svaren från kategorin som saknar metodkunskap blir spekulativa då de flesta alternativ 
kräver att den svarande har en viss kunskap om metoderna. Svaren kan därför ses som 
fördomar och visar den svarandes inställning snarare än objektiva skäl till varför metoder 
inte används. Ingen av de svarande i kategorin ”Saknar kunskap” ansåg att de tillgängliga 
metoderna inte var tillräckligt beprövade. 
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Figur 11: Jämförelse mellan fråga två och sju. 
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Figur 12 visar en jämförelse mellan resultatet på fråga två och fråga åtta. Kategorierna 
svarade relativt lika. Det som skiljer dom åt är att de som har kunskap inte anser, i lika 
stor utsträckning, att metodanvändning medför längre utvecklingstid. De som saknar 
kunskap tror i högre utsträckning på ökad återanvändbarhet av kunskap och minskade 
underhållsproblem bland system. I kategorin som besatt kunskap svarade ingen att 
produktiviteten skulle minska. I kategorin som inte besatt kunskap svarade ingen att 
kreativiteten skulle minska. Ingen i av de svarande i kategorin ”Har kunskap” valde 
minskad produktivitet som en konsekvens och ingen i kategorin ”Saknar kunskap” valde 
minskad kreativitet som en konsekvens. 
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 Figur 12: Jämförelse mellan fråga två och åtta. 

 

Hur viktigt systemutvecklare upplever metoder för webbaserade informationssystem var 
en intressant jämförelse. Kategorin ”Viktigt” visar hur de som svarade att de tyckte det 
var mycket eller ganska viktigt. Totalt innehöll denna kategori 19 svarande. Kategorin 
”Saknar kunskap” visar de som inte alls tyckte det var viktigt med metoder för utveckling 
av webbaserade informationssystem. Totalt innehöll denna kategori 7 svarande. 

 

Figur 13 visar en jämförelse mellan resultatet på fråga tre och fråga sju. De som tyckte 
metodanvändning är viktig ansåg i större utsträckning att metodanvändning var för 
resurskrävande. De ansåg även i större grad att systemutvecklare saknar kunskap om 
metoderna. Kategorin som inte ansåg metoder som viktiga ansåg att systemen inte är 
tillräckligt komplexa för att motivera metodanvändning. I kategorin ”Ej Viktigt” ansåg 
ingen av de svarande att det saknades lämpliga metoder eller att tillgängliga metoder inte 
skulle vara tillräckligt beprövade. 
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Figur 13: Jämförelse mellan fråga tre och sju. 

 

Figur 14 visar en jämförelse mellan resultatet på fråga tre och fråga åtta. De som ansåg 
metoder för utveckling av webbaserade informationssystem som viktiga hade generellt 
sett mer positiva förväntningar av en ökad metodanvändning. Ingen bland kategorin ”Ej 
Viktigt” ansåg att kreativitet eller produktivitet skulle framkomma som konsekvenser vid 
en ökad metodanvändning. 
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Figur 14: Jämförelse mellan fråga tre och åtta. 
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En jämförelse gjordes för att se hur de som svarade att de använde traditionella metoder 
upplevde metoder för utveckling av webbaserade informationssystem. Totalt innehöll 
denna kategori 7 svarande. 

 

Figur 15 visar en jämförelse mellan resultatet på fråga ett och fråga sju. Diagrammet 
visar fördelningen av dem som använder en traditionell form av 
systemutvecklingsmetoder. Ingen av de svarande ansåg att webbaserade 
informationssystem inte var tillräckligt komplexa för att kräva metodstöd. 
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Figur 15: Jämförelse mellan fråga ett och sju. 

 

Figur 16 visar en jämförelse mellan resultatet på fråga ett och fråga åtta. Diagrammet 
visar fördelningen av dem som använder en traditionell form av 
systemutvecklingsmetoder. Resultatet skiljer sig från det övergripande svaret för fråga 8. 
Med större positiva förväntningar för vad en ökad metodanvändning skulle innebära. De 
negativa svarsalternativen är mindre än det övergripande resultatet för fråga 8. 
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Figur 16: Jämförelse mellan fråga ett och åtta. 

 

En jämförelse gjordes för att se hur de som svarade att de använde egenutvecklade 
metoder upplevde metoder för utveckling av webbaserade informationssystem. Totalt 
innehöll denna kategori 16 svarande. 

 

Figur 17 visar en jämförelse mellan resultatet på fråga ett och fråga sju. Diagrammet 
visar fördelningen av dem som använder en form av egenutvecklade 
systemutvecklingsmetoder.  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Egenutvecklade systemutvecklingsmetoder

Systemutvecklare saknar kunskap om tillgängliga metoder

Webbaserade informationssystem är inte tillräckligt komplexa för att kräva metodstöd
Tillgängliga metoder är inte tillräckligt beprövade

Det saknas lämpliga metoder
Metodanvändning tar för lång tid

Metodanvändning medför ökade utvecklingskostnader
 

Figur 17: Jämförelse mellan fråga ett och sju. 
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Figur 18 visar en jämförelse mellan resultatet på fråga ett och fråga åtta. Diagrammet 
visar fördelningen av dem som använder en form av egenutvecklade 
systemutvecklingsmetoder.  
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 Figur 18: Jämförelse mellan fråga ett och åtta. 

 

En jämförelse gjordes för att se hur de som svarade att de inte använde någon metod 
upplevde metoder för utveckling av webbaserade informationssystem. Totalt innehöll 
denna kategori 3 svarande. Eftersom att detta resultat endast bygger på tre svar är 
resultatet mindre intressant då inga riktiga slutsatser kan dras från det. Det presenteras 
ändå eftersom det kan vara intressant ifall undersökningen upprepas. 
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Figur 19 visar en jämförelse mellan resultatet på fråga ett och fråga sju. Diagrammet 
visar fördelningen av dem som inte använder någon systemutvecklingsmetod. Samtliga 
ansåg att bristande metodtillämpning berodde på att systemutvecklare saknar kunskap om 
tillgängliga metoder. Övriga svarsalternativ valdes inte av någon. Detta kan bero på 
bristande kunskap.  
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 Figur 19: Jämförelse mellan fråga ett och sju. 

 

Figur 20 visar en jämförelse mellan resultatet på fråga ett och fråga åtta. Diagrammet 
visar fördelningen av dem som inte använder någon systemutvecklingsmetod. Resultatet 
visar på övervägande tilltro till positiva effekter av en ökad metodanvändning. Detta är 
lite konstigt då de valt att inte använda någon metod. Det kan bero på hur svaren 
fördelade sig i figur 19, att de saknar kunskap och att resultatet på denna fråga visar 
gissningar. Ingen i denna jämförelse valde svarsalternativen att följderna skulle innefatta; 
längre utvecklingstider, minskad kreativitet eller minskad produktivitet. 
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Figur 20: Jämförelse mellan fråga ett och åtta. 
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5.2 Sammanfattande analys 
Enkätundersökningen har inte kunnat visa på någon användning av metoder för 
webbaserade informationssystem och istället för sådana metoder verkar systemutvecklare 
skapa egna metoder. Huvuddelen av utvecklarna använder sig utav någon slags 
metodstöd, egenutvecklade metoder dominerar efterföljda av traditionella 
systemutvecklingsmetoder. Att utvecklarna faktiskt tycker att metoderna är viktiga men 
ändå väljer att inte använda dem kan tyda på att nackdelarna med metoderna upplevs 
överväga fördelarna. Att intresset för metoderna finns och de betecknas som viktiga kan 
visa på att nuvarande metoder som används inte är optimala och att alternativ är 
välkomna.  

 Ett stort skäl till att metoderna inte används är den bristande kunskapen bland 
systemutvecklare om metoder, detta visas även på fråga två där ungefär hälften ansåg sig 
vara ganska väl insatta inom området och övriga hälften ansåg sig sakna kunskap om 
metoderna.  

50 % av de tillfrågade ansåg att metoder för webbaserade informationssystem vara 
ganska viktigt och ytterligare 20 % tyckte de var mycket viktiga. En ökad kunskap om 
metoderna skulle sannolikt höja dessa siffror. Detta eftersom de systemutvecklare som 
känner till metoderna i högre grad anser att de är viktiga än för de som inte känner till 
dem. 

Här presenteras de skäl som framkom varför metoder inte används i större utsträckning: 

• Systemutvecklare saknar kunskap om tillgängliga metoder (73 %) 

• Metodanvändning tar för lång tid (50 %) 

• Metodanvändning medför ökade utvecklingskostnader (42 %) 

 

Dessa alternativ fick så få svar att det tyder på att utvecklare inte ser dessa som skäl till 
varför metoder inte används i större utsträckning 

• Det saknas lämpliga metoder  (12 %) 

• Tillgängliga metoder är inte tillräckligt beprövade (8 %) 

 

En ökad användning av metoder skulle enligt utvecklarna troligen leda till följande 
konsekvenser: 

• Ökad kvalité på system (81 %) 

• Mer standardiserad utvecklingsprocess (65 %) 

• Förenkling av underhåll (58 %) 

• Högre andel lyckade utvecklingsprojekt (54 %) 

• Ökad utbytbarhet av arbetskraft (50 %) 

• Ökad återanvändning av kunskap (50 %) 
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• Minskade underhållsproblem bland system (46 %) 

 

Dessa alternativ fick så få svar att det tyder på att utvecklare inte ser dessa som troliga 
effekter av en ökad metodanvändning 

• Minskad kreativitet (4 %) 

• Minskad produktivitet (4 %) 

Resultaten visar en positiv tilltro till effekten som en ökad metodanvändning skulle ha på 
webbaserade informationssystem. Denna inställning kan leda till metoder för 
webbaserade informationssystem börjar användas. 

 

Skillnaden på inställning och förväntningar på metoder beroendes på den metod som 
utvecklarna använde varierade en del mellan de som använde traditionella respektive 
egenutvecklade metoder. De som inte använde metoder var inte intressanta att jämföra då 
det enbart handlade om 3 svar. På frågan varför metoder inte används i högre 
utsträckning skiljde sig svaren åt på flera alternativ. De systemutvecklare som använde 
egenutvecklade metoder ansåg i högre grad att webbaserade informationssystem inte var 
tillräckligt komplexa för att kräva metodanvändning. De ansåg även i större omfattning 
att metodanvändning medförde ökad utvecklingstid. Detta kan tolkas som att de inte ser 
att det behövs avancerade metoder utan utvecklar en egen variant som passar deras 
behov. De systemutvecklare som använde traditionella systemutvecklingsmetoder ansåg i 
större utsträckning att tillgängliga metoder inte var tillräckligt beprövade, att det saknades 
metoder och att metodanvändning medförde ökade utvecklingskostnader. Detta kan 
tolkas som att de håller sig till beprövade metoder då de inte ser något alternativ. På 
frågan hur en ökad metodanvändning skulle påverka webbaserade informationssystem 
svarade de som använde egenutvecklade metoder i högre omfattning att 
resursförbrukningen skulle öka och att andelen lyckade projekt skulle stiga. De som 
använde traditionella systemutvecklingsmetoder svarade i högre grad att det skulle 
innebära en mer standardiserad utvecklingsprocess, ökad kvalité på system, förenkling av 
underhåll, lättare att byta ut arbetskraft, lättare att återanvända kunskap, minskade 
användbarhets- och underhållsproblem hos system. Gruppen som använde traditionella 
metoder var mer positivt inställd till en ökad metodanvändning. 
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6 Slutsats 
Detta arbete syftar till att undersöka användningen av metoder utvecklade för 
webbaserade informationssystem och varför dessa metoder inte används i en större 
omfattning. Detta kapitel sammanfattar de slutsatser som rapporten resulterat i och 
presenterar rapportens svar på den frågeställning som angavs i kapitel 3.2, vilken har 
legat till grund för arbetet.  

 

Frågeställningen som arbetet behandlat: I vilken utsträckning används metoder 
skapade för utveckling av webbaserade informationssystem och varför används de 
inte i större utsträckning? Besvaras med hjälp av den genomförda 
enkätundersökningen.  

 

På första delen i frågeställningen, ”i vilken utsträckning används metoder skapade för 
utveckling av webbaserade informationssystem?”, är svaret att det inte har upptäckts 
något fall där metoderna används. Omfattningen anses därmed som liten, istället 
verkar det som att företagen i stor utsträckning utvecklar egna metoder och i vissa fall 
använder sig av traditionella systemutvecklingsmetoder. Majoriteten av de tillfrågade 
använder sig ändå av någon form av metod och en stor del av de svarande anser att 
metoder för utveckling av webbaserade informationssystem är ett viktigt område, 
vilket kanske medför en ökad tillämpning på sikt. Av dem som hade kunskap om 
metoder för webbaserade informationssystem tyckte en stor andel att området var 
viktigt. 

 

Den andra delen i frågeställningen, ”varför används inte metoder skapade för 
utveckling av webbaserade informationssystem i större utsträckning?”, är enligt 
enkäten främst tre orsaker:  

• Systemutvecklare saknar kunskap om metoderna. 

• Uppfattningen om ökade utvecklingskostnader vid användningen av 
metoderna. 

• Uppfattningen om ökad utvecklingstid vid användning av metoderna. 

Av dessa tre skäl är systemutvecklarnas brist på kunskap om metoderna det största 
skälet till att metoderna inte används i större omfattning. Däremot visade det sig att 
utvecklare inte upplevde avsaknad av tillgängliga metoder eller att de var obeprövade. 

 

Det finns en tilltro till att en ökad metodanvändning skulle innebära bättre system, 
vilket kan leda till en högre metodtillämpning när utvecklare får mer kunskap om 
metoderna. Systemen skulle bli bättre genom:  

• Ökad kvalité på system  

• Mer standardiserad utvecklingsprocess  

• Förenkling av underhåll  

• Högre andel lyckade utvecklingsprojekt  
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• Ökad utbytbarhet av arbetskraft  

• Ökad återanvändning av kunskap  

• Minskade underhållsproblem bland system  

 

Inställningen till metoder för webbaserade informationssystem berodde till stor del på 
vilken kunskap den svarande hade om metoderna. De med kunskap var i regel mer 
positivt inställda. Även vilken metod den svarande använde sig av påverkade hur 
svaren fördelade sig, där de som använde traditionella systemutvecklingsmetoder i 
regel var mer positivt inställda än de som utvecklat egna metoder.
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7 Diskussion 

Detta kapitel presenterar en diskussion kring arbetet och problemområdet. I avsnitt 
7.1 diskuteras arbetsprocessen, avsnitt 7.2 innehåller en diskussion angående 
resultatet av rapporten och i avsnitt 7.3 ges tänkbara förslag till fortsatt arbete inom 
området. 

Jag tror att metoder för webbaserade informationssystem kommer att bli mer aktuellt 
allteftersom och företagen tar ett starkt grepp med komplexa tjänster till sina kunder. I 
takt med att e-handel och andra Internettjänster blir vanligare och allt mer viktiga för 
företag tror jag att strukturerade utvecklingsprocesser blir mer accepterade om de 
visar sig öka framgångsfaktorn bland systemen. Metodanvändning är viktigt inom 
traditionell systemutveckling. Allteftersom webbaserad systemutveckling jämställs 
mer och mer med traditionell systemutveckling borde även metodanvändning för 
webbaserade informationssystem ses som viktig. Jag hade inte vid starten av arbetet 
någon direkt uppfattning om området och kan efter arbetet inte hävda att metoder 
framtagna för webbaserade informationssystem varken är bra eller dåliga att använda. 
Syftet var att undersöka medvetenheten bland systemutvecklare och utsträckningen av 
användandet samt de skäl som låg bakom en eventuell låg tillämpning av metoderna.   

 

7.1 Process 
Kritik kan riktas mot hur svarsalternativen på enkätfrågorna är konstruerade. Frågorna 
3,6, 7 och 8 är svåra för den svarande att besvara om kunskap om metoder för 
webbaserade informationssystem saknas (alternativ 1: ”Inte alls” på fråga 2) vilket 
påpekades av en av dem som besvarade enkäten. Dessa frågor borde ha tillhandahållit 
ett ”Vet ej” svarsalternativ. Författaren har efter genomförandet av enkäten upptäckt 
att prototyping borde ha framstått som ett alternativ bland fråga 4 för att täcka de 
främsta utvecklingsstrategierna, nu hamnar detta val i ”Annat” svarsalternativet vilket 
inte är bra då denna kategori är ospecificerad.  

Den litteratur som har använts i arbetet berör förutom webbaserade 
informationssystem även snarlika områden som e-handel och webbapplikationer. 
Olika definitioner på dessa begrepp finns, samt även på vad som är webbaserade 
informationssystem.  

Jag har inte funnit att källorna som har använts varit motstridiga utan de verkar följa 
samma inriktning, nämligen att traditionella metoder inte räcker till och att det saknas 
övergripande ramverk för webbaserad utveckling. Därtill överensstämmer källorna i 
stora delar om problem och egenskaper för webbaserade informationssystem. Viktiga 
begrepp kan definieras lite olika beroende på vilken inriktning källan har, de har i 
stort sett liknande formulering men kan täcka olika stora områden. 

Arbetet planerades dåligt i form av uppskattad tid till olika delar av arbetet och flera 
delmoment tog mer tid än vad som beräknades. Detta ledde till att andra delar av 
arbetet nedprioriterades. Ursprungligen skulle intervjuer genomföras som 
komplement till enkätundersökningen, men tiden räckte inte till. 
Enkätundersökningen tog både längre tid att genomföra och att sammanställa än vad 
författaren ursprungligen trodde. Även att finna lämpliga deltagare som uppfyllde 
kriterierna för undersökningen tog tid. 

 



7. Diskussion 

 

39 

Inledningsvis efter att läst litteratur som behandlar ämnet hade jag en bild av att 
metoder för utvecklade specifikt för webbaserade informationssystem var viktigt 
eftersom de verkade vara lämpligare än metoder för traditionell systemutveckling 
eller avsaknad av metodstöd. Resultatet av enkätundersökningen visade en annan bild 
av metodanvändningen där majoriteten av de tillfrågade använde sig utav 
egenutvecklade metoder. 

 

7.2 Resultat 
Jag upplever resultatet som rimligt och det var tillviss del förväntat. Att metoder 
utvecklade för webbaserade informationssystem inte användes i större omfattning 
framgick av litteratur inom området. Även om ingen av dem som besvarat 
enkätundersökningen använde sig av metoder för webbaserade informationssystem är 
det svårt att dra slutsatsen att sådana metoder inte används överhuvudtaget. Detta 
eftersom det i litteraturen inom området nämns fall då sådana metoder används. Det 
kan dock konstateras att sådana metoder inte tycks alltför vanliga. Innan 
genomförandet av enkätundersökningen hade jag däremot en annan bild av hur 
metodanvändningen generellt sett skulle visa sig. Efter att ha läst den litteratur som 
använts hade jag uppfattningen att metodanvändningen skulle vara mycket lägre. Det 
visade sig att egenutvecklade och till viss del traditionella systemutvecklingsmetoder 
var vanligt vilket var lite överraskande.  

Jag är relativt nöjd med andelen svar som enkätundersökningen har gett. Det är svårt 
att dra självklara slutsatser om en grupp baserat på 26 stycken svarande. Eftersom 
antalet svarande på enkätundersökningen var ganska få kan inga självklara slutsatser 
dras. Andelen svarande ställer främst till problem vid jämförelser mellan frågor då 
antalet som undersöks minskas ytterligare. Detta leder till att vissa resultat är osäkra 
pga. stor felmarginal. Sådana svar presenteras ändå, främst i fall där det kan vara av 
värde som referens vid upprepade försök. Vissa svar upplevdes som motsägelsefulla 
och en högre andel svar hade hjälpt för att undersöka om detta berodde på felfrekvens 
eller något annat. 

Resultatet påverkas av det sätt som enkätundersökningen genomfördes på. 
Svarsalternativen på frågorna var givna på förhand vilket innebär en risk att viktiga 
alternativ har förbisetts. Fördelen med att skapa denna struktur var att svaren enklare 
kunde jämföras och representeras. De svarande gavs möjlighet att komplettera svar 
med e-post, det framfördes emellertid inte någon ny information på detta sätt utan 
enbart synpunkter på enkäten. 

 

7.3 Fortsatt arbete 
I detta avsnitt presenteras förslag till andra arbeten inom området. Inom området finns 
intressanta aspekter som inte tagits upp i arbetet. Huvuddelen av den vetenskapliga 
litteratur som jag har funnit inom området behandlar introduceringar av nya metoder. 
Ett tänkbart scenario är en fallstudie mot en miljö där en sådan metod tillämpas. 
Syftet med detta skulle kunna vara att undersöka styrkor respektive svagheter med 
metoden och jämföra mot andra typer av metoder för att visa på vilka konsekvenser 
som metodval får för företaget. Ett liknande alternativ skulle vara att undersöka ett par 
av företagens egenutvecklade metoder för att identifiera styrkor och svagheter. 
Metoderna blir olika mellan olika företag men det är möjligt att de till viss del innehar 
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likartade egenskaper, resultatet kan sedan jämföras med metoder utvecklade specifikt 
för webbaserade informationssystem. Detta är intressant att undersöka då det kan 
finnas en risk att egenutvecklade metoder inte är kompletta och inte granskade lika 
seriöst som metoder som finns allmänt tillgängliga. 

Ytterligare förslag kan innebära att förhållandet med resursanvändning, i form av tid 
och pengar, undersöks.  Hur resursåtgången påverkas av valet att använda sig av 
metodstöd respektive att inte använda metoder. Detta är intressant då en vanlig 
uppfattning bland systemutvecklare tycks vara att metodanvändning ökar 
resurskraven för utvecklingsprojekt. 

Eftersom enkätundersökningen i detta arbete visar att utvecklare till en viss grad 
finner det lämpligt att använda metoder för system som är små respektive enkelt 
uppbyggda kan det vara av intresse att undersöka vilka delar i metoderna som upplevs 
som användbara för dessa typer av utvecklingsprojekt. 
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Bilaga 1 
 

Fråga 1: Använder ni metoder vid utveckling av webbaserade informationssystem? 

o Ja, egenutvecklade metoder  

o Ja, traditionella systemutvecklingsmetoder  

o Ja, metoder utvecklade för webbaserade informationssystem  

o Nej  

 

Fråga 2: Hur väl känner du till metoder skapade för utveckling av webbaserade 
informationssystem?  

o Inte alls  

o Ganska bra  

o Mycket bra  

 

Fråga 3: Hur ser du på metoder skapade för utveckling av webbaserade 
informationssystem?  

o Inte viktigt  

o Ganska viktigt  

o Mycket viktigt  

 

Fråga 4: På vilket sätt utvecklar ni webbaserade informationssystem?  

o Livscykelmodellen  

o Rapid application development (RAD)  

o Evolutionärt  

o Paketlösningar  

o Outsourcing  

o Application service provider (ASP)  

o Annat  

 

Fråga 5: Har du någon gång misslyckats med utvecklingsprojekt som innefattar 
webbaserade informationssystem?  

o Nej, Aldrig  

o Ja, Sällan  

o Ja, Ofta  
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II 

Fråga 6: Vilken typ av system anser du att metodanvändning är lämplig för? Markera 
de alternativ som du tycker passar in.  

� Enkla system som enbart förmedlar information  

� Komplexa system  

� Små system  

� Stora system  

 

Fråga 7: Vilka skäl tror du ligger bakom att metoder inte används i större omfattning? 
Markera de alternativ som du tycker passar in.  

� Systemutvecklare saknar kunskap om tillgängliga metoder 

� Webbaserade informationssystem är inte tillräckligt komplexa för att kräva 
metodstöd 

� Tillgängliga metoder är inte tillräckligt beprövade 

� Det saknas lämpliga metoder 

� Metodanvändning tar för lång tid 

� Metodanvändning medför ökade utvecklingskostnader 

 

Fråga 8: Hur tror du att en ökad metodanvändning skulle påverka utvecklingen av 
webbaserade informationssystem? Markera de alternativ som du tycker passar in.  

� Högre andel lyckade utvecklingsprojekt 

� Standardiserad utvecklingsprocess 

� Ökad kvalité på system 

� Längre utvecklingstider 

� Högre utvecklingskostnader 

� Minskad kreativitet 

� Minskad produktivitet 

� Förenkling av underhåll 

� Ökad utbytbarhet av arbetskraft  

� Ökad återanvändning av kunskap 

� Minskade användbarhetsproblem bland system 

� Minskade underhållsproblem bland system 

 


