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Kunskapsnivå vid informationssystemsutveckling med hjälp av RAD-verktyg 

Anjandeep Singh Gill  

 

Sammanfattning 

Det har genom åren förts en diskussion om RAD och andra snabba utvecklingsmetoder. Det 

här arbetet handlar det om att utveckla IS med hjälp av RAD-verktyg. Utveckling kommer att 

göras av olika personer med varierande IT-erfarenheter. Genom att låta personerna vara med i 

observationen finns det en möjlighet att se vilka som klarar av att utveckla ett IS liknande 

scenariot som används i studien.  

Ett scenario har utvecklats och verifierats med hjälp av en IT-forskare på Högskolan i Skövde, 

att det är ett rimligt scenario. Vidare har det i sin tur används som underlag till intervjuer för 

att verifiera ifall det är ett troligt och rimligt scenario som har en verklighetsanknytning. Ett 

antal deltagare med olika IT-erfarenheter har fått möjligheten att lösa problemet i scenariot 

med hjälp av ett RAD-verktyg.  

Deltagarna har blivit indelade i tre grupper utifrån deras IT-erfarenheter, de tre grupperna är: 

inga databaskunskaper, grundläggande databaskunskaper och avancerad databaskunskaper. 

Deltagarna har en begränsad tid på sig, under den tiden ska de försöka lösa problemet genom 

att bygga ett IS. I resultatet framgår det vilken typ av IT-kunskapsnivå som är rimlig att ha om 

användaren ska utveckla ett IS likt scenariot.  

Syfte med arbetet har varit att ta reda på vilken kategori av deltagare som kommer att klara av 

utvecklingen av ett informationssystem genom att använda sig av ett RAD-verktyg. Utifrån de 

observationen som genomfördes så var det bara användare på avancerad databaskunskaper 

som klarade av att lösa uppgiften. Övriga användare avbröt observationen på grund av olika 

anledningar.  

Nyckelord: Informationssystem, systemutveckling, Rapid Application Development, RAD, 

RAD-verktyg, Informationssystemsutveckling,  
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1 Introduktion 

I dagens samhälle är det viktigt att företagen har ett IS som är uppdaterat och följer 

företagsprocesser. Om företagets IS inte är i fas med verksamheten är det möjligt att 

företaget börjar förlora marknadsandelar till konkurrenter eller blir helt utkonkurrerad 

av sin konkurrenter. Detta är något som båda Zhou (2009) och Åslund (2004) lyfter 

fram genom att poängtera hur viktigt det är att företagen hänger med i IT-

utvecklingen och ser till att hålla sina IS i fas med verksamheten oavsett företags 

storlek och ålder.  

”…not matter what the information system status, if the business isn’t 

ready to grow and adapt to changing technologies, it may not survive in 

today’s changing world. From a startup business with only a basic 

accounting system to an e-commerce capable enterprise, adaptation to 

change is an essential ingredient for success”. (Zhou, 2009, s 584) 

"Mitt i företaget finns affärssystemet. Och liksom ett hjärta driver det hela 

verksamheten framåt." (Åslund, 2004, s3). Även i SCB’s (2011) undersökning visar 

det sig att fler och fler företag har börjar använda sig av IT i sina verksamheter. År 

2010 genomfördes en undersökning av SCB om IT-användning i svenska företag. 

Resultatet visar att hela nittiosju procent av företagen använder sig av IT. Enligt SCB 

så har denna siffra bara ökat sen mätningarna började år 2000. Detta visar bara hur 

viktigt IT har blivit genom åren och hur snabbt företagen har implementerat IT i sina 

verksamheter. Nu gäller det för företagen att hänga med och hålla sig uppdaterad så 

att de inte halkar efter.  

Ett sätt för företagen är att utveckla enklare IS själva är med hjälp av RAD-verktyg 

som finns på marknaden. En snabb sökning på Internet påvisar ett stort utbud av olika 

verktyg som användaren kan använda för att utveckla IS. En del av dessa aktörer som 

säljer dessa utvecklingsverktyg påstår att vem som hest kan utveckla ett IS. Till 

exempel på 4D’s hemsida går det även att se vilken målgrupp som de riktar sig mot. 

På 4D’s hemsida går det att hitta en sida som heter vem är du. Här finns en 

beskrivning som kan tolkas att kunskapsnivå som krävs för att kunna använda och 

utveckla IS med hjälp av deras verktyg är låg.  

”Vem är du  

4D passar alla typer av utvecklare och slutanvändare. För små företag till 

större företag, en student eller en certifierad IT talang: 4D erbjuder dig 

funktioner som är nödvändiga för att skapa den perfekta lösningen i en 

integrerad miljö” (4D (b), 2011). 

Under länken om företaget så nämner de ord som familje-, små-, medel- och 

storföretag. Kort och gott, det spelar ingen roll vilken storlek det är på företaget. 

Enligt 4D’s beskrivning är det lätt att få en uppfattning om att vem som helt kan 

utveckla ett enklare IS. 

1.1 Problemområde 

Att IT-projekt misslyckas är inget nytt menar Han, Lu och Zhao (2008). Det är ett 

välkänt fenomen världen över. Med anledning av detta har flera studier genomförts 

för att undersöka vilka faktorer som avgör om ett IT-projekt blir framgångsrikt, men 

de är baserade på traditionella IT-projekt.  
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Dagens metoder som används för att utveckla IS har kommit långt jämfört med hur 

systemen utvecklades för femton år sedan, men utvecklarna kämpar fortfarande med 

många av problemen från förr (Davidsen och Krogstie, 2010). Enligt Davidsen och 

Krogstie (2010) är dagens moderna IS ett system som ersätter flera separata system. 

Dessa IS kan användas i många olika sammanhang vilket gör att de ständigt utsätts för 

olika krav och då måste IS kunna uppfylla dem. Effekten av allt användande av IS 

innebär att kostnader för underhåll och support stadigt ökar. Davidsen och Krogstie 

(2010) har gjort en jämförelsestudie kring hur utvecklingen av IS har gått från att 

utvecklas i specifika utvecklingsföretag till att utvecklingen sker i användarnas 

företag, så kallade in-house utveckling. År 1993 utvecklades femtioåtta procent av IS 

hos utvecklingsföretagen och bara en procent skedde in-house. År 1998 hade 

utvecklingen in-house ökat till tjugosju procent. År 2003 skedde tjugotre procent av 

utvecklingen hos utvecklingsföretagen och år 2008 var den nere på tolv procent.  

Enligt Hock, Lim, Yu och Xu (2010) så finns det många studier gjorda på hur design 

och implementation av olika ramverk eller metoder kan öka möjligheterna för företag 

att bli effektiva med sina IT-projekt. Majoriteten av studierna är däremot riktade mot 

storföretagen, och deras erfarenheter kommer också därifrån. Även Doukidis, Galliers 

och Lybereas (1996) är eniga om att det är svårt att applicera metoderna på mindre 

företag, när dessa tagits fram ur ett storföretagsperspektiv.  

”…Conclude the planning techniques used in larger business were not 

necessarily appropriate for smaller business, a similar conclusion to the of 

Brytting (1991) who states that the transference of existing management 

and organizational theory to the study of small businesses is problematic.” 

(Doukidis et al. 1996, s190)   

Howard (2002) säger att ända sen James Martin tog upp begreppet Rapid Application 

Development (RAD) har diskussioner kring snabbsystemutveckling pågått. RAD har 

som mål att reducera tiden mellan valet av krav och implementation. Vissa utvecklare 

ser RAD som en metod som stegvis påskyndar den traditionella 

systemutvecklingsmetoden. Andra menar att det är en metod som automatiserar 

användning av mjukvarans utvecklingsverktyg, slutligen finns de som anser att RAD 

står för ””Rough and Dirty” development – an excuse for sidetracking the disciplines 

of software engineering standards.” (Howard, 2002, s 27). 

Det finns ingen generell definition för RAD men den karaktäriseras på två olika sätt 

där den ena är metoden och den andra är verktyget. Både verktyget och metoden är 

sammankopplade genom att det är verktyget som möjliggör metoden och samtidigt 

sätter verktyget också begränsningar i utvecklingsprocessen (Agarwal, Prasad, 

Tanniru, & Lynch, 2000). Eftersom att det finns ett flertal olika RAD-verktyg innebär 

det också att de har olika begränsningar. Boehm (1999) påpekar i sin artikel att det är 

viktigt att undersöka vilken typ av RAD som passar till ens projekt och sen välja ett 

RAD-verktyg som visar sig lämpad för projektet. 

För att kunna utveckla system med hjälp av korta utvecklingscykler är det uppenbart 

att metoder som RAD behövs. Dessa utvecklingscykler kräver i sin tur kraftfulla 

RAD-verktyg för att kunna leverera. Det finns även andra påstående om RAD, till 

exempel att det har en förmåga att kunna bygga högkvalitativa system som är enklare 

att underhålla, går att återanvända och är flexibla (Agarwal, et al.  2000).  
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”Enkla lösningar på komplicerade problem 

Skapa smarta affärslösningar som är redo för framtiden är ett mål vi delar 

med allt från små till medelstora företag, börsföretag, topprankade 

universitet och ideella föreningar som redan idag förlitar sig på 4D” (4D 

(a), 2011). 

Ytterligare en anledning till att undersöka dessa utvecklingsverktyg är att det finns 

väldigt litet material kring dem. Tabell 1 visar resultatet av sökningar som har gjorts i 

några etablerade sökdatabaser. Inkluderas ordet verktyg också i sökningen minskas 

antal träffar drastiskt jämfört med första sökningen. Det visar att de finns material 

men de är bara en bråkdel kvar från den ursprungliga sökningen.  

 

Sökord/Sökmotor ScienceDirect Google scholar ACM Portal IEEE Scopus 

Rapid application 

development  

541,231 2 880 000 12 607 4 789 17 854 

"Rapid application 

development"  

428  

(0,08 %) 

10 200  

(0,35 %) 

241 

(1,19 %) 

101 

(2,11 %) 

268 

(1,50 %) 

"Rapid application 

development tool"  

29 

(0,005 %) 

533 

(0,018 %) 

7 

( 0,055 %) 

3 

(0,063 %) 

11 

(0,062 %) 

Tabell 1. Jämförelse av sökordern och dess resultat 

Även olika forskare är eniga om att det finns för lite forskning inom området. Abbas, 

et al. (2008) ger ett exempel på det här problemet genom att referera till Somerville. 

År 2007 lanserade Somerville sin åttonde upplaga av The software lifecycle, boken 

bestod av trettiotvå kapitel av dessa var det bara ett kapitel som beskrev RAD, vilket 

innebär att bara tre procent av boken tar upp de snabba utvecklingsmetoderna. En 

annan orsak till varför RAD är en intressant metod att undersöka är precis som Berger 

och Beyon-Davies (2009) säger att det är en lämplig metod att använda sig av när 

systemen består av lågkomplexitet. ”RAD as an approach has been seen as 

particularly applicable within small/Medium-sized projects for the development of IS 

with relatively low complexity and a high degree of interactivity” (Berger & Beyon-

Davis, 2009, s. 550) 

1.2 Problemformulering 

Utifrån ovanstående argumentationen är det intressant att se om användare kan 

utveckla IS med hjälp av RAD-verktygen. Därför kommer studien att inrikta sig på att 

undersöka vilken kategori av användare kan lyckas lösa en uppgift i 

systemutveckling. Huvudfrågan i arbetet blir: 

Vilken kunskapsnivå krävs av användaren för att denne/denna skall kunna In-house 

utveckla ett enklare informationssystem med hjälp av ett RAD-verktyg? 

1.3 Avgränsningar 

Det finns ingen möjlighet att undersöka alla RAD-verktyg som finns på marknaden, 

eftersom tiden för arbetet är begränsad. Därför bestämdes det att ett RAD-verktyg 

skulle användas till observationen. Endast två intervjuer med IT-konsulter kommer att 

genomföras för att säkerställa rimligheten i scenariot. Intervjuerna är till för att 

säkerställa scenariot, att det har en verklighetsanknytning och är trovärdigt. Det kan 

föras en diskussion om att fler intervjuer behövs för att säkerställa scenariot. På grund 
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av den begränsade tiden och studiens storlek medför det att vissa avgränsningar måste 

till. Det är en balansgång mellan att göra fler intervjuer eller mindre observationer och 

vice versa. Eftersom studien kräver mer observationstid så måste intervjutiden kortas 

ner. Dessutom ger observationen mer data till att den här studien än intervjuerna.  

En annan avgränsning som gjorts är hur observationen genomförts. Det blir svårt att 

genomföra en observation där en grupp av personer ska täcka in alla de roller som 

anses vara viktigt inom RAD. Därför kommer observation att genomföras med en 

deltagare i taget. Det var svårt nog att få observationsdeltagarna att avsätta en 

halvarbetsdag till observation, att sen dessutom försöka kordinera ihop dessa personer 

till en grupp och hitta en gemensam dag att genomföra observationen på var omöjligt 

inom ramen för denna studie. 

1.4 Förväntat resultat 

Agarwal et al. (2000) menar att RAD-verktygen har utvecklats och kommit en lång 

väg, så det ska blir intressant att se vilken kunskapsnivå som krävs för att kunna 

utveckla ett enklare IS. Aktörer på marknaden som tillhandahåller dessa verktyg 

påstår att vem som helst kan utveckla IS. Det förväntade resultat blir därför att en 

vanligt kontorsanställd med Excel-kunskaper ska kunna använda RAD-verktyg för att 

kunna utveckla IS.  
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet beskrivs hur RAD-metoden är uppbyggd. Det förs också en liten 

diskussion kring RAD och dess koppling till dagens moderna utvecklingsmetoder som 

Agile. informationssystemutveckling förr och nu. 

2.1 Rapid Application Development (RAD) 

RAD har ursprungligen utvecklats för att utvecklingscykler ska bli kortare och ge 

högre kvalité på system som resultat jämfört med traditionella utvecklingscykler 

(CASEMaker Inc., 1997). Utöver detta bygger RAD på att kunna utnyttja de kraftfulla 

verktyg som finns på marknaden. Strukturen på RAD-livscykeln är utformad så att 

utvecklaren bygger ett system som användaren verkligen behöver. Livscykeln är 

uppbyggd på fyra steg vilket inkluderar alla aktiviteter som krävs för att kunna fånga 

in krav, design, utveckling och implementation av systemet som stödjer kraven 

(CASEMaker Inc., 1997).  

Kravframtagning / 

planering

Användardesign Konstruktion

Implementation

 
Figur 1. RAD livscykel (Efter. Development Faction, 2012) 

 Kravframtagning/Planering - definierar kraven och vad det är som systemet 

ska stödja 

 Användardesign – använder sig av workshop för att bygga systemdata, 

processer och slutligen en prototyp som består av de mest nödvändiga 

systemkomponenter. 

 Konstruktion – slutför utvecklandet av systemet till en slutprodukt, påbörjar 

utvecklandet av hjälpmedel till användarna och slutligen påbörja arbetet med 

att planera implementationen. 

 Implementation – sista steget där användaren utför det sista testerna med 

systemet, träningen och till slut implementation av systemet. 

I en typisk RAD-livscykel används tretio procent av projekttiden till kravframtagning 

och användardesign (Agarwal et al. 2000). RAD har utformats på ett sätt så att 

utvecklingscykeln är både kortare och snabbare än traditionella utvecklingscykler. Det 

gör det också möjligt att uppnå en högre kvalité på slutprodukten. 
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Enligt Martin (1991) så behöver inte snabb systemutveckling betyda quick and dirty. 

Det är nödvändigt att bygga applikationer som har hög kvalité och utan tvekan behövs 

det högre kvalité på systemen som byggs idag med hjälp av traditionella 

systemutvecklingsmetoder. De ska inte behöva kompromisas mellan hög kvalité och 

snabbhet när det kommer till systemutveckling även om de anses vara raka motsatsen 

till varandra ibland. Martin (1991) menar att  många organisationer definierar kvalite 

på ett felaktigt sätt nämligen som ”conforming to the written specifications as 

effectively as possible” (Martin, 1991, s 4). Vidare utvecklar Martin (1991) detta med 

att i den traditionella systemutvecklingen så låses kravspecifikationen innan faserna 

som teknisk design, kodning med mera påbörjas. Det här medför att företagets krav 

hinner förändras innan systemen implementerats hos dem. En mer lämplig definition 

på kvalite är enligt Martin (1991) ”meeting the true business (or user) requirements as 

effectively as possible at the time the system comes into operation.” (Martin, 1991,s 

4) alltså ju kortare tid det är mellan kravframtagningen och implementeringen ju 

större är chansen att systemet uppfyller kraven. Snabba utvecklingsmetoder kräver att 

användarna är delaktiga i designen och att design görs i ett datoriserat system så att 

det kan snabbt överföras till kod. Hög kvalité, lägre utvecklingskostnader och 

snabbutveckling går hand-i-hand om lämplig utvecklingsmetod används menar Martin 

(1991) se Figur 2.  

 
Figur 2. Låga utvecklingskostnader, högre kvalité och snabbhet går hand i hand när rätt typ av verktyg och 

metoder används (Efter Martin, 1991, s 6) 

RAD som introducerades av Martin (1991) bygger på fyra grundläggande fundament: 

 Metod – är till för att verktygen ska användas på ett effektivt sätt 

 Verktyg – är de som tillämpar metoden 

 Människor – är de som använder verktygen för att utveckla system 

 Ledningen – är de som väljer ut och motiverar de människor som använder sig 

av verktygen för att utveckla systemet.  

 
Figur 3. De fyra grundläggande fundamenten i RAD (Efter Martin, 1991) 
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2.1.1   Metod 

Metod handlar om hur utvecklaren tar sig an utmaningen att kunna tillmötesgå krav 

som att utveckla IT-system snabbare, minska utvecklingskostnader och samtidigt 

leverera ett system som håller hög kvalité. Några andra utmaningar som 

systemutvecklingen står inför är mer, bättre och snabbare. Precis som RAD har ett 

antal fundament har metod också några grundläggande element (CASEMaker Inc., 

1997). 

 Kombinera den bästa tillgängliga teknik med att specificera uppgifterna i 

sekvens så att tekniken kan utnyttjas på bästa möjliga sätt 

 Genom utveckling av prototyper som senare kan överföras till en slutgiltig 

produkt 

 Använda sig av workshop istället för intervjuer för att samla in krav och för att 

gå igenom designen 

 Välja lämpligt verktyg för modellering, framställning av prototyp och 

programkod som går att återanvända. Det finns även verktyg som kan 

automatisera dessa eller en kombination olika tekniker.  

 Riktlinjer för att lyckas och beskriva fallgropar så de går att undvika dem 

 Implementering av timebox-utveckling som gör det möjligt för 

utvecklingsteamen att snabbt bygga upp en systemkärna och vidare kunna 

implementera förfiningar av efterföljande utgåvor och krav. 

Genom att låta användaren aktivt delta fångas kraven och användarens upplevelse upp 

på ett tydligt sätt. RAD använder sig av kraftfulla utvecklingsverktyg och kan därmed 

utveckla system snabbt som också har en hög kvalité. Prototyperna används för att 

visualisera systemet och samtidigt använda sig av den för att samla in förändringar 

som behövs göras, detta gör att systemutvecklingen blir iterativ (CASEMaker Inc., 

1997).  

2.1.2 Verktyg 

Förstagenerationens RAD-verktyg har varit drabbade av att inte kunna skala upp 

system till enterprise-nivå. Dagens RAD-verktyg har överkommit dessa hinder och 

kan erbjuda en rad olika funktionaliteter som till exempel SQL, CASE samt stöd för 

klient/server arkitektur (Agarwal et al. 2000). RAD-metoden bygger på både 

dataverktyg och människor för att kunna uppnå målen som högt tempo och 

högkvalité. Ett RAD-projekt bygger till stor del på hur väl ett RAD-verktyg utnyttjas i 

projektet. ”A former U.S. Pentagon Chief commented,”If anything kills us before 

Russians, it will be our software”.” (CASEMaker Inc., 1997, s 10). Det visar hur 

viktigt det är med att verktygen används för att kunna lösa problem inom 

systemutveckling. En del av dessa verktyg kan till och med ändra metoden för hur de 

används genom att automatgenera vissa delar av RAD som till exempel design, 

generera programkod och planera/analysera med hjälp av datorstöd. 

Det finns en fundamental sak som ingår i ett RAD-verktyg och det är diagram. 

Genom att använda sig av diagram som hjälpmedel i RAD-verktyg ökar 

möjligheterna för att systemen blir mer genomtänkta. Dessa diagram kan användas för 

att representera planeringsinformation, överblick över systemet, datamodeller, 

processmodeller, detaljerad design och programstruktur. Förutom detta måste även 

RAD-verktyg generera programkod som är körbar (CASEMaker Inc., 1997). 
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2.1.3 Människor 

För att kunna lyckas med RAD behövs människor som har rätt kunskaper och 

erfarenheterna. Martin (1991) jämför detta med stora seglingstävlingar och menar att 

det inte spelar någon roll hur bra båten är om inte deltagarna kan använda 

utrustningen och samarbeta med varandra.  

Verktygen är en annan viktig del i att det går snabbt att utveckla system men det är 

inte utan människorna som de kan lyckas med att utveckla systemen. Det visar bara 

att människorna som använder verktygen är lika viktiga som utvecklingsverktygen. 

Därför är det viktigt att de personer som ingår i ett utvecklingsteam är noga utvalda, 

de ska kunna använda sig av utvecklingsverktyget och ha ett nära samarbete med 

varandra. När det gäller rollerna i teamet är det ofta förekommande att en och samma 

person kan inneha olika roller, det medför att i en relativt liten grupp är det 

nödvändigt att de kan samarbeta med varandra. För att kunna ta sig igenom de olika 

stegen i RAD-livscykeln behövs olika nyckelpersoner i workshopen för att arbetet 

inte ska stanna upp. Följande nyckelpersoner behövs för att arbete ska kunna 

fortskrida utan några större problem (CASEMaker Inc., 1997). 

 Sponsor– är en person som finansierar systemutvecklingen och är dedikerad 

åt att skapa värde med hjälp av systemet samtidigt som den vill nå resultatet 

snabbt 

 User coordinator – är en person som är utsedd av finansiären som följer 

projektet ur ett användarperspektiv  

 Requirements Planning Team – består av personer som är på ledningsnivå 

och är med i workshopen för framtagning av krav på en övergripande nivå 

 User Design Team – består av användare som deltar i designworkshopen. 

Användarna är både från ledningen och anställda som ska använda systemet i 

sitt dagliga arbete. Genom att samla dessa personer i workshopen blir det 

lättare att samla in krav på en övergripande- och detaljerad nivå  

 User Review Board – består av personer som granskar det utvecklade 

systemet för att bestämma ifall det behövs göra fler ändringar eller om det är 

klart för nästa steg 

 Training manager – ansvarar för att utbilda användarna med det nya 

systemet 

 Project manager – har ansvaret för hela projektet 

 Construction (SWAT) Team – Skilled Workers with Advance Tools 

(SWAT) är en grupp som består av två till sex personer. Dessa personer är 

tränade för att arbeta tillsammans i ett högttempo. För att kunna utveckla 

systemet så snabbt som möjligt är det också viktigt att de har kunskaper om 

RAD-metoden och verktyget som har valts ut för att utveckla systemet. 

 Workshop leader – är en specialist som organiserar workshopen för 

kravframtagning och användardesign.   

2.1.4 Ledning 

Systemutveckling i högt tempo är en komplicerad process, system går inte att 

utveckla i ett högt tempo ifall byråkratiska- eller politiska hinder står i vägen för 

utvecklingen eller om användarna inte stödjer projektet. Stöd från ledningen behövs 

för att kunna genomföra RAD eftersom kulturen i organisationen kommer att 

påverkas betydligt. Ledningen måste ta sitt ansvar för att motivera användarna, IT-

personalen, välja SWAT-team och demonstrera med hjälp av att mäta 

prestationsförmågan. Därmed klargöra att RAD betyder högt tempo, kvalité och 
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produktivitet. Det finns alltid några anställda som är motiverade av att lära sig nya 

saker för att förbättra sin arbetsmiljö. Genom att lokalisera och motivera dessa kan 

ledningen göra en lyckad introduktion av RAD. Samtidigt ska ledningen vara försiktig 

med hur de motiverar de anställda och även ha kunskap om vilka typer av 

motivationer som är lämpliga för respektive anställd (CASEMaker Inc., 1997). 

2.2 RAD’s koppling till dagens utvecklingsmetoder  

Berger och Beyon-Davies, (2009) säger att RAD är en utvecklingsmetod som har 

stora liknelser med Agile och andra lättviktiga utvecklingsmetoder när det kommer 

till utvecklingsmetoder för framtagning av system. Speciellt när det handlar om att 

involvera användare i utvecklingen och de olika iterativa processerna som finns. 

Vidare säger de också att RAD är en lämplig metod för framtagning av IS som inte är 

av en komplexnatur, ”RAD as an approach has been seen as particularly applicable 

within small/Medium-sized projects for the development of IS with relatively low 

complexity and a high degree of interactivity” (Berger & Beyon-Davis, 2009, s. 550) 

Berger och Beyon-Davies (2009) nämner ett flertal olika utvecklingsmetoder som har 

liknelser med Agile och RAD nämligen SCRUM, Extreme Programming (XP) och 

Dynamic System Development Methodology (DSDM). De nämner också att vissa 

inom branschen för mjukvaruutvecklingen menar att dessa metoder är här för att 

kunna lösa en del viktiga problem som finns i mjukvaruutvecklingen idag. Enligt 

Berger och Beyon-Davies (2009) så är RAD en vidareutveckling av snabba 

prototyputvecklingsmetoder från tidigt 90-tal. Om en jämförelse skulle göras med 

Agile manifestet och RAD skulle många av de principer som nämns i Agile 

manifestet bekräftas av RAD. Precis som Agile metoden, använder RAD sig av en 

utvecklingscykel som är iterativ där utvecklingen sker i höggrad av RAD-verktyg. 

Vidare säger Berger och Beyon-Davies (2009) att RAD-projekt är ordnade efter ett 

antal fixerade faser där utvecklingen sker i from av prototyper som i sin tur kräver att 

användarna är involverade i utvecklingen.  

Enligt Berger och Beyon-Davies (2009) så är inte RAD lämpligt för system som är av 

en mer krävande natur som exempelvis realtidssystem, stora komplexa system eller 

andra kritiska system. Berger och Beyon-Davies (2009) säger att det finns en 

koppling mellan lyckade RAD-projekt och dess storlek, RAD passar bäst när 

utvecklingsgrupperna är alltifrån 4 – 10 personer. Det betyder att storskaliga projekt 

inte är lämpliga som RAD-projekt. Det innebär inte att storskaliga projekt är helt 

uteslutna som RAD-projekt, går det att bryta ner de stora projekten till mindre projekt 

så går RAD-metoden att applicera. Det innebär att det är ett steg för RAD i rätt 

riktning för att kunna hantera storskaliga IT-projekt. Det stora problemet med RAD-

metoden enligt Berger och Beyon-Davies (2009) är att få loss användarna från deras 

dagligarbeten.  

Abbas, Gravell och Wills (2008) säger att metoder som Vattenfall, Spiral, V-modellen 

och Rational Unified Process (RUP) är tungarbetade metoder. De refererar till Fowler 

som säger att dessa metoder är så kallade ingenjörsmetoder ”Fowler refers to these 

approaches as engineering methodologies which may work perfectly for building a 

bridge but not for building software”, (Abbas, et al. 2008, s. 96). Vidare beskriver 

Abbas, et al. (2008) att Agile metoden är en motreaktion mot alla dessa 

ingenjörsmetoder som finns idag. Andra anledningar till att det behövs metoder som 

Agile är de kontinuerliga förändringar som sker i företagsvärlden hela tiden. Även 

Abbas, et al. (2008) säger att RAD och Agile är lika varandra ”We can see that RAD 
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has almost all Agile Ideas” (Abbas, et al. 2008, s. 99), dessutom så är det grunden för 

DSDM som i sin tur är en del av Agile metoden (se Figur 4).  

Enligt Abbas, et al. (2008) så innebär RAD snabba leveranser, iterativa processer, 

smågrupper av utvecklare som arbetar tillsammans för att kunna utveckla system i ett 

högt tempo. Sist men inte minst involvera användarna i varje steg av utvecklingen. 

Det är dessa egenskaper som också är hjärtat för Agile metoden. För att påvisa 

kopplingen till övriga metoder som exempelvis SCRUM, XP med mera så säger 

Abbas, et al. (2008) att de personer som var med och utvecklade Agile manifestet har 

sina rötter i utvecklingsmetoder som XP, SCRUM och Crytal. Slutligen säger Abbas, 

et al. (2008) att Agile metoden är en ny metod men att principerna och grunderna för 

Agile har funnits långt tidigare. ”their principles and ideas have been around long 

time ago, and people, who criticized the traditional methods suggested alternative 

approaches which were nothing but Agile Ideas.” (Abbas, et al. 2008, s. 101-102). 

Ingen har tagit dessa alternativa metoder på allvar menar Abbas, et al. (2008). Abbas, 

et al. (2008) ger exempel på detta genom att presentera Somerville’s bok som heter 

The Software Lifecycle där den första upplagan gavs ut år 1989 och handlar bara om 

vattenfallsmodellen trots att den inte namnges.  De menar på att vattenfallsmodellen 

inte var ett vanligt uttryck då eftersom att det bara fanns en modell och därmed 

behövdes den inte namnges. Så sent som år 2007 kom Somerville ut med sin åttonde 

upplaga av boken och fortfarande så skrivs det inte mycket om dessa alternativa 

utvecklingsmetoder.  

”Sommerville devotes just one chapter (chapter 17) out 32 to ”rapid” 

software development. In this chapter it is claimed that “dissatisfaction 

with these heavyweight approaches led a number of software developers in 

the 1990s to propose new agile methods” (Abbas, et al. 2008, s. 102). 

Abbas, et al. (2008) säger att de har hittat följade bevis och fakta som säger  

”a) Dissatisfaction with heavyweight approaches existed long before the 

1990s, b) non-waterfall projects succeeded as early as 1957 and c) viable 

alternatives such as EVO, RAD and RIPP had been developed and applied 

successfully in the 1980s.” (Abbas, et al. s102) 

I Abrahamsson, Warsta, Siponen, och Ronkainen (2003) går det att hitta en figur som 

beskriver evolutionen av Agile, men den visar också hur de olika 

utvecklingsmetoderna hänger ihop med varandra se Figur 4.  
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Figur 4. hur de olika utvecklingsmetoderna hänger ihop (efter källa: Abrahamsson, Warsta, Siponen & 

Ronkainen 2003) 

2.3 Utveckling i Informationssystem och användning (förr och nu).  

Att ISU-projekten misslyckas idag är inget nytt utan det är ett välkänt problem runt 

om i världen (Han, et al. 2008). Även Davidsen och Krogstie (2010) är inne på ett 

likande spår, trots att dagens IS skiljer sig åt från IS som utvecklades för femton år 

sedan. Så kämpar fortfarande utvecklarna med samma problem idag. 

Utvecklingsmetoder, programmeringsspråk och teknik i största allmänhet har 

utvecklats och blivit allt snabbare med åren. Från början av 90-talet övergick allt fler 

från stordatorer till klient/server system och idag är det internet arkitektur som gäller 

vid systemutveckling. Något som påverkar dagens ISU är mängden tid som läggs på 

underhåll och support av systemen.  

Zhou (2009) säger att IS borde utvecklas tillsammans med företaget så att de kan 

tillfredställa verksamhetens olika krav. Det gäller att leta efter så kallade flaskhalsar i 

ens verksamhet inte bara i produktionen utan också i administrationen.  Det händer 

alltför ofta att olika processer eller människor anklagas för fel som skulle kunna lösas 

med ett enkelt IS som effektiviserar processen. I sin artikel säger Zhou (2009) att det 

är viktigt att vara objektiv och tänkta på följande: 

 Analysera hur cheferna sköter verksamheten och se efter om cheferna får den 

information som behövs för att utföra en specifik arbetsuppgift. 

 Se till att andra beslutsfattare i företaget också får den nödvändiga 

informationen som behövs för att fatta ett bra beslut 

 När ett problem upptäcks, kontrollera om det är brist på information som är 

orsaken till problemet. I så fall är det dags att vidareutveckla IS för att lösa 

problemet. 
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Zhou (2009) presenterat ett enkelt litet ramverk (se tabell 2) för att kontrollera ifall 

ISU-projekt var lyckad eller inte. Förhoppningsvis är svaret ja på samtliga punkter 

annars är det chefernas ansvar att kontrollera vad som är orsaken till att svaret inte 

blev ja. Genom att använda sig av det här enkla ramverket som en form av checklista 

ökar företaget sina chanser att genomföra ett lyckat IT-projekt. 

Ramverk för att kontrollera ifall informationssystemutvecklingsprojektet var lyckat 

Var projektet 
- Slutfört 

- Välgenomfört 

- Inom ramen för budgeten och tidens plan 

- Supportat 

Har/hade projektet 
- Uppfyllt målen/kraven 

- Utfört det som var tänkt/är teknisk 

genomförbart/är det rimligt och inte medfört 

några oönskade sidoeffekter 

- Tillfredsställandekvalité/säkerhets 

standarder 

- Accepteras  

- Tillfredställ de affärsmål/krav som ställdes 

- Gått smärtfritt för resten av organisationen 

eller har den stört de övriga processerna till 

en minimun 

- Tillfört några långsiktiga fördelar  

Tabell 2. Ramverk för att kunna kontrollera ett Informationssystemprojekt (Zhou, 2009) 
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3 Metod 
Kapitlet beskriver vilka metoder som kommer att användas och hur de kommer att 

tillämpas i studien. Kapitlet beskriver också hur materialitet kommer att 

struktureras. 

3.1 Datainsamling 

Det finns både kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling. Datainsamling 

i form av statistik eller annan data som kan omvandlas till statistik brukar kallas för 

kvantitativ. Några typer av metoder som kan användas för att samla in kvantitativ data 

är prov, enkäter, frågeformulär och så vidare. Kvalitativa data brukar kallas för data 

som inte består av siffror eller tal, utan består av mer uttryck eller verbala uttryck som 

till exempel order (Backman, 2008). För att få fram både mer och djupgående data 

inom området kommer den kvalitativa metoden att användas. En annan anledning till 

att kvalitativ metod används framför kvantitativ metod är att några fåtal personer och 

företag kommer att delta i studien. Det medför att den kvantitativa metoden blir svår 

att tillämpa när källan består av några fåtal personer och företag. 

3.1.1 Intervju 

Bell (2006) beskriver olika typer av intervjuer så som strukturerade, semi-

strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid strukturerad eller semi-strukturerad 

intervju så använder intervjuaren sig av ett antal fördefinierade frågor som besvaras 

under intervjun. Efter att ha avslutat intervjun kan intervjuaren på ett enkelt sätt 

summera och analysera svaren. Vidare säger också Bell (2006) att vid en 

ostrukturerad intervju behövs också en del frågor planeras i förväg som intervjuaren 

vill ha svar på men att det finns vissa skillnader. Vid en ostrukturerad intervju 

använder intervjuaren sig av ett tema som bas att utgår ifrån. Vidare menar Bell 

(2006) att det kräver mycket från intervjuaren i form av kunskap inom ämnet för att 

kunna lokalisera information.  

I arbetet kommer semi-strukturerade intervjuner att användas. Anledningen till valet 

av den semi-strukturerade intervjun är att en del förberedelser kommer att ske för att 

undvika insamling av irrelevant data. Ett scenario kommer att framställas baserat på 

tidigare erfarenheter som har erhållits genom åren. Scenariot kommer i sin tur att 

skickas till en IT-forskare på Högskolan i Skövde för kontroll så att scenariot inte 

liknar en kravspecifikation utan beskriver ett problem. Det ska även kontrolleras om 

scenariot låter trovärdigt eller inte. Efter att ha fått scenariot bekräftat från IT-

forskaren kommer det att användas som underlag till den semi-strukturerade 

intervjun. Det är meningen att de olika intervjudeltagarna ska bekräfta om det är ett 

rimligt scenario som har verklighetsanknytning och hur de arbetar med liknade 

problem. Genom att arbeta på det här sättet är tanken att se vilka metoder 

intervjudeltagarna använder sig av för att utveckla IS. Även en del grundläggande 

frågor kommer att förberedas inför varje intervju (se Bilaga 1).  

3.1.2 Observationer 

Observationerna kommer att göra det möjligt att samla in data om deltagarnas IT-

kunskaper. Genom observationen blir det möjligt att få en bild av deltagarnas 

kunskaper och om de räcker för att kunna utveckla system med hjälp av RAD-

verktyg. ”I vardagslivet är observation vårt främsta medel för att skaffa information 

om omvärlden…” (Patel & Davidson, 2003, s. 87). För att en observation ska kunna 
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generera data eller information är det viktigt att den genomförs på ett systematiskt 

sätt. Det är viktigt att informationen också sparas på ett strukturerat sätt så det blir 

möjligt att hämta data ur den (Patel & Davidson, 2003). Enligt Patel och Davidson 

(2003) finns två grundläggande typer av observationer, nämligen strukturerade och 

ostrukturerade observationer.  

Strukturerade observationer handlar om att planera hela observationen i förväg som 

till exempel en checklista på vad som ska observeras. Observatören prickar av 

allteftersom den upptäcker saker och ting under observationstiden. Medan 

ostrukturerade observationer handlar om att inhämta så mycket information som 

möjligt från observationen. Oavsett vilket typ av observation som väljs så måste 

observatören vara väl förbered (Patel & Davidson, 2003).  

”… Observationer av hur teknologin fungerar eller används innebära en 

ovärderlig hjälp när det gäller en förståelse av hur teknologin konkret 

tillämpas och potentiella problem som användarna stöter på.” (Yin, 2007, 

s. 121) 

Till det här arbetet kommer strukturerade observationer att användas för att kunna 

jämföra hur lång tid det tog olika deltagare att implementera vissa grundläggande 

funktioner. Vidare kommer de hjälpmedel som används av deltagarna att observeras. 

Innan observationerna genomförs kommer samtliga deltagare få grundläggande 

information om: 

 Tillgängliga hjälpmedel, till exempel vart de vänder sig ifall de behöver hjälp 

under observationstiden för att förstå hur en viss funktion fungerar med mera. 

 Observatörens roll  

 Observationstiden är begränsad till 4 timmar, vilket ger deltagaren en halv 

arbetsdag till att lösa problemet  

 Deltagarens roll i observationen och vilka förutsättningar som gäller  

I Bilaga 2 finns informationsbladet som varje deltagare fick läsa igenom innan 

observationen. Efter att deltagarna läst informationsbladet och gått med på att delta i 

observationen fick de beskrivningen på scenariot. Innan dess visste inte deltagarna 

mer än att en observation på 4 timmar skulle genomföras och ett IS skulle utvecklas 

med hjälp av ett utvecklingsverktyg. Det var viktigt att inte avslöja vad det var för typ 

av verktyg eller problem som deltagare skulle försöka lösa med hjälp av verktyget. På 

så sätt fanns det ingen möjlighet för deltagarna att förbereda sig inför observationen. 

Samtliga observationer genomförde på en bärbar dator med följande konfiguration: 

Windows 7 64-bits, MS Office 2007, Adobe Reader, Firefox, internet, Camstudio och 

slutligen RAD-verktyget från OutSystem. 

3.2 Bearbetning av insamlat material  

Efter varje avslutad intervju kommer den att transkriberas och sedan skickas till 

respektive deltagare. Varje deltagare får då en möjlighet att kontrollera att det 

insamlade materialet stämmer överens med intervjun som gjordes. Genom att låta 

varje deltagare kontrollera transkriberingen ges de en möjlighet att infoga eventuella 

korrigeringar. Skulle det finnas fel, åtgärdas det och en ny sammanställning skickas 

för att verifiera att det stämmer överens med vad deltagarna sa under intervjun. 

Genom att arbeta på det här sättet kan en hög kvalité bevaras på det insamlade 

materialet. Genom sitt godkännande tillåter deltagarna att materialet också får 
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användas i det här examensarbetet. Alla deltagare och företag som kommer att delta i 

examensarbetet kommer att få möjlighet till att vara anonyma om så önskas.  

Efter genomförd observation kommer allt material att struktureras så att den 

information som samlades in från varje observation går att jämföra med varandra. 

Samtliga observationer kommer att spelas in med hjälp av ett inspelningsprogram som 

gör det möjligt för observatören att studera observationen igen ifall det skulle 

behövas. Genom att spela in vad varje deltagare gör, går det också att se hur 

deltagarna bygger ett system med RAD-verktyget. Vilka hjälpmedel som används, hur 

lång tid av observationen gick åt att använda hjälpmedel. De går också att kontrollera 

ifall någon av deltagarna försökt använda sig av otillåtna hjälpmedel under 

observationen. 
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4 Genomförande  
Kapitlet beskriver hur de olika metoder som presenterades i kapitel 3 tillämpades i 

praktiken. 

Scenariot som används i studien bygger på studentens erfarenheter ifrån andra kurser. 

När scenariot har konstruerats kommer det att skickas till en IT-forskare på 

Högskolan i Skövde som får ge sitt utlåtande om scenariot är trovärdigt eller inte. Ett 

av kraven som IT-forskaren skulle ta hänsyn till var att scenariot skulle beskriva ett 

problem och inte avslöja alltför många krav, så att det inte ser ut som en 

kravspecifikation och att de låter som ett trovärdigt scenario.  

 

Figur 5. genomförandet från scenariot till observation (källa: egen) 

Precis som det tidigare har nämns så kommer scenariot att användas som underlag till 

intervjuerna med konsultföretagen som sysslar med systemutveckling och till själva 

observationerna. Genom att använda sig av scenariot får IT-konsulterna en 

grundläggande ide om storleken på systemet och hur komplext det kan tänka sig vara, 

vilket underlättar för deltagarna att svara på intervjufrågorna. 

Vid observationerna kommer ett utvecklingsverktyg att användas som har valts ut 

efter följande krav:  

 Utvecklingsverktyget ska vara gratis då det inte finns några resurser till att 

köpa ett verktyg. 

 Tillverkarna ska förses med hjälpmedel som är gratis. Det på grund av att det 

inte finns några resurser till att köpa dem. 

 Med hjälpmedel avses: forum där det finns möjlighet att diskutera problem 

som uppkommer vid utvecklingen, videolektioner, onlineutbildning med mera.  

Genom att låta deltagare med olika IT-kunskaper delta i observationen finns det en 

möjlighet att få insyn i vilken kunskapsnivå som är mest lämpad, för utveckling av 

informationssystem med hjälp av RAD-verktyg.  Observation kommer att genomföras 

enligt följande: 

 Utvecklingsverktyget kommer att installeras på en bärbar dator som deltagarna 

får arbeta på under observationstiden. På det här sättet kommer samtliga 

deltagare att få arbeta på samma bärbara dator med samma specifikation. På så 

sätt kan datorprestanda uteslutas. Om en användare har en bättre konfiguration 

än någon annan deltagare kan det betyda att den kommer längre jämfört en 

deltagare som har en långsam konfiguration. Utöver detta betyder det också att 

deltagarna inte vet vad för system de ska använda sig av för att utveckla 

systemet.  

 Ett inspelningsprogram kommer att installeras. Det kommer att köras i 

bakgrunden och spelar in hur deltagarna utvecklar systemet. Det möjliggör för 

framställandet av scenario 
IT-forskare 

kontrollerar och 
bekräftar scenariot 

scenariot avänds 
som underlag till 

intervju 

intervjudeltagarna 
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observatören att gå tillbaka och granska materialet, på så sätt minimeras risken 

med att missa viktig information. 

 Observatören kommer inte att vara delaktig i utvecklingsaktiviteten utan 

kommer enbart att anteckna och observera vad deltagarna gör och hur de löser 

uppgiften.  

 Efter avslutad observation kommer en kort frågestund att hållas för att ta reda 

på hur användaren upplevde själva verktyget. 

När alla intervjuer och observationer är genomförda kommer de att sammanställas 

och presenteras i resultatet och svara på de problemfrågor som ställdes i början av 

arbetet. Vidare kommer resultatet att analyseras där det jämförs med bakgrunden för 

att se vilka påståenden stämmer överens med verkligheten. Slutligen kommer en 

slutsats att dras om vilken kunskapsnivå som anses vara lämplig för att kunna 

utveckla system med hjälp av RAD-verktyg. 

4.1 Val av utvecklingsverktyg 

I kap 2.1.2 har en beskrivning getts på RAD fundamentet verktyg som beskriver hur 

utvecklingsverktyget möjliggör RAD-metoden och utvecklingsverktygets förmåga. 

För att kunna få en förståelse över vilka utvecklingsverktyg som fanns tillgängliga 

gjordes en sökning på Google. Eftersom scenariot bygger på att det finns en databas i 

grunden valdes verktygskategori Database Rapid Application Development Tools. 

Därefter gjordes en genomgång av alla RAD-verktyg som fanns i kategorin. Ur listan 

med RAD-verktyg inom kategorin Database Rapid Application Development Tools 

gjordes urvalet av vilket verktyg som skulle användas till studien. Urvalet gick till 

enligt följande principer. Första kravet var att verktyget skulle vara gratis. Om ett 

verktyg inte uppfyllde första kravet gick det inte vidare, resterande fortsatte till nästa 

steg. Nästa steg i processen blev att kontrollera vilka typer av hjälpmedel som fanns 

tillgängliga för respektive verktyg och att hjälpmedlen fanns på tillverkarens hemsida. 

För varje hjälpmedel som hittades hos respektive verktyg fick de ett poäng. Verktyget 

som fick flest poäng efter summering var Service studio från OutSystems och därmed 

valdes det som RAD-verktyg till observationen (se Tabell 3). 
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AppFlower Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej 3p 

Base One 

International 

Corp. 

Nej - - - - - - - - - 0p 

Calrion Nej - - - - - - - - - 0p 

CodeCharge 

Studio 4.3 
Nej - - - - - - - - - 0p 

Ebase XI Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 6p 

IBM Rational 

Business 

Developer 

Nej - - - - - - - - - 0p 

IBM Rational 

Application 

Developer 

Nej - - - - - - - - - 0p 

IBM Lotus 

Notes 
Nej - - - - - - - - - 0p 

Iron Speed 

Designer 
Nej - - - - - - - - - 0p 

FileMaker Nej - - - - - - - - - 0p 

Open Office 

Base 
Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej 2p 

Kexi  Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej 5p 

M-power Nej - - - - - - - - - 0p 

Oracal 

Application 

Express 

Nej - - - - - - - - - 0p 

Service 

Studio 

(Outsystems) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 8p 

Panther Nej - - - - - - - - - 0p 

Real 

Software 
Nej - - - - - - - - - 0p 

Sybase Nej - - - - - - - - - 0p 

Softwell 

Maker 
Nej - - - - - - - - - 0p 

Visual 

DataFlex 
Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej 5p 

Wavemaker Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej 5p 

WinDev 

Express 
Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja 6p 

Tabell 3. urvalsprocess av RAD-verktyg 
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OutSystems verktyg hade ett brett utbud på olika varianter av hjälpmedel. Ett av deras 

hjälpmedel var där användarna kunna själva vara aktiva och var tvungna att utföra 

vissa moment (se Figur 6). Grundversion var också gratis vilket medförde att de 

uppfyllde det kravet också.  

 
Figur 6. OutSystems Howto hjälpmedel (OutSystems) 

Övriga hjälpmedel som fanns var forum, självstudiekurser, hjälpmenyn i programmet, 

nerladdning av färdiga appar där användarna har möjlighet att modifiera och laddar 

ner av olika plug-in för ens applikation. Användarna har också möjlighet att dela med 

sig av sin applikation till andra användare via tillverkarnas hemsida. Genom att dela 

med sig av sin applikation till andra användare, slipper de bygga ett IS från grunden. 

De kan istället välja att modifiera ett befintligt IS så att den passar användarens 

verksamhet.  

 
Figur 7. En bild på hur användaren kan förflytta sig mellan de olika gränssnitten (OutSystems) 
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Verktygets gränssnitt är enkelt och grafisk. Figur 7 visar en skärmbild på hur 

användaren kan bygga olika gränssnitt och samtidigt se om en användare kan förflytta 

sig mellan de olika gränssnitten. En annan viktigt punkt är att verktyget inte låser in 

användaren, den har friheten att när som helst överge utvecklingsverktyget och övergå 

till en annan utvecklingsmiljö. OutSystems har också stöd för Open Source 

utvecklingsmiljöer  

“True open source: 

The applications' model is fully open and you can make any changes to it, 

using the Agile Platform™. Since it is based on visual models, you will be 

able to quickly understand how the app was built without having to go 

through thousands of lines of code.” (OutSystems (b), 2012) 

Verktyget tillåter användarna att utveckla utan att behöva skriva en enda rad kod. Då 

programmet själv genererade koden när användaren väljer att publicera sin 

applikation. Koden som programmet genererar tillhör dagens vanligaste 

programmeringsspråk såsom SQl, java, .Net och så vidare. Det finns också 

möjligheter att gå in i koden och programmera om användaren så önskar det. När det 

gäller dokumentationen av applikationer som utvecklas med OutSystems 

utvecklingsverktyg så genereras det automatisk medhjälp av ett plug-in som heter 

Outdoc. I bilaga 8 går det att se deltagare 2:s dokumentation som har genererats av 

Outdoc.  

4.2 Förankring av Scenario  

För att kunna hitta deltagare till Intervjun gjordes en sökning i eniro.se efter 

systemutvecklare, IT-konsulter i Göteborgsområdet. Utifrån sökningsresultatet ringde 

jag runt till olika IT-företag tills två deltagare hittades som var villiga att ställa upp på 

en intervju.  

4.2.1 Val av respondenter  

Den första intervjun var hos H2solutions som ligger i Göteborg. Företaget säljer PC 

datorer, server, nätverksutrustning, dokumentmaskiner (stora kontorsskrivare), 

utvecklartjänster till dokumentmaskinerna, service av maskiner, utveckling av IS eller 

agerar som rådgivare åt sina kunder vid inköp av IS. Företaget har idag tjugotvå 

anställda och omsätter ca trettio miljoner kronor. 

Mikael Lönner arbetar på H2solutions som personalansvarig, systemutvecklare, 

systemarkitekt, programmerare och projektledare. Företaget han arbetar på har idag en 

bred kundkrets som bygger på företag som har tre till femhundra anställda. 

Majoriteten av kunderna är företag som har ca femtio anställda enligt Mikael.  

Intervju nummer två genomfördes med Krister Kauppi som arbetar på Elicit AB. Det 

här företaget har sitt kontor i centrala Göteborg. Företaget har idag enligt Krister 

fyrtiofem anställda, de omsätter ca trettiosex miljoner kronor enligt uppgifter ifrån 

hemsidan (Elicit AB, 2011). Företaget arbetar med att utveckla olika typer av IT-

lösningar till företag inom fordonsindustrin, fastighetsbranschen, transportbranschen 

och slutligen som inkubator. Krister säger att han har en roll som Leanansvarig i 

företaget och vidareutvecklar detta genom att säga ”lite grovt kunna säga 

metodansvarig kombinerat med systemutvecklare.” Även Elicit AB har en bred 

kundkrets precis som H2solutions och majoriteten av kunderna är företag med ca 

femtio anställda enligt Krister. 
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Båda intervjudeltagarna bekräftar att de jobbar med företag som har likande problem 

som scenariot (se Bilaga 3). Innan intervjun genomförs skickades scenariot och två 

stycken frågor till intervjudeltagarna via mail (se Bilaga 1 och 3).  

Intervjun genomfördes för att bekräfta scenariots trovärdighet mot näringslivet och 

därmed också få en verklighetsanknytning. Nedan kommer några viktiga punkter ur 

intervjun att redovisas och jämföras mellan respektive intervjudeltagare och med 

bakgrunden. Transkriberingen från intervjuerna med Mikael och Krister finns i Bilaga 

4 och 5. 

4.2.2 Arbetsmetod för scenariot och dess trovärdighet 

På frågan om hur intervjudeltagarna skulle arbeta med ett problem som liknar 

scenariot, säger Mikael att de inte har någon speciell metod som de använder sig av 

utan det skiljer sig från fall till fall. Han gör också en jämförelse med projektens 

storlek och menar att till stora och dyra projekt jobbar de efter en viss metod och i 

småprojekt efter en annan typ av metod. Ibland kan det också vara så att kunden har 

en egen internmetod som de använder sig av och då måste även Mikael använda sig 

av den.  

”… vi är ett litet bolag så är det oftast så att man antigen tar fram metoder 

själv som fungerar för ett bolag eller så jobbar du utefter den tekniken som 

redan finns. Men eftersom projektstorleken kan variera så väldigt, det kan 

vara allt ifrån 20,000 till ett projekt på 2 miljoner. Så är det väldigt svårt 

att använda sig utav samma metoder hela tiden utan man måste hitta olika 

sätt att lösa problemen på. Man måste vara väldigt flexibel som 

projektledare.” (Mikael, H2solutions) 

Även Krister är inne på samma sak, de vill säga att det är svårt att applicera en metod 

som passar alla utvecklingsprojekt. ”det skiljer sig lite från fall till fall” (Krister, Elicit 

AB).  

Men båda är eniga om att de skulle vilja träffa kunden och ha en genomgång för att få 

en förståelse i vad det är för typ av system som kunden vill ha och vad det är för 

problem som ska lösas med systemet. Mikael säger att han skulle vilja träffa 

ledningen för företaget och försöka förstå syftet med systemet. Mikael ger följande 

exempel:  

 Är det lönsamhet kunden vill uppnå? 

 Vill kunden öka produktiviteten? 

 Göra besparingar i personalen? 

Mikael säger ” Vad är syftet med hela applikationen helt enkelt” (Mikael, 

H2solutions).  

Mikael berättar att för liknade problem som scenariot skulle han börja med att 

kontrollera ifall det finns något system på marknaden som löser problemet innan han 

erbjuder sig att utveckla ett system från grunden. Då det oftast blir dyrare men i 

gengäld får kunden som den vill.  

”Det absolut första steget är att titta på marknaden, vad som finns, om det 

går att applicera för att lösa kundens behov. Tillsammans med kunden 

bestämmer man om det som finns på marknaden går att erbjudas och om 

de verkligen är värt priset. Antingen så väljer man att gå vidare eller så 

avslutar man projektet och nöjer sig med det. Eller så går man vidare i 
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projektet och tittar på en kundanpassning. Där vi ser efter vad vi specifikt 

kan göra för kunden.” (Mikael, H2solutions) 

Båda intervjudeltagarna är eniga om att det är viktigt att använda sig av prototyper vid 

utvecklingsprojekten. Det är ett enkelt verktyg som underlättar för alla inblandade 

parter att kommunicera. Genom att använda sig av prototyper går det att visualisera 

systemet för kunden så att den har en möjlighet till att förklara sig om det var så den 

menade med det här kravet.  

”Det bästa skulle egentligen vara att träffa kunden och kunna 

kommunicera med kunden, visualisera med kunden och ta fram 

”mockups” (som är ett väldigt enkelt sätt att försöka visualisera och 

verifiera att man pratar samma språk. – det är ungefär det här du vill ha). 

Under själva utvecklingsfasen är det väldigt viktigt att man har täta 

avstämningar, t.ex. en gång i veckan där man egentligen visar vad man har 

utvecklat så att man stämmer av om man är på rätt bana eller inte?” 

(Krister, Elicit AB) 

Det som skiljer lite mellan Mikael och Kristers upplägg på prototyp är vilken form av 

prototyper de använder sig av. Krister använder sig av mer statiska prototyper som 

mockups där en statisk bild visar gränssnittet och genom att klicka på knapp X 

kommer användaren till gränssnitt Z. Krister menar att mockupsen går fortare att 

producera, det kanske inte blir det finaste bilderna men de uppfyller sitt syfte att visa 

för kunden hur systemet är tänkt.  

”… att använda olika mockup verktyg, där det i princip bara ligger en 

hårdbild på det hela. De är egentligen om enklaste och snabbaste sätten att 

göra det på, men de kanske inte alltid är de finaste. Men det är ett jättebra 

sätt att resonera med kunden på, eftersom kunden kanske ser en bild och vi 

en annan. Det är väldigt viktigt att man i början ser varandras bilder så att 

man kan träffa rätt.” (Krister, Elicit AB) 

Mikael säger att de använder sig av en mer realistisk prototyp som ligger närmare det 

färdiga systemet, anledningen till det är att de är ett litet system vi pratar om. Kunden 

får då en möjlighet till att kunna klicka sig runt i systemet och få en känsla för hur det 

färdiga systemet skulle se ut. Enligt Mikael så är det bara ett gränssnitt egentligen, då 

funktionaliteten inte är helt färdig.  

”Jo, vi visar då en prototyp på hur vi har tänkt att det skall se ut. 

prototypen ligger oftast väldigt nära det färdiga systemet i det här scenariot 

som du har lagt fram för mig, hade det definitivt varit så eftersom det här 

scenariot är ett så pass litet projekt.” (Mikael, H2solutions) 

”I detta fall när det är ett så pass litet projekt så kan kunden definitivt få en 

känsla för hur vi har tänkt. Alla funktioner kommer självfallet inte att vara 

helt färdiga …” (Mikael, H2solutions) 

Både Mikael och Kristers arbetssätt är likt RAD’s utvecklingscykel som presenterades 

i kapitel 2.1. Där framgår det att RAD-livcykeln börjar med insamling av krav, nästa 

steg blir användardesign där olika workshops används för att framställa en prototyp, 

därefter kommer konstruktion som bygger på den framtagna prototypen och slutligen 

implementeras systemet. Det är precis såhär Mikael och Krister arbetar med sina 

kunder (se Tabell 4). Ett tillägg som både Mikael och Krister har som inte finns med i 

RAD-livscykeln är uppföljningen efter implementationen. Det går att se de som en 

vidareutveckling av RAD-metoden. En annan punkt som styrker likheterna mellan 
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RAD-metoden och intervjudeltagarnas utvecklingssätt är, som Berger och Beyon-

Davies (2009) säger att RAD-projekt har en utveckling som sker i prototypform vilket 

medför en hög grad av närvaro från användarens sida. Det har både Mikael och 

Krister påpekar att det är viktigt att hela tiden kontrollera med kunden att vi som 

utvecklare är på rättväg. ”Det är verkligen ingen idé att bygga en fyrkantig låda om 

det är en rund låda som de exempelvis behöver ha användning för.” (Mikael, 

H2solutions).  

Namn/RAD-livscykel Kravframtagning Användardesign Konstruktion Implementation 

Mikael X X X X 

Krister X X X X 

Tabell 4. jämförelse med RAD-livscykeln 

Även Zhou (2009) påstående stödjer Mikael och Kristers arbetssätt, att utvecklingen 

av IS borde ske tillsammans med företagen så att krav kan tillgodoses och att 

verksamheten får ett system som de vill ha.  

På frågan om scenariot är trovärdigt och ifall det stämmer överens med näringslivet så 

säger de båda att det är ett trovärdigt scenario. Både Krister och Mikael säger att de 

stöter på liknande problem hos sina kunder som är likt scenariot (se Bilaga 4).  

”Det är jag som sitter med kunderna och tittar på problemen de har, 

mycket likt det scenario som du har lagt fram. Sedan försöker vi 

tillsammans dra beslut om vad som är den bästa tekniken för att lösa de 

aktuella problemen.” (Mikael, H2solutions) 

”De system som vi oftast bygger är interna system som t.ex. likar det 

scenariot du gav mig” (Krister, Elicit AB) 

Men det finns ingen koppling mellan komplexiteten på ett system och storleken på 

företaget, såsom att stora företag har mer komplicerade system och mindre företag har 

småsystem som är okomplicerade. Enligt både Mikael och Krister går det inte att 

generalisera. Enligt Mikaels beskrivning så kan ett system se enkelt ut på ytan men 

det är i själva verket vara komplicerat. Vidare säger Mikael att hur komplex ett 

system är beror mer på vilket typ av verksamhet en bedriver än storleken på den.  

”Man kan egentligen inte generalisera det på det sättet. Utan det beror helt 

och hållet på vad det är för typ av verksamhet som de har. Även om det på 

ytan ser ut som att de är väldigt okomplicerade system och bara sitter och 

jobbar med några Excel filer osv. Så sitter kunskapen i huvudet på den 

som jobbar med det… Ett system kan mycket väl vara en person som bara 

sitter där och sköter sitt dagliga arbete. Men vad man inte vet är att han 

pratar med 13 olika personer som har olika ansvar inom olika områden, 

som sedan i sin tur uppdaterar viss data runt omkring de olika grejerna. 

Det har du som projektledare ingen aning om förrän du sitter ner och 

dissekerat de olika delarna som en person jobbar med.  

Så att generalisera att de jobbar med enkla respektive svåra system – är 

väldigt svårt att säga.” (Mikael, H2solutions) 

4.2.3 Validering av scenariot och kunskapsnivå 

På frågan om företagen själv kan utveckla enkla system liknande scenariot (se Bilaga 

3), så säger Mikael att det är möjligt men det kan behövas en viss handpåläggning i 

form av att en utvecklare ger dem kurser i hur verktyget fungerar och hur de ska 
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tänka. Mikael ger ett exempel på vad ett system liknade scenariot skulle kosta om de 

bygger det från grunden, ca 50-100 000 kronor men samtidigt menar Mikael att 

företaget i scenariot skulle kunna komma undan billigare om de utvecklade IS själva.  

”… det handlar i så fall egentligen bara om utbildningen vid ett par 

tillfällen för att visa hur en lista skall göras. Hur man skapar 

innehållstyper, om det är de man är ute efter. Man kan givetvis skapa det i 

Sharepoint också. Man kan också skapa specifika objekt som innehåller en 

fast mängd data, det vill säga fastighetsnummer, namn på fastigheten, ytor, 

vad de gör av i energimängd per år osv. Sådana saker kan man ju lägga 

som meta data på de här olika objekten till exempel. Där skulle man kunna 

bifoga hur många objekt som helst. Så nej, det här exemplet är ett 

klockrent exempel på att de inte behöver bli så dyrt.” (Mikael, 

H2solutions) 

Mikael menar att det skulle räcka med en tvådagars kurs, en dag där de får lära sig 

grunderna med mera, sen får kunden en hemläxa tills nästa gång som skulle vara en 

vecka senare. Vid tillfälle nummer två så skulle deltagarna få lära sig lite mer 

avancerade funktioner, dessutom skulle de få hjälp med sitt problem ifall det är så att 

de har kört fast. Krister säger att han själv inte har testat RAD-verktygen men har sett 

hur de fungerar. Krister säger också att, tittar vi tillbaka på det så har dessa lösningar 

inte kunnat generera i någon bra lösning. Största problemet enligt Krister är att Access 

databaser eller Excel filer inte har en skalbarhet och menar att det kollapsar när det blir 

för många användare, trots stöd för avancerad funktionalitet. Krister poängterar några 

viktiga saker och det är integration och skalbarhet, annars finns det en risk att 

företagen tar på sig en teknisk skuld. Krister håller med om att det är en bra idé att 

verksamhetspersoner utvecklar egna system. ”Så den trenden att verksamhetsfolket 

kan bygga egna system är inte helt omöjligt. Att själva utvecklingen skulle kunna gå åt 

de hållet.”(Krister, Elicit AB) 

Både Krister och Mikael är inne på samma sak som Berger och Beyon-Davies (2009), 

nämligen system som inte består av en komplex natur är lämpade för RAD-metoden. 

Vidare säger både Krister och Mikael att verksamhetspersoner skulle kunna utveckla 

system som liknar scenariot själva men det skulle vara bra om de gick grundläggande 

kurs i databas. Anledningen till det är att kunden ska förstå hur tabeller, attribut, listor, 

relationer med mera fungerar så att kunder inte dubbellagrar data som till exempel två 

kundregister. 

”Om kunden bygger t.ex. ett kundregister och sedan bygger man ett annat 

register där man använder kunder att man verkligen tänker på att man inte 

duplicerar datan t.ex. Att man då använder ett kundregister för att göra 

vissa kopplingar med t.ex. ordrar. Detta är en annan bit där man behöver 

komma över en tröskel, för hur man egentligen bygger en bra databas. Hur 

en databas egentligen ser ut osv.” (Krister, Elicit AB) 

”Att du vet hur verksamheten ser ut, att du har ett mål, ett syfte och ett 

problem att lösa. Så kan du absolut göra detta. Kanske inte skall påstå att 

du kan göra detta fullt ut, men du kan komma en bra bit på vägen.” 

(Mikael, H2solutions) 

”Så givetvis behöver du kunskap kring hur du skall strukturera data och 

det har inte alla, nej. Så vem som helst kan inte göra det, nej.” (Mikael, 

H2solutions) 
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Både Krister och Mikael är eniga om att det kommer fler och fler RAD-verktyg som 

klarar av allt fler avancerade funktioner. I en undersökning gjord av Davidsen och 

Krogstie (2010) framgår det att programmeringsspråken blir mer avancerade vilket 

medför att liknande funktioner kan uppnås som de gamla språken fast med mindre 

rader av programkod. När det går att modellera fram ett system som scenariot (se 

Bilaga 3), finns det ingen anledning till att behöva skriva flera rader med kod i något 

programmeringsspråk som Java exempelvis. I den här studien så har RAD-verktyget 

automatgenererat koden vilket innebär att samma språk som finns i undersökningen 

har används men användaren har inte skrivit en enda radkod, utan utvecklat systemet 

genom modellering (klicka och dra princip). Om vi summerar och sammanställer båda 

intervjudeltagarnas svar, så är de båda eniga om att samtliga punkter i Tabell 5. Det 

enda som skiljer dem åt är punkten övriga åsikter där deltagarna fick göra tillägg på 

saker som de anser sig vara viktigt.  

 Mikael Krister 

Scenariot rimlighet Stämmer Stämmer 

Scenariots komplexitet Relativt okomplicerad Relativt okomplicerad 

Kunskapsnivå för 

verksamhetsmänniskor 

Grundläggande databas 

förståelse 

Grundläggande databas 

förståelse 

Övriga åsikter Integration,  Användarvänlighet/ 

användargränssnitt 

skalbarhet, integration 

Tabell 5. summering av intervju deltagarnas åsikter (källa: egen) 

4.3 Genomförandet av observationerna 

För att kunna hitta observationsdeltagare ringdes det runt till person i ens nätverk då 

det var troligast att hitta deltagare som var villiga att avsätta fyra timmar till 

observationen. Inom den tidsram som fanns till arbetet var det bara fem deltagare som 

var villiga på att göra en observation. 

Fem olika observationer genomfördes, där deltagarnas erfarenheter och utbildning 

inom ISU skilde sig från varandra. För att kunna besvara frågan på hur utmanande det 

var att utveckla scenariot var det viktigt att deltagarna hade olika IT-erfarenheter. En 

anledning till att välja deltagare med olika IT-erfarenheter var att få en spridning på 

kunskapsnivå. För att slutligen kunna få en uppfattning på vilken kunskapsnivå som 

är lämplig för att kunna skapa ett system med hjälp av ett RAD-verktyg.  

4.3.1 Indelning av deltagarnas kunskapsnivå 

Vid varje observation gjordes först en liten undersökning om användarens IT-vanor 

för att kunna få en uppfattning om kunskapsnivå. I Bilaga 6 redovisas deltagarnas IT-

användning och erfarenheter. Utifrån den insamlade informationen delades deltagarna 

in i tre olika kategorier: 

1) Databasvana ingen. Personerna har aldrig jobbat med databaser 

2) Databasvana grundläggande. Person som vet vad en databas är och konstruerat 

enklare databaser  

3) Databasvana avancerad. Personer som har jobbat med databaser i många år 

och har konstruerat ett flertal databas   
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Databaskunskap Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 Deltagare 5 

Ingen     X X X 

Grundläggande X         

Avancerat   X       

Tabell 6. Visare vilken nivå av databaskunskaper som deltagarna tillhör 

I Tabell 6 går det att se vilken kategori respektive deltagare tillhör. Deltagare 1 är en 

man som är 36 år, som nyligen har tagit examen inom systemutveckling och har läst 

en del kurser om databaser. Personen tillhör kategori användare som har 

grundläggande kunskaper om databaser vilket innebär att användaren har mer än 

grundläggande kunskaper inom IT och datoranvändning. Deltagare 2 är en man som 

är 49 år och har trettio års erfarenhet av systemutveckling och programmering. Den 

här personen tillhör kategori användare på avancerade kunskaper om databaser utifrån 

de uppgifter som användaren lämnade. Deltagare 3 är en kvinna som är 57 år och 

arbetar med administration. Personen ifråga har utvecklat ett flertal olika Excel-filer 

till företaget där denne arbetar. Personen har bara gått några grundläggande 

datoranvändningskurser på 90-talet. Deltagare 4 har en man som är 29 år och har ett 

arbete inom äldreboende och har ett brinnande intresse för teknik och IT. Deltagare 5 

är en man på 57 år och driver ett familjeföretag. Personen har ingen utbildning inom 

IT utan är självlärd. Deltagare 3 till 5 tillhör kategorin inga databaskunskaper då ingen 

av dem har jobbat eller läst något om databaser. Skulle vi slå ihop alla dessa personer 

till en grupp så skulle de uppfylla alla de roller som krävs i en RAD-grupp enligt 

kapitel 2.1.3 (se tabell 7) men de var inte möjligt att genomföra. Därför kommer 

observationerna att genomförs med en deltagare per observation.   

Roller Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 Deltagare 5 Grupp 

Sponsor     X X 

User 

Coordinator 

X X    X 

Requirements 

Planing team 

 X  X X X 

User Design 

Tema 

X X X X X X 

User Review 

Board 

 X    X 

Training 

Manager 

X X    X 

Project 

Manager 

X X    X 

Construktion 

Team 

(SWAT) 

X X    X 

Workshop 

Leader 

X X    X 

Tabell 7. Visar att samtliga deltagare tillsammans täcker in alla roller som beskrivs i fundamentet 

människor. 
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4.3.2 Kontrollpunkter 

För att kunna jämföra observationsdeltagarnas resultat inbördes upprättandes ett antal 

kontrollpunkter. Dessa kontrollpunkter är något som har tagits fram efter att ha 

genomfört intervjuerna. Båda intervjudeltagarna ansåg att databaskunskaper och 

användargränssnitt är viktiga faktorer som påverkar om ett informationssystem blir 

bra eller inte. Med detta menar de saker som normalisering och så vidare. Därför 

valdes följande kontrollpunkter: 

 Tabeller 

Anledningen till att tabeller valdes ut som en kontrollpunkt var för att 

kontrollera hur användarna skapade sina databaser. Till exempel använde de 

sig av en kundtabell eller gjorde de flera tabeller som innehöll kund data. 

 Attribut 

Precis lika viktigt som det är att kontrollera tabeller är det att kontrollera 

attribut. Det räcker inte med att skapa en tabell och sedan skapa alla attribut i 

tabellen. Det är ingen som säger att de inte kommer att fungera men det är inte 

det mest effektiva sättet att skapa en tabell på. Här var det viktigt att se ifall 

användarna hämtade data ifrån andra tabeller eller skapade de nya attribut 

vilket medförde dubbellagring av samma data.   

 Gränssnitt 

Under en av intervjuerna påpekades det flera gånger att användbarhet är 

viktigt och där spelar gränssnitten en viktig roll. Då det visar gränssnittet som 

användaren arbetar med systemet. Utifrån den enkla analys valdes gränssnitt 

ut som en egen kontrollpunkt. För att kunna presentera lagrad data i tabellerna 

till användarna av systemet behövs ett gränssnitt. Genom att kontrollera 

gränssnitten finns det en möjlighet till att kontrollera användbarhet som var 

viktigt enligt en av intervju deltagarna.   

 Listor 

Det kan diskuteras huruvida listor är samma som gränssnitt eller inte. I arbetet 

har listor valts som en egen kontrollpunkt och anledningen till det är att det är 

den enklaste formen av gränssnitt som går att skapa i verktyget. Dessutom så 

visar listor precis som namnet antyder en långa lista på allt som finns lagrat i 

tabeller och därmed är det den enklaste formen av gränssnitt.  

 Hjälpmedel 

Anledningen till att hjälpmedel är en kontrollpunkt är för att kontrollera vilka 

former av hjälpmedel som används och hur många gånger de används. Genom 

den här kontrollpunkten finns det en möjlighet till att se vilken eller vilket 

hjälpmedel som användes mest och vilken kategori av användare som nyttjar 

hjälpmedel. 
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5 Analys & Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultatet av den gjorda undersökningen. Kapitlet börjar 

med presentation av resultatet av genomförda observationer, därefter en kort 

beskrivning av deltagarnas upplevelse av RAD-verktyget..  

5.1 Sammanställning av genomförda observationer 

När det gäller skapandet av tabeller var det bara deltagare 1, 2 och 4 som lyckades 

med det, deltagare 3 och 5 lyckades inte att skapa någon tabell (se Tabell 8). 

Deltagare 1 och 2 hade skapat samma antal tabeller för att lösa uppgiften. Tid för 

första innebär hur långtid det tog för deltagarna att skapa den första tabellen. Det som 

är intressant är att deltagare 4 som är nybörjare och har inga databaskunskaper har 

lyckas skapa sin första tabell tjugotvå minuter efter deltagare 1.   

Tabeller Totalt antal  Tid för första 

(hh:mm) 

Deltagare 1 5 01:02 

Deltagare 2 5 00:34 

Deltagare 3 N/A - 

Deltagare 4  1 01:24 

Deltagare 5 N/A -  

Tabell 8. visar antal tabeller och hur lång tid det tog tills den första tabellen skapades 

När det gäller attribut så är det återigen bara deltagare 1, 2 och 4 som lyckades (se 

Tabell 9). Deltagare 3 och 5 misslyckades återigen. Tittar vi på deltagare 1 och 2 så 

har de nästan återigen skapat lika många antal attribut. När det gäller tid till de första 

attribut så ser vi återigen att deltagare 2 är snabbast men att deltagare 1 och 4 inte är 

alltför långt efter jämfört med hur långt efter dem låg vid tabellerna. Det som är 

intressant är att deltagare 4 skapar sitt första attribut en minut efter sin första tabell 

medan deltagare 1 gör det efter tretton minuter och deltagare 2 gör det efter åtta 

minuter.  

Attribut Totalt antal Tid för första 

(hh:mm) 

Deltagare 1 20 01:15 

Deltagare 2 22 00:42 

Deltagare 3 N/A - 

Deltagare 4  3 01:25 

Deltagare 5 N/A -  

Tabell 9. Visar antal attribut och hur lång tid det tog tills första attributen skapades 

Det är en sak att kunna skapa tabeller och attribut men för att kunna få ett system som 

användarna kan använda sig av för att lösa sina arbetsuppgifter behövs också ett 

gränssnitt. När vi kommer till gränssnitten märker vi genast att det blir skillnader (se 

Tabell 10). Nu är det bara deltagare 2 och 4 som har lyckas med att skapa ett 

gränssnitt. Av en ren oturshändelse råkade deltagare 1 ut för datorhaveri efter ca två 

timmar. Det innebar att deltagarens arbete gick förlorat på grund av att denne inte 

hade sparat sitt arbete. Deltagare 1 valde nu att avsluta observationen på grund av att 
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den inte orkade göra om allt arbete igen. Deltagare 2 skapade sitt första attribut efter 

fyrtiotvå minuter bara tre minuter efter det var även det första gränssnittet skapat. 

Vilket var överraskande fort tyckte deltagaren. Totalt sett skapade deltagare 2 femton 

gränssnitt var av fem var listor (se Tabell 10).  

Gränssnitt Totalt antal Tid för första 

(hh:mm) 

Deltagare 1 N/A - 

Deltagare 2 15 00:45 

Deltagare 3 N/A - 

Deltagare 4  1 01:56 

Deltagare 5 0   

Tabell 10. Visar antal gränssnitt och hur lång tid det tog tills första interfacet skapades 

I Tabell 11 framgår det att fem gränssnitt gjordes som presenterade data i tabellform 

(se Bilaga 7 Figur 1) av deltagare 2. Deltagare 4 gjorde ett gränssnitt och det var 

också i listform enligt Bilaga 7 Figur 2. Deltagare 1, 3 och 5 kom inte så långt att de 

kunde skapa gränssnitt eller listor. 

Listor Totalt antal Tid för första 

(hh:mm) 

Deltagare 1 N/A - 

Deltagare 2 5 00:45 

Deltagare 3 N/A - 

Deltagare 4  1 01:56 

Deltagare 5 0 -  

Tabell 11. Visar antal listor och hur lång tid det tog tills första listan skapades 

I Tabell 12 redovisas vilka hjälpmedel som respektive deltagare har använt sig av för 

att lösa uppgiften. Den visar också hur många gånger de använde sig av dem och hur 

mycket av den totala observationstiden som har lagts på hjälpmedlen. Kolumnen 

totaltid visar hur länge observationen pågick med respektive deltagare. Utifrån den 

kolumnen kan vi se att det är enbart deltagare 2 som har suttit hela tiden ut. 

Resterande deltagare har avbrutit sina observationer av diverse anledningar.  

Deltagare 1 fick som sagt ett datorhaveri vilket medför att arbetet hade gått förlorat 

och ville därmed inte fortsätta mer. Efter tvåtimmar hade gått i observationen inser 

deltagare 3 och 4 att de inte kommer att hinna klart med uppgiften. Båda säger att de 

känner en viss tidspress och känner sig stressade. Efter en stund ger de båda upp och 

säger att de hade klarat av uppgiften ifall de fick mer tid som till exempel en- eller två 

månader. Medan deltagare 5 gav upp efter en timme. Anledningen till att deltagare 5 

gav upp var för att den inte kommer att klara av uppgiften. Efter ca femtio minuter 

säger deltagaren ”jag kommer ingenstans” men fortsätter en liten stund till innan den 

avbryter observationen.  
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Deltagare 

1,  

5ggr & 

1variant  

1 0 0 0 1 00:45 02:09 Avbröt pga. 

dator haveri 

Deltagare 

2,  

10ggr & 

5 

varianter 

1 0 0 0 0 01:44 04:00 Fullföljde 

hela tiden på 

4 tim 

Deltagare 

3,  

1ggr & 1 

variant 

0 2 0 9 ggr 5 01:41 02:18 Avbröt tim 

pga. 

tidsstress 

Deltagare 

4,  

4ggr & 4 

varianter 

0 0 0 0 0 01:09 01:56 Avbröt pga. 

tidsstress 

Deltagare 

5,  

1ggr & 1 

variant  

 0 0 0 1gång 2-3  00:58  01:03 Avbröt pga. 

svår uppgift 

Tabell 12. Visar vilka hjälpmedel, hur många gånger det användes och hur lång tid av observationen som 

användes för hjälpmedlen 

Det finns ett samband mellan hur mycket tid av observationen som gick åt 

hjälpmedlen och hur mycket som gick åt att lösa uppgiften. I Tabell 13 ser vi att 

kategorin ingen databasvana även kallad nybörjare använde mer än halva tiden till 

hjälpmedlen. Tittar vi närmare på bara deltagarna i nybörjarkategorin så ser vi att 

deltagare 5 är den som har lagt nästan hela sin tid åt hjälpmedlen. Det är också den 

deltagare som har minst IT-erfarenhet av alla deltagarna, som har lagt mest tid på 

hjälpmedlen. Utav deltagare 3 och 4 är återigen samma mönster att den som har minst 

IT-erfarenhet mellan dem är också den som har använt hjälpmedlen mest. Det blir 

däremot lite svårare att jämföra deltagare 1 och 2 med varandra på grund av att 

deltagare 1 avbröt sin observation. Om vi utgår ifrån de uppgifter som finns i Tabell 

12 och halverartiden för deltagare 2 så blir tiden för hjälpmedlen femtiotvå minuter, 

vilket är sju minuter mer än deltagare 1. Vid en närmare genomgång av 

observationsmaterialet från observation nummer två framgår det att deltagare 2 hade 

använt sig av totalt femtiosex minuter till hjälpmedlen under de första två timmarna. 

Vilket gör att mönstret som fanns bland nybörjarna inte stämmer längre. Nu blir det 

lätt att dra en slutsats att deltagare 1 är bättre än deltagare 2. Trots att deltagare 2 

tillhör kategorin avancerad databasanvändare har den använt sig av mer hjälpmedel än 

deltagare 1 som tillhör kategorin grundläggande databasvana så är det viktigt att 

poängtera, deltagare 2 hade ett fungerande system redan efter femtioåtta minuter med 

de absoluta grundläggande funktionerna. Medan deltagare 1 skulle börja med 

gränssnittet efter två timmar när den olyckligt nog råkade ut för ett datorhaveri vilket 

medförde att allt arbete gick förlorat. Det hade varit intressant att se hur resultatet 

hade blivit ifall deltagare 1 hade fortsatt.  
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 Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 Deltagare 5 

Nybörjare   73 % 59 % 92 % 

Medel 35 %     

Expert  43 %    

Tabell 13. Visar i procent hur mycket av observationstiden gick åt hjälpmedlen 

Enligt Tabell 14 går det att utläsa vad respektive deltagare lyckades åstadkomma 

under observationerna. Det var enbart deltagare 2 som lyckades utveckla hela 

scenariot, förutom en funktion som var att användarna i scenariot skulle kunna lägga 

till filer. Anledningen till att deltagaren inte lyckades med det var för att tiden var slut. 

Deltagare 2 lyckades på ca en timme skapa alla tabeller, attribut, gränssnitt och även 

gå igenom den första ”how to build an app in 5min”. Deltagaren kunde testköra sin 

applikation vid det här laget. Visserligen så var inte gränssnittet helt komplett utan det 

behövdes lite justeringar här och var. I stora drag så fungerade applikationen. Utav 

sexton gränssnitt som skapades var åtta stycken listor och resterande åtta gränssnitt 

var för redigering (se Bilaga 7 Figur 3). 

Deltagare Tabeller Attribut Gränssnitt Listor/display Redigera/skapa ny data 

Deltagare 1,  5 20 N/A N/A N/A 

Deltagare 2,  5 22 16 8 8 

Deltagare 3,  N/A N/A N/A N/A N/A 

Deltagare 4,   1 3 1 1 N/A 

Deltagare 5,  N/A N/A N/A N/A N/A 

Tabell 14. Sammanställning av observationen. 

5.1.1 Deltagarnas upplevelse av verktyget 

Alla deltagare utom deltagare 2 avbröt sina observationer efter ca två timmar. 

Anledningen till att deltagarna avbröt sina observationer var följande 

 Deltagare 1 avbröt sin observation efter att verktyget kraschade och allt arbete 

gick förlorat på grund av att deltagaren inte hade sparat arbetet. Deltagaren 

ville inte fortsätta efter det och därmed avbröts observationen.  

 Deltagare 3 avbröt sin observation eftersom den kände på sig att den inte 

skulle hinna göra något. Deltagare ansåg sig behöva mer tid för att förstå hur 

verktyget fungerade innan den skulle kunna börja utveckla.  

 Deltagare 4 avbröt observationen efter att den kände sig stressad över tiden 

och insåg att det inte skulle hinna med att utveckla något av den återstående 

tiden.  

 Deltagare 5 avbröt observationen då denne inte förstod var som skulle göras 

och hur.  

Ingen av deltagarna kände till RAD-verktyget som användes i observationen eller hört 

talas om det. Efter varje avslutad observation fick deltagarna berätta hur de upplevde 

verktyget. Alla var eniga om att hjälpmedlen som fanns till förfogande för deltagarna 

var väl genomarbetade. En annan fördel var att det fanns en variation av hjälpmedel 

allt från Hjälpmenyn i programmet till videoinstruktioner, forum, färdiga appar som 

gick att modifiera så att det passade ens användning och slutligen How to’s. How to’s 

var den mest använda hjälpmedlen av dem alla och alla var eniga om att How to’s var 

den bästa hjälpmedlen av dem alla. Anledningen till det var att deltagarna fick vara 
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aktiva och följa de instruktioner som visade på skärmen. Deltagarna var tvungna att 

följa dessa instruktioner för att gå vidare i How to’s. Det fanns en viss frustation i 

början när alla skulle använda sig av How to’s för första gången. Samtliga deltagare 

försökte följa instruktionerna men med egna modifikationer. Vilket gjorde att de inte 

kom vidare då hjälpmedlet ville att deltagarna följer den till punkt och pricka. Efter ett 

tag förstod deltagarna det och sen var det inte några problem att följa hjälpmedlet. En 

deltagare som inte förstod detta var deltagare 5 som inte kom längre än till steg tre. 

Det var här det blev för svårt tyckte den. Deltagare 5 blandade ihop saker som namn 

på attribut med namn på företag.  

Deltagare 4 önskade att verktyget fanns i Macintoshmiljö eftersom att användaren är 

en van Macintoshanvändare. Deltagaren tyckte att utvecklarna av verktyget är på rätt 

väg men det kändes fortfarande lite avancerat. Trots att större delen av deltagarna inte 

lyckades ta sig genom hela observationen. Alla utom deltagare 5 var eniga om att de 

skulle klara av att bygga scenariot om det fick mer tid på sig, utan att känna en 

tidspress som en del upplevde under observationen.  

Deltagare 2 var överraskad över resultatet. Deltagaren nämner att den har hört talas 

om den här typen av verktyg men har aldrig använt sig av dem. Efter att ha provar det 

nu under observationen så utesluter inte deltagaren att använda sig av verktyget i sin 

verksamhet. Deltagaren säger också att det är ett bra verktyg och med alla dessa olika 

typer av hjälpmedel som finns till hands så tror den att verksamhetspersoner skulle 

kunna utveckla sina egna applikationer. De får vara medvetna om att de kommer att ta 

tid om de inte har några databaskunskaper. Precis som Mikael och Krister säger också 

deltagare 2 att kunskapskrav på grundläggande databas är inte fel. Deltagare 2 anser 

sig att en halvdagskurs i databas hade räckt lång då verktyget bjuder till med en heldel 

funktionalitet.  

5.2 Summering av resultat 

Det var definitivt en utmaning för deltagarna att utveckla scenariot. Trots att RAD-

verktyget erbjuder mycket funktionalitet och att det förenklar ens arbete. Som det 

framgår av resultaten så är det bara deltagare 2 som slutförde uppgiften. Resterande 

deltagare avbröt den då de kände att de inte skulle hinna klart inom utsatt tid. Alla 

deltagare som inte hade någon databasvana hade problem som är relaterade till 

databaskunskaper. Deltagarna hade svårt att förstå vad en entitet eller attribut var. 

Båda intervjudeltagarna och observations deltagare 2 hade rätt när de uttryckte att 

grundläggande databaskunskaper är en grundläggande förutsättning. Utifrån resultatet 

från observationen syns det att deltagare med förståelse för databaser har kommit 

längre jämfört med de som hade lite eller inga kunskap om databaser. Så 

intervjudeltagarna är inne på rätt spår när de säger att grundläggande databasförståelse 

är en rimlig kunskap. 
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6 Slutsats 
I det här kapitlet görs en återkoppling till problemformuleringen som ställdes i början 

av arbetet. 

I kapitel 1.2 presenterades problemformuleringen som har varit utgångspunkten till 

studien som genomfördes.  

Vilken kunskapsnivå krävs av användaren för att denne/denna skall kunna In-house 

utveckla ett enklare informationssystem med hjälp av ett RAD-verktyg? 

I kapitel 5 framgick det i Tabell 14 hur det gick för deltagarna i observationen. Av 

totalt fem deltagare var det en som klarade av att lösa uppgiften. Personen som 

klarade av att lösa uppgiften hade en IT-bakgrund som tillhörde kategori avancerad 

databasvana. Deltagare 1 som låg på nivån grundläggande databasvana var inte långt 

efter. Om en jämförelse görs vid två timmar in i studien visar det sig att deltagare 1 

bara var en timme senare i utvecklingen än deltagare 2. Precis som nämndes tidigare 

så hade deltagare 2 redan efter en timme byggt hela grundstommen med gränssnitt 

och grundläggande funktioner. Om vi jämför kontrollpunkterna attribut och tabeller så 

är de ganska lika mellan dessa två deltagare. 

Både deltagare 1 och 2 är de enda deltagarna i observationen som hade någon form av 

databasvana. De övriga deltagarna hade ingen databasvana och det märktes också när 

observationerna genomfördes. Den stora skillnaden mellan de som hade databasvara 

och de som inte hade någon databasvana var hur de tänkte när de skulle konstruera 

tabeller och attribut. Även om deltagarna utan databasvana skulle klara av att bygga 

ett IS likt scenariot så kommer de att skilja sig i den tid som de lägger på att bygga 

sina IS på grund av sina bristande databaskunskaper. 

Det syns tydligt att deltagare med databasvana har ett annat sätt att försöka lösa 

problemet. De ser till att använda normalisering så att de inte dubbellagrar data utan 

återanvänder den istället. Således hade båda intervjudeltagarna rätt när de sa att 

databasvana/kunskaper är att rekommendera. Svaret på denna studies 

problemformulering är att det behövs en grundläggande förståelse för databaser. Ju 

mer kunskap en person har inom databaser, ju fortare gick det för den att utveckla IS i 

ett RAD-verktyg vilket framgick i studien.  

Den ena faktorn är grundläggande kunskaper i databaser, den andra faktorn är 

kunskaper i verktyget som används. Ett utvecklingsverktyg likt OutSystems 

tillsammans med kunskaper i databaser gör det möjligt för företag med små resurser 

att utveckla egna IS.  

Utvecklingsverktyg som OutSystem har stora möjligheter. I OutSystems fall har de 

satsat mycket kring olika former av hjälpmedel och stöd till användarna, vilket också 

har uppskattats av deltagarna. Om fler aktörer satsade på hjälpmedel och utbildningar 

kring sina verktyg finns det en möjlighet att skapa nya affärsmöjligheter för företagen. 

Båda intervjudeltagarna är eniga om att de här verktygen är här för att stanna, och 

stadigt förbättras. Samtidigt är det lika viktigt att utbilda användarna i användningen 

av verktygen. Systemen blir inte bättre utvecklade än vad användaren är kapabel att 

utveckla. Den här typen av verktyg gör det möjligt för företag med små resurser att få 

ett system som är anpassat efter deras verksamhet.  
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7 Diskussion  
I det här kapitlet förs en diskussion om vad som var bra, hur det kan förbättras, vilka 

som påverkas och vem som kan ha nytta av den här studien. Även förslag på vidare 

forskning ges i sluter av kapitlet.   

Det var intressant att se hur deltagarna försökte utveckla ett IS för att lösa uppgiften i 

scenariot. Den positiva känsla som fanns i början av studien var att det ska gå att 

utveckla ett IS utan att kunna programmera, detta bekräftas senare under 

observationen. Det innebär inte att det är en kunskap som är onödig utan det visar 

bara att användare utan programmeringskunskaper också kan utveckla ett enklare IS. 

Även de metoder som användes till studien visade sig vara lämpliga då viktig data 

kunde samlas in. Ämnet som studien inriktar sig på har varit svårt att skriva om men 

det har i gengäld ökat ens kunskaper inom ämnet.  

Studien är i linje med Summer (1995) teori om att utvecklingen av RAD-verktyg har 

kommit långt, trots att det är en sjutton år gammal teori. Verktyget som användes till 

att lösa scenariot kunde konvertera en prototyp till liveversion med en 

knapptryckning. Vilket innebär att övergången mellan en prototyp och livesystem är 

snabb, vilket är tidsbesparande. Att se hur deltagarna utvecklade systemet med hjälp 

av "klicka-och-dra" principen istället för att sitta och skriver rader av koder var en 

succé som gick hem hos de flesta deltagarna. Även deltagare 2 från observationen var 

imponerad av hur kraftfullt verktyget var. 

7.1 RAD fundamenten efter genomförda intervjuer och 

observationer 

I kapitel 2.1 beskrevs de fyra fundament som finns i RAD. Om de jämförs med 

studien som har genomförts då ser vi att, ledning är en viktig del då det är de som 

sitter på resurserna som behövs för att starta ett IT-projekt. Att det finns en länk 

mellan metod och verktyg stämmer, de märktes när ett RAD-verktyg skulle väljas till 

studien. Alla verktyg tillämpar metoden men de tillämpar den på olika beroende på 

hur verktyget är konstruerat. Det finns ändå vissa gemensamma saker för alla 

verktygen, bland annat de ska generera en programkod som är körbar. Jämförs det 

med verktyget som användes i observationen så uppfyller den kravet genom att den 

automatgenererar all programkod och den är körbar. Den möjliggör det också för 

användaren att utveckla system med hjälp av diagram och modeller istället för att 

programmera. Det framgår i observationen att människor har en lika viktigt roll som 

verktyget. De syns tydligt i observationerna att ju mer en person har kunskap om 

verktyget och om databaser, desto fortare går det för dem att utveckla. Det som också 

påverkar är ju själva verktyget, genom att det antingen automatgenererar koden eller 

om användaren programmerade själv. Genom att använda sig av verktyget skapar 

användarna sitt informationssystem. I studien har det inte kunna fastställas ifall 

fundamentet ledningen stämmer på grund av att studien inte har kommit i kontakt 

med ledningen på de sätt som fundamentet beskriver. Studien har bara berört 

fundamenten metod, människor och verktyg. Efter att ha genomfört studien är synen 

på hur fundamenten är sammankopplade till varandra en annan än den som 

presenterades i kapitel 2.1 Figur 1. Enligt Figur 8 så upplevs den mer som en rimlig 

presentation på hur RAD är uppbyggd. Det syns tydligt att RAD inte är så närvarande 

i Figur 8 som det är i Figur 1. Anledningen till detta är att hela figuren representerar 

RAD.  
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Figur 8. De fyra fundamentens länk tillvarandra (källa: Egen, 2012) 

7.2 Reflektion på val metod och genomförande 

För att få fram ett mer trovärdigt resultat hade det behövts fler deltagare i arbetet, mer 

tid till deltagarna och en metod för att analysera deltagarnas IT-kunskaper mer 

ingående. En bättre och mer genomarbetad system för indelning av 

observationsdeltagarnas kunskaper och erfarenheter hade behövts. De gör det möjligt 

att dela in deltagarna mer systematisk och rättvist, på så viss finns det även en 

möjlighet att hitta rätt kunskapsnivå.  

I det här arbetet resulterade det i att endast deltagare med databaskunskaper var de 

som lyckades skapa något och kom längst. Både intervjudeltagarna är eniga om att 

personer som driver eller jobbar i ett företag har goda kunskaper om sina 

verksamheter, speciellt de små och medelstora företagen. De menar att de skulle 

kunna utveckla system som är likt scenariot men att de kanske behövde lite 

handledning för att komma i mål. Nu var ju nästan samtliga deltagare ur små och 

medelstora företagsmiljöer. Ändå lyckades de inte med uppgiften. En orsak kan vara 

att de inte kunde identifiera sig med problemet. Så därför skulle det vara intressant att 

se om resultatet blev det samma om samma person fick en uppgift som var lika svår 

eller enkel som scenariot, med en skillnad att den var anpassad efter respektive 

deltagares domän. Hade de då klarat av uppgiften, kommit längre än de gjorde med 

scenariot eller hade det inte spelat någon roll?  

Även utrustningen som användes vid observationen kunde ha förbättrats. Det blev 

uppenbart att det var ett problem när deltagare 4 genomförde sin observation. Det 

hände flera gånger att deltagarna gjorde något men kunde inte se vad som hände på 

grund av att skärmen var för liten. Skulle det göras om idag skulle det vara bra om 

observationen genomfördes på en dator som var stationär med stor skräm. En annan 

orsak till varför observation nummer 4 inte gick bra var för att användaren är van att 

arbeta i Macintoshmiljö.  Det fanns stunder som den inte riktigt visste vad den skulle 

göra eller hur den skulle komma vidare. För att kunna få fram ett bättre resultat hade 

det varit bra om det fanns en möjlighet för deltagarna att välja vilken miljö de kunna 

göra observationen i. Även valet av RAD-verktyg kan ha påverkat resultatet. 
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Verktyget valdes ut ur en lista som hittade på Wikipedia.com. Studier på den här 

nivån brukar inte Wikipedia anses som en pålitlig källa. Det finns nog fler RAD-

verktyg inom kategorin Database Rapid Application Development Tools än de som 

finns listade på Wikipedia.com. De kan mycket väl vara så att deltagarna kanske hade 

klarat uppgiften med någon utav de verktygen som valdes bort. Det går i alla fall inte 

att utesluta den tanken..  

7.3 Studiens tolkning och syfte 

Angående studiens syfte så har det varit att undersöka vilka kunskaper som behövs för 

att kunna utveckla informationssystem med RAD-verktyg. Efterhand syns det att 

studien riktar till sig alla företag små som stora samt IT-branschen. Studien har inte 

som syfte att byta ut systemutvecklare eller IT-konsulter med RAD-verktyg. Utan 

snarare visa för båda parter som sitter vid bordet att det finns alternativ för de företag 

som inte har råd med en dyr investering i systemutveckling och ändå få ett system 

som tillgodoser ens krav. 

Resultatet från studien visar att det finns en koppling mellan verktyg och metod. 

Uppbyggnaden är en viktig del i verktyget då det möjliggör hur snabb det går att 

utveckla i verktyget, exempelvis om ett verktyg har tio steg till en databas och ett 

annat har fyra steg så har de redan halverat tiden det tar att bygga en databas. Agarwal 

et al. (2000) beskriver i sin artikel hur viktigt det är att verktygen möjliggör 

snabbutveckling, och möjligheten till återanvändning. ”… as a class of tools that 

allow for speedy object development, graphical user interface, and reusable code for 

client/server application.” (Agarwal et al. 2000, s 177).  

Jämförs det med OutSystems RAD-verktyg som användes i studien går det att se hur 

snabb det gick att skapa ett system som löste scenariot. På tillverkarens hemsida gick 

det också att ladda ner olika applikationer som användarna kunde modifiera så att den 

anpassades efter ens verksamhet. Det visar tydligt på vikten av att återanvända 

lösningar. 

Berger och Beyon-Davies (2009) säger att RAD-metoden inte är en lämplig metod för 

utveckling av stora komplexa system. Det är också något som intervjudeltagarna är 

eniga om. Om det inte går att bryta ner stora projektet till mindre delar där det går att 

applicera RAD-metoden. Att använda sig av RAD-metoden till realtidssystem är 

något som inte rekommenderas då det är alltför stora risker med det. Om det är de 

som Berger och Beyon-Davis (2009) är inne på när de säger att RAD-metoden inte är 

lämplig för stora och komplexa system så finns det en enighet om det. Efter att ha 

studerat RAD-metoden så verkar det som att den lever kvar än idag och är allra högsta 

grad aktuell, men det verkar som att den lever under ett annat namn som exempelvis 

Agile. Utifrån Berger och Beyon-Davies (2009) resonemang om hur lika RAD och 

Agile metoden är, samt att ha sett Abrahamsson et al. (2003) (Se figur 4 på sidan 11) 

så är det inte helt utan stöd som en kommer fram till den här teorin.  

Att RAD-metoden är en resurskrävande metod i form av hög användardeltagande, 

bekräftas av båda intervjuobjekten. Då användarna är med i olika workshops vid 

utvecklingen. Skulle det vara så att utvecklingen av systemet görs av användaren själv 

med hjälp av ett RAD-verktyg så är användardeltagandet desto mer. Så när Berger 

och Beyon-Davies (2009) säger att det finns ett problem som större 

användardeltagande, så stämmer det med resultatet. Det är lite av det här som också är 

ett problem för företagen, de måste välja mellan: 

1) Anlita IT-konsul. Kan bli kostsamt  
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2) Bygga själv med hjälp av ett RAD-verktyg. Det ger en besparing i likvida 

medel men en investering i tid måste görs istället 

3) Fortsätta arbeta på som vanligt då det inte finns några likvida medel eller tid 

att avsätta för utveckling av system. 

Ett enkelt sätt att utnyttja verktygets kraft vore att införskaffa sig ett 

utvecklingsverktyg likt Outsystems i grundutförandet som är gratis. Istället för att 

köpa ett utvecklingsverktyg så kan företaget spara pengarna och där med investera det 

i en grundkurs i databas till exempel. En annan variant vore att företaget utvecklade 

systemet själva men medjämna mellanrum hyr in en systemutvecklare som kollar av 

utvecklingsprocessen och fungerar som en bollplank. Det blir lite som att renovera 

badrummet själv men anlitar en certifierad hantverkare när det kommet till kritiska 

punkter som el och VVS installationer.  

7.3.1 Resultatet i ett vidare perspektiv 

Den här studien har som syfte att undersöka om verksamhetspersoner kan utveckla 

enklare IS med hjälp av RAD.verktyg. Det som framgår i studien är att 

databaskunskaper är ett rimligt grundläggande krav för att kunna lyckas med 

utvecklingen. Det framkom också att det behövs kunskaper om hur de ska användas, 

på vilket sätt de ska användas, vilka vinster finns det. Genom att upplysa näringslivet 

och marknaden om dessa verktyg, öka användningen av dem finns det en möjlighet att 

studera hur de går att förbättra, vilka effekter som kan genereras, vilka är fördelar 

respektive nackdelar och så vidare. Resultatet visar att grundläggande databaskunskap 

räcker för att användarna ska kunna utveckla system likt scenariot. Scenariot som i sig 

är ett vanligt scenario i näringslivet enligt intervjudeltagarna. Om studenter som lär 

sig grunderna i databas lär sig använda dessa verktyg eller får prova på dem finns det 

en möjlighet till att morgondagens blivande egenföretagare kan utveckla egna system 

med hjälp av verktyg likt OutSystems. 

Så när Abbas et al. (2008) säger att det finns för lite forskning inom området så ligger 

det något i det. Enligt Abbas et al. (2008) så behövs det mer forskning inom snabba 

utvecklingsmetoder och de ska också tas på allvar. Arbetet visar att intervjudeltagarna 

kände till dessa metoder och verktygen, men de menar också att historien visar att det 

inte blir några bra system. Det ses som ytterligare ett tecken på att det behövs sprida 

mer kunskap om att dagens RAD-verktyg, som har kommit långt i utvecklingen precis 

som allt annat inom IT-världen. Studien visar att vi är på rätt väg och med hjälp av 

mer forskningen inom ämnet finns det stora möjligheter att nå en metod som kan bli 

ännu enklare att applicera för företag som inte har stora resurser. Kvalitén i ISU 

saknas och den har en direktkoppling till kunskapen, det är här som forskningen, 

akademiska världen och IT-branschen kan bidra. När både snabbhet och kvalitén 

finns, då är det möjligt till att uppnå låga underhållskostnader. Genom att företagen 

kan göra besparingar vid investering i IT-system, frigörs resurser som kan läggas på 

andra saker som till exempel vidareutbildning av personal, nya maskiner till 

produktionen med mera. Detta leder till att samhället utvecklas och förhoppningsvis 

genererar mer tillväxt och tillväxt är något som alla länder efterstävar.  

Nu kanske det finns personer som läser den här studien och får den uppfattningen att 

det inte behövs IT-konsulter längre. Eftersom verksamhetspersoner möjligtvis själva 

kan utveckla informationssystem medhjälp av RAD-verktyg. Det innebär att de etiska 

aspekterna skulle bli negativa då en hel bransch kan bli inaktuell. Det är inte riktigt så 

enkelt som en del kan tro. Vi kommer med all sannolik att behöva IT-konsulter i 

framtiden också. Det är bland annat tack vare dem som vi har RAD-verktygen. Det 
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som möjligen kan påverkas är hur deras tjänster kommer att användas. En teori är att 

IT-konsulter kommer att blir speciallister och måste nischa sig för att kunna överleva. 

En annan variant är den som anses vara mest intressant, det är nämligen att låta 

verksamhetspersoner utveckla sina IS själva när det kommer till problem som liknar 

scenariot. Om IT-konsulterna säljer en eller två dagars kurs, de gör att användaren kan 

vidareutbilda sig och kan därmed utveckla enklare system likt scenariot.  

Stanford Encyclopedia of Philosophy (2008) tar upp några saker som sekretess, 

anonymitet, säkerhet och ansvar. Om dessa saker jämförs med RAD-metoden så finns 

det ingenstans där de nämns. Vilket anses vara förvånande, eftersom att företag 

kommer att lagra företagshemligheter i sina system. Alla företag vill ha en trygghet att 

informationen som finns i systemet stannar där och endast behöriga användare 

kommer åt den. Speciellt idag när vårt samhälle bygger på information så blir det 

ännu viktigare att skydda sina företagshemligheter. Det finns ju risker att 

verksamhetspersoner som utvecklar IS själva missar dessa aspekter. Det hade inte 

varit fel om det går att lägga till ett steg i utvecklingscykeln som heter säkerhet så att 

det inte åsidosätts. OutSystem verktyget har tagit ett steg i säkerhetsriktningen genom 

att göra det enkelt för användaren att välja ifall det vill ha SSL-kryptering. Det görs 

genom att användaren anger ja eller nej värd i SSL-egenskapen för respektive 

gränssnitt och på så sätt integreras säkerhet i gränssnittet av verktyget.  

I Tillväxtverkets (2011) projekt framkom det några hinder som exempelvis tidbrist, 

kunskap och pengar. Om vi jämför dessa med studien kommer vi fram till en 

intressantsyn. Det finns RAD-verktyg på marknaden som inte kostar en enda krona att 

investera i. Det medför att pengar som skulle läggas på att köpa ett system går att 

använda till något annat. Men för att kunna använda verktyget på rätt sätt måste 

användaren investera med sin tid för att lära sig verktyget. Sen är ju frågan hur 

mycket tid är de villig att investera. Här har IT-konsulter en möjlighet till att kunna 

bidrar med kurser, säg att ett utvecklingsföretag säljer ett utvecklingspaket. I paketet 

ingår de verktyg som inte kostar något i grundutförande samt tvådagars kurs i 

grundläggande databas. Det innebär att användaren får både lära sig verktyget och 

vidareutbildar sig inom grundläggande databas. Nu har användaren möjlighet till att 

utveckla system likt scenariot på egenhand till en betydlig mindre investering än att 

behöva anlita en IT-konsult. Samtidigt har IT-konsulten möjlighet till att sälja kurser 

och kan använda sin tid till mer krävande systemutveckling. Det ger en möjlighet till 

att skapa en vinn vinn situation, vilket gör att de samhällseniga aspekterna får sig en 

knuff i rätt riktning.  

Gotterbarn (2001) ifrågasätter det etiska ansvaret en IT-konsult har.  Enligt Gotterbarn 

(2001) så är det vanligt att de skyller ifrån sig på olika saker som när det blir fel 

exempelvis systemet är komplicerat, men systemet uppfyller ju kravet och så vidare. 

Ett exempel som Gotterbarn (2001) tar upp i sin artikel är när tre rader med kod som 

ansåg vara obetydligt kunde leda till en persons död. Resultatet ifrån den här studien 

visar att det inte behöver kosta mycket för ett företag som vill ha ett system som är 

anpassat efter deras verksamhet.  En tankeställare är ju varför inte fler företag har 

köpt system som är anpassade efter deras verksamheter. Är det för att IT-konsulterna 

använder sig av fel teknik vilket medför att det blir dyrt, tar de för mycket betalt och 

så vidare. Är konsulterna rädd att de ska förlora jobben ifall verksamhetspersoner 

börjar utveckla egna system och därmed inte erbjuder kurser till verksamhetspersoner.  

Även i Stanford Encyclopedia of Philosophy (2008) tar de upp fenomenet om hur 

datorer skulle ersätta människor. Till viss del är det sant men det har också genererat 

många andra jobb som till exempel hela IT-branschen har skapats tack vare datorernas 
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inträde. Så kanske finns det en liten möjlighet till en ny marknad om RAD-verktygen 

växer fram. 

Utifrån studien och resultatet är det svårt att hitta en förlorare i samhället. Visst en del 

IT-konsultföretag måste omorganisera sig från att utveckla system till att lära ut och 

utveckla system eller bara sälja utbildningskurser. Det är en naturlig del av 

utvecklingsprocessen för ett företag för att kunna uppnå bättre produkter eller 

lösningar som samhället har nytta av. Så när IT-konsulterna har börjat erbjuda dessa 

lösningar så är det i slutändan upp till kunden att avgöra vilket som är mest kritiskt för 

dem, pengar eller tid. Om fallet är tid då får kunden betala IT-konsulten för att 

utveckla systemet. Om det är pengar då kan kunden investera en mindre summa eller 

inget beroende på vilket verktyg som väljs och utveckla systemet själv.  

Säg mot förmodan att IT-företagen inte vill lära ut grundläggande databaskunskaper. 

Då de anser att det inte är etiskt rätt mot branschen. De skulle ju kunna använda dessa 

verktyg själva vid utvecklingen och därmed påskynda utvecklingsprocessen och sänka 

kostnaden för utvecklingen. Nackdelen med den här varianten är att den motverkar 

kunskapsnivån hos kunden men de får fortfarande en lösning som är anpassade efter 

deras verksamhet. Är det etisk, moralisk rätt eller fel att göra så mot sina kunder är en 

diskussion i sig.  

7.4 Förslag till vidare forskning 

För att kunna utveckla området vidare vore det intressant att se ett upplägg enligt 

följande.  

Hitta ett antal olika deltagare som delas in i två olika grupper. Det som är viktigt är att 

IT-erfarenheten ska vara samma i båda grupperna. Även utvecklingsverktyget och 

uppgiften ska vara det samma. När det gäller tiden låt den sträcka sig över en längre 

period till exempel en månad. Låt även deltagarna föra en logg över vilka problem de 

stöter på och hur de löste dem samt hur mycket tid de har lagt ner på att lösa 

uppgiften. Den enda skillnaden som kommer att vara mellan grupperna är att den ena 

gruppen får gå en endags grundkurs i databas medan den andra gruppen får på egen 

hand försöka lösa uppgiften. Det som blir intressant att se i fall gruppen som gick 

grundkursen i databas kom längre än gruppen som inte gick kursen.  

Ett annat område som vore intressant att undersöka är deltagare som kan identifiera 

sig med uppgiften. Innebär det att de kan lösa uppgiften för att det känner igen 

problemet jämfört med ett problem som de inte kan identifiera sig med? 

Det är intressanta förslag på vidare forskning men de kräver också resurser i from av 

lokaler och likvida medel exempelvis. Enligt Tillväxtverket (2011) så är det viktigt att 

företagen investerar i IT och utvecklar det i takt med att de växer. Finns det 

möjligheter att få bidrag från staten eller EU så skulle det blir enklare att genomföra 

den är typen av studier. I framtiden kanske det blir en helt ny marknad där 

utvecklingsverktyg i vissa utförande skickas med vid köpa av olika IT-kurser. Det 

skulle i längden generera att kunskapen om systemutveckling skulle få sig ett lyft i 

näringslivet och möjligheterna för företag med små resurser att få system som är 

anpassade efter dem. Förhoppningsvis skulle det generera tillväxt i företagen, både för 

IT-branschen som förser marknaden med dessa medel och för köparna som investera 

och tillämpar dessa kunskaper i sina företag. 
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Bilaga 1 underlag till intervjuerna 

Allmänna frågor (Frågor som skickas med mail till deltagarna som blir intervjuade 

innan intervjun) 

1) Hur lång tid tar det för er att utveckla ett system och leverera det till en kund, 

om deras problem ser ut som scenario som bifogas i mailet? 

2) Hur stor blir kostnaden för att utveckla ett system enligt scenariot? 

Introduktions frågor (frågor som ställdes under intervjun) 

1) Företags namn: 

2) Antal anställda: 

3) Årlig omsättning: 

4) Namn på kontakt person: 

5) Yrkesroll/befattning: 

6) Allmäninformation om företaget 

7) Kund krets 

a. Företag med 1-10 anställda 

b. Företag med 11-25 anställda 

c. Företag med 26-50 anställda 

d. Företag med <50 anställda 

8) Vill du vara anonym  

a. Ja  nej 

b. Om ja då är ditt alias………………………………………. 

Stödfrågor för att kunna komma igång med intervjun  

1) Hur går ni till väga när ni arbetar med kunder som har liknade problem som 

beskrivs i scenariot? 

2) Har ni någon utvecklingsmetod som ni använder er av vid utvecklings av IT-

system? 

3) Går hög kvalité och snabbhet hand i hand? 

4) Vad för kunskaper krävs det för att småföretagen ska kunna utveckla IT-

system själva 

5) Anser du att småföretagen har små system som ej är så komplexa 
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Bilaga 2 Information till deltagarna av observationen 

Du kommer nu att delta i en observation där du har som uppgift att utveckla ett 

informationssystem. Observationen kommer att pågå i 4 timmar och kommer att börja 

med en kort intervju för att säkerställa vilka IT-kunskaper/meriter som finns hos dig 

som deltagare och avsluta med en kort intervju om hur det var att utveckla 

informationssystemet med hjälp av det utvalda verktyget. Deltagaren kan när som 

helst avsluta observationen om den vill. Om deltagaren väljer att avsluta 

observationen kommer det att registreras som ett resultat och deltagaren får inget mer 

tillfälle att fortsätta. Ifall deltagaren blir klar med uppgiften tidigare än 4 timmar 

kommer observationen att avslutat tidigare. Vid observationen början kommer 

observatören att förse dig med en  

 bärbar dator 

 utvecklingsverktyg  

 uppgift 

 ms word & ms Excel 

Observatören kommer enbart att svara på frågor som berör uppgiftens förståelse eller 

om det finns några oklarheter i uppgiften. Observatören kommer inte att hjälpa 

deltagarna under observationstiden men kommer däremot att förse dig med 

hjälpmedel, notera att endast följande saker får användas  

 penna 

 block 

 internet (i begränsad mån, användaren får endast använda sig av 

utvecklingsverktygets hemsida och de hjälpmedel som finns där) 

Observatören kommer att spela in allt som händer på skärmen för att kunna ha en 

möjlighet till att kunna gå tillbaka till observations tillfälle och se vad deltagaren gör 

samt hur den har löst problemet. Genom att granska det inspelade materialet kan 

observatören också se att ifall deltagaren har använt sig av hjälpmedel som är tillåtna 

eller inte, och till vilken utsträckning den har använt sig av dem. 

Noter att samtliga observationsdeltagare kommer att vara anonyma.   

p.s. glöm ej att spara emellan åt. 
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Bilaga 3 Scenariot på ett problem med 

informationshantering i småföretag 

Företaget som är med i det här scenariot är ett familjeföretag som grundades på 1890-

talet. Idag har företaget 5 anställda med säte i Västra Götalands regionen.  

Företaget tillverkar olika sorters produkter och tjänsteprodukter. De säljer också 

servicetjänster som ser till att hålla kundens produkter uppdaterade. Företaget har en 

intern tillverkning vilket innebär att de utför allt från tillverkning, montering, leverans och 

även uppföljning av vissa produkter i form av service. Servicen på ritningar måste göras 

med vissa tidsintervaller, hur dessa tidintervaller infall beror på vilken ritningstyp det 

handlar om.  

Företaget har idag inget informationssystem som visar vilken fastighet som är kopplat till 

vilken kund och vilka ritningar är kopplade till vilken fastighet samt när dessa ritningar 

förfaller för en uppdatering.  Företaget ifråga vill förbättra detta genom att skaffa sig ett 

informationssystem som lagrar information om deras kunder och vilka fastigheter som de 

har och när ritningarna förfaller, så att företaget kan i god tid erbjuda sina kunder 

servicetjänster. I dagsläget är det kunden som håller reda på informationen om när deras 

ritningar förfaller och när de behöver köpa service. Så det är alltså kunder som ringer in 

och beställer servicen själva eller så kan de ibland bara ringa till företaget för att fråga 

efter en viss information om ritningarna.  

För att hitta denna information måste företaget återkomma till kunden då det kan tid att 

hitta informationen som kunden efterfrågar, om den anställde inte redan känner till 

informationen. För att hitta information måste företaget personal gå igenom pärmar eller 

filer på datorn manuellt för att hitta informationen vilket är väldigt tidskrävande, då de 

har lite över 200 fastigheter i sitt register och varje fastighet har ett antal ritningar 

kopplade till sig. Av fem anställda på företaget är det bara två av dem som har 

informationen vilket gör det svårt för de andra anställda att kunna svara på kundens fråga 

ifall de kunniga är frånvarande. Så för att förbättra detta vill företaget ha ett 

informationssystem som lagrar följande information  

 

Data Beskrivning 

Kunduppgifter Kunna lagra kundens uppgifter så som namn, add, etc. 

Kontaktpersoner Kunna lagra vakmästarens kontaktuppgifter, tydligen så 

roterar kunden sina vaktmästare så ena året kan de vara 

ansvariga för en fastighet och nästa år kan de vara en 

annan fastighet därför är det viktigt att kunna visa vem 

som är ansvarig för vilken fastighet. Det finns också en 

kontaktperson på kontoret som är ansvarig för all 

fastigheter som kunden äger, så därför är det viktigt att 

kontaktuppgifter till den person också finns med  

 

Fastigheter 

  

Syftet är att kunna lagra information om olika fastigheter 

på ett ställe för att underlätta för användarna att hitta 

information om kontaktperson, ansvarig vaktmästare etc. 

det ska också vara möjligt att se status på olika ritningar 

som är kopplade till fastigheten. Med status medan att det 

ska vara möjligt att se när en ritning förfaller. Det ska 

också finnas en logg som användarna ska kunna lagra 

olika aktiviteter som berör fastigheten.  
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Fastighets ritningar En fastighet har sju olika ritningar kopplade till sig. De 

vill kunna redigera förfallodatum på ritningarna. De vill 

kunna koppla till eller ta bort olika regelverk för olika 

ritningstyper. Det ska gå att lägga till och ta bort 

ritningsfiler till respektive ritning. Det ska finnas en logg 

som visar vem har gjort den sista ändringen och vad som 

ändrades samt när det gjordes.  
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Bilaga 4 Transkribering av intervjun med Mikael 

A: Anjandeep Singh Gill (intervjuaren) 

M: Mikael (intervjuad) 

A:  Företagets namn det har vi redan, Koneo 

M:  Ja precis, H2solutions heter de bolaget som jag jobbar på, som är inom Koneo 

gruppen. 

A:  Hur många anställda är ni? 

M:  Ja vi har minskat lite granna nu faktiskt men vi är 22 anställda totalt sätt, inom 

Koneo här i Mölndal.  

A:  Ungefärlig omsättning? 

M:  Ca 30 Miljoner ungefär. 

A:  Vilken roll har du i företaget? 

M:  Ja herregud vad är jag, jag är en väldigt bred man höll jag på att säga. Jag är 

personalansvarig, systemutvecklare, systemarkitekt, programmerare och 

projektledare. Alla dessa roller ligger väldigt nära varandra i alla fall i ett litet 

företag. I större företag har man råd att exempelvis bara projektledare, men då 

innefattar den rollen många fler och större projekt.  

A:  Jo de brukar oftast vara så i mindre företag. Skulle du kunna berätta lite 

mer om företaget?  

M:  Min chef, Hans Hanson (det är därför det heter H2, H upphöjt till två). 

(skratt). Han grundade det här företaget 1993. Då han började med att bygga 

skräddar sydda datorer, hem PC-utrustning och liknande till privatpersoner 

och företag. Man täckte bland annat upp med service avtal emot kommuner 

som köpte in de här tjänsterna.  

 

Sedan dess har det blivit en boll som bara rullat på. Man har fortsatt att sälja 

datorutrustning men inte egen tillverkad utan tecknat avtal med olika 

leverantörer.  

 

Jag kommer inte exakt ihåg vilket år men sen gick vi med i Koneo kedjan för 

att helt enkelt få ett bredare spann. Vi var även väldigt tidigt i början av 1993 

inne i copy branschen som är väldigt stor. Så de har sålt kopieringsmaskiner ut 

till företag plus tjänster runt omkring så som service inom ett visst antal 

timmar osv.  

 

Det är först på senare år som vi har börjat inse att man kan göra väldigt många 

tjänster runt omkring de där. I och med att maskinerna blir bättre så kan man 

nu direktkoppla dem till ekonomisystem osv. Allt för att slippa ha pappers 

dokument liggandes så digitaliseras de så fort som möjligt, plus att det blir 

lättare att söka osv. Tack vare mätbar data som följer med i dokumentet du 

skickar in.  

 

Jag har jobbat har i fyra och ett halvt år, jag började här 2007 och anställdes då 

som projektledare, programmerare, systemutvecklare och har jobbat med 
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blandade kunder. Min roll i det hela är att jag är kundens kontakt mot oss. Det 

är jag som sitter med kunderna och tittar på problemen de har, mycket likt det 

scenario som du har lagt fram. Sedan försöker vi tillsammans dra beslut om 

vad som är den bästa tekniken för att lösa de aktuella problemen. Oftast 

handlar det om att inte ta de mest senaste och flashigaste utan det som är mest 

effektivast i förhållande till vad kunden har för budget och behov framför allt. 

Det viktigaste i slutändan är att lösa kundens problem så att de får ut 

någonting och kan jobba ännu mer effektivt i framtiden.  

IT är häftigt och skoj, inte för att det är det nyaste och senaste hela tiden, utan 

det måste finnas ett bra syfte med det hela. Framförallt för små och medelstora 

företag, så är de väldigt viktigt. Precis som det exemplet du har målat upp. Har 

oftast små och medelstora företag inte hur mycket pengar som helst, utan en 

investering på 50,000 – 100,000 kr kanske skall betalas av på 4 år då 

exempelvis. Då gäller det verkligen att den lösningen håller i fyra år och gör 

så att de 25,000 som de kanske har över varje år blir till 40,000 kr om året.  

A:  Vad har ni för kundkrets i företag? Hur många anställda har dessa 

företag?  

M:  Väldigt olika faktiskt. Vi jobbar med företag som är allt ifrån 3 anställda upp 

till 500 anställda till och med. En av våra största kunder är EKA Cemicals ute 

i Bohus, där vi har en supportande roll kring olika innehålls applikationer som 

är utvecklade av oss och utav dem själva.  

Sedan självklart även mindre företag där vi tar ett helhetsansvar både för 

serverar och drift med utbyte av PC datorer till de anställda osv. Samt att vi 

går in och gör utveckling och projektering vid olika IT-relaterade problem 

som de har inom de olika företagen.  

A:  Men majoriteterna av kunderna ligger runt 1 – 50 då eller? 

M:  Ja, Runt 50 skulle jag nog vilja säga, absolut. Det ar en bra beskrivning.  

A:  Om vi tittar på det scenario som jag målade upp för dig, hur skulle ni 

arbeta? Eller arbetar ni över huvudtaget med kunder som har liknande 

problem? Hur går ni i så fall till väga?  

M:  För det första så vill man få sig en uppfattning om problemet. Du måste 

självklart gå ut och prata med kunderna och se problemet på plats. Vi har 

egentligen inga specifika metoder skulle jag vilja tillägga. Jag är utbildad 

teknisk projektledare och i och med att vi är ett litet bolag så är det oftast så att 

man antigen tar fram metoder själv som fungerar för ett bolag eller så jobbar 

du utefter den tekniken som redan finns. Men eftersom projektstorleken kan 

variera så väldigt, det kan vara allt ifrån 20,000 till ett projekt på 2 miljoner. 

Så är det väldigt svårt att använda sig utav samma metoder hela tiden utan 

man måste hitta olika sätt att lösa problemen på. Man måste vara väldigt 

flexible som projektledare.  

Men tittar vi på det scenario som du har målat upp, så hade jag redan ett möte 

med någon som sitter i ledande ställning i företaget och diskuterat vad som är 

syftet, vad för slags problem man försöker lösa. Men framfor allt vad deras 

vision är.  

Det är verkligen ingen ide att bygga en fyrkantig låda om det är en rund låda 

som de exempelvis behöver ha användning för. Utan vi måste lösa det 
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specifika affärsproblemet som de har framför sig. Frågor som kan tankas 

komma upp är; Är det lönsamhet vi pratar om? Eller är att de skall öka 

produktiviteten? skall de göra sig av med administrative personal? Vad är 

syftet med hela applikationen helt enkelt?  

A:  Om vi säger så här, grundsyftet i det har scenario som du har framför dig 

är att man vill kunna digitalisera informationen så att man lättare skall 

kunna göra en sökning., Men också utveckla en form av service tjänst, så 

att man skall kunna binda upp sina kunder emot ett avtal. T.ex. så vill de 

kunna ansvara för sina kunders fastighetsritningar i kommande år mot 

ett bas avtal som man tecknar for X antal år. Så ser de har företaget 

sedan till att alla uppdateringar sker och sköter allting som det kanske 

involverar med olika myndigheter osv. Allt för att flytta ansvaret ifrån 

deras kunder till företaget.  

M:  När det gäller det här företaget så finns det ett antal färdiga system på nätet. 

Det första som man måste göra är att sortera marknaden och se vilka färdiga 

lösningar som redan finns. Det är alltid dyrare att utveckla det själv, det slår 

man oftast fast ganska fort. Når man kanske inte hela vägen fram med den 

färdiga lösningen som finns tillgänglig på marknaden, så måste man helt 

enkelt bestämma sig för att det som antingen finns på marknaden is good 

enough. Då innebär det en licenskostnad på det första priset och kanske en 

löpande kostnad varje månad osv. 

Eller så går man in och gör en kund anpassning som vi gör väldigt ofta. Där 

man löser kundens specifika mål . Där äger de också möjligheterna att göra 

precis vad de vill med systemet. Men om det hade varit som de har scenariot, 

så hade jag sett till att alla ritningar och liknande hade digitaliserats med hjälp 

av en scanner. Där alla ritningar osv. som går att scanna in, sorteras i specifika 

foldrar. Det är som ett första steg för att börja själva digitaliseringen och index 

indelningen. Eftersom företaget inte än så länge har någon kund register 

kopplat till det här. Men om man skall se till våra specifika fall så har vi ett 

system som redan löser den typen av problematik. Vi har ett system där man 

kan lägga upp kunder osv. Men de tar kopplat till SPCS exempelvis, där vi 

kopplar olika dokument till olika register.  

Jag har inte sorterat terrängen och sett efter vad som finns på marknaden för 

detta scenario. Men tar vi en titt på företagen; Docuwere finns ute på 

marknaden som gör precis det har. Men självklart är det också förenat med lite 

kostnader. Men kunden får då en produkt som täcker precis alla behov som de 

har. Det kan vara en kostnad på ca 50,000 kr per år eller något liknande. 

Frågan är om man tycker att det är värt det?  

är det så att du sparar in en anställd är det verkligen inte ett svårt val, men man 

kanske gärna inte vill göra sig av med en anställd.  

Det absolut första steget är att titta på marknaden, vad som finns, om det går 

att applicera för att lösa kundens behov. Tillsammans med kunden bestämmer 

man om det som finns på marknaden går att erbjudas och om de verkligen är 

värt priset.  

Antingen så väljer man att gå vidare eller så avslutar man projektet och nöjer 

sig med det. Eller så går man vidare i projektet och tittar på en 

kundanpassning. Där vi ser efter vad vi specifikt kan göra för kunden.  
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Men i det scenario som har målat upp är det väldigt intressant. För ser man 

efter vad de är ute efter, att kunna lagra fastighetsritningar, kontakt personer 

osv. – ett sådant projekt i sig med scanning från en kopiator och utveckla ett 

sådant system hamnar inte på mer än 50,000 – 100,000 kr. För företaget 

specifikt, det blir inte mycket dyrare än så.  

Jag kan tanka mig att man gör en webbapplikation som är kopplat till en 

databas där de har ritningarna antigen scannas in så att de ligger fysiskt på 

nätverket. Eller så att de faktiskt scannas in och lags som en binary fil på en 

databas där du direkt kan slå upp det i webben i så fall. Där du sedan kan få 

upp ritningarna så att du ser den i en PDF läsare, eller väljer att skriva ut den 

och jobba med den. Det är en lösning som jag skulle förespråka. Sedan måste 

man gå in på detaljer när det gäller revision och riktingar, hur många man 

skall ha och hur man skall lagra dem etc.  

Alla cad ritningar sparas också digital och skall version hanteras på det sättet. 

Har man väl gjort klart de och sparat undan dem så skall man kunna skriva ut 

dem och scanna in dem i system också. Då kan priset för en sådan lösning 

hamna någonstans mellan 50,000 – 100,000 kr skulle jag tippa på. Med dom 

tim kostnaderna som vi har.  

 

A: Ni har ingen egen intern utvecklingsmetod för liknande projekt eller 

projekt i allmänhet? 

M:  Nej, men jag skulle nog vilja tillägga att de är ganska lik SCRUM egentligen. 

Där man sitter med kunden och samlar in en backlogg där man jobbar upp alla 

punkter som man vill ha gjorda. Sedan kör man en sprint och jobbar igenom 

alla punkter, tills de är färdiga sedan tar man ett till möte osv.  

Jag vet inte om du känner till hur Scrum fungerar?  

A:  Jo lite vetskap har jag om det.  

M:  Ja, så jobbar du upp den backlogg du hade. Jobbar upp och gör klart, stämmer 

av med kunden att allting är frid och fröjd. Tar upp ytterligare punkter som är 

kvar att göra efter de, kör en sprint till, tills du är i mål i 100 % med det som 

kunden vill. Det är lite som extrem programmering eftersom det är ett litet 

företag vi pratar om i det här fallet så blir det väldigt likt extrem 

programmering. SCRUM blir en form av blandning metoderna där emellan, 

skulle jag nog vilja säga. Där man sitter nära kunden och bestämmer 

tillsammans med dem exakt vad de vill ha. Levererar de och sedan sitter man 

bredvid kunden i utvecklingen och visar exakt vad de vill ha.  

A:  så man skulle kunna säga att om ni jobbar efter Scrum metoden är era 

metoder lite mera likt rapid application development?  

M:  Ja precis, det skulle jag nog vilja säga.  

A:  Ungefär hur mycket tror du att det kommer att kosta att utveckla det här 

scenariot? Du nämnde något mellan 50,000 – 100,000 kr?  

M:  Ja, i alla fall i det här specifika problemet då. Förmodligen blir det närmare 

50,000 kr. Eftersom de är väldigt standard alltihopa. 

A: Tid mässigt hur lång tid tar det ungefär?  

M: pratar vi om man tid?  
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A: Ja, eller från att ni startar ett projekt tills att ni går i mål?  

M:  engagerar vi oss bara i det har projektet så skulle jag vilja säga att själva 

utvecklingen med alltihop inkluderat det första mötet. Så skulle jag nog vilja 

säga att det handlar om ca en månad, men självklart inte en månad i tid utan 

det är ju vad det tar i effektiv tid med alla möten och alla träffar fram och 

tillbaka innan man kan börja leverera. Det går självklart inte att springa i 100 

% i fas med alla. Men just det här är ett så pass litet projekt där man kan göra 

väldigt mycket med t.ex. en backlog som man sedan jobbar upp. Där du sedan 

har alltihop, och jobba upp enligt de specifikationer som kunden har tagit fram 

med de kundintressenter som har varit med. Slutligen presenterar man den 

versionen/ lösningen för dem. Givetvis får man då med sig en version till osv.  

Säg till exempel efter första mötet så tar man med sig allt de har, och jobbar 

igenom så kanske två veckor senare har man ett nytt möte där man går igenom 

och presenterar det som man har tagit fram. Efter det mötet har man med sig 

ytterligare information som inte alls är lika stor som den från första början att 

gå igenom.  

A:  Vid den första presentationen, visar ni någon form av prototyp eller hur 

går ni till väga?  

M:  Jo, vi visar då en prototyp på hur vi har tänkt att det skall se ut. prototypen 

ligger oftast väldigt nära det färdiga systemet i det här scenariot som du har 

lagt fram för mig, hade de definitivt varit så eftersom det har scenario är ett så 

pass litet projekt.  

A:  Så man skulle kunna säga att redan efter första mötet har ni en prototyp 

som kunden själv skulle kunna använda och klicka runt i? 

M:  Ja, efter ca två veckor. I detta fall när det är ett så pass litet projekt så kan 

kunden definitivt få en känsla för hur vi har tänkt. Alla funktioner kommer 

självfallet inte att vara helt färdiga men ända.  

A:  Nej, men det har jag full förståelse för. Men kunden kan i alla fall få en 

chans att känna efter i systemet hur det känns, om det upplevs trögt osv.?  

M:  Ja, absolute. Om det upplevs trögt eller bra, är de enkelt eller är det logiskt 

osv.  

A:  Skulle du vilja påstå att det har argumentet stämmer, eftersom det finns 

så många som argumenterar för och emot att snabba utvecklingstider och 

hög kvalité på system inte går hand i hand? 

M:  man kan inte säga att det är så enkelt, det går inte. Utan det handlar om hur 

noga man avgränsar systemet. Hur avgränsningar kring projektet ser ut från 

första början, Bara för att du gör det snabbt behöver det inte betyda att det är 

dåligt. Jag tycker inte att man bara kan säga så rakt av. Utan det beror helt och 

hållet på vilka människor som man har att jobba med. Det är väldigt 

personligt.  

A:  Har du märkt någon skillnad i liknande projekt? Till exempel att ena 

projektet har gått väldigt snabbt med ett högkvalitativt system medans 

liknande projekt för något annat företag där du märkt att det har gått 

långsammare respektive snabbare?  

M:  Ja absolute, det har vi gjort, definitivt. Men ofta så hänger det på dem som har 

varit inblandade i projektet. Det handlar om kompetens.  
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A: Du menar kompetensen hos företag som ni gör jobbet åt?  

M:  Ja, precis. Det hänger väldigt mycket på hur insatt din kund är i problemet och 

hur väl kunden har gjort sitt arbete i att ta reda på all fakta kring problemet. 

Det är de absolut viktigaste. Får du tag i rätt person i företaget som har 

beslutande rätt som sedan har diskuterat med alla inblandade och har 

förståelse för vad systemet behöver leverera då går det väldigt bra. Är det å 

andra sidan så att du träffar någon med i beslutande position som inte är lika 

involverad och inte jobbar lika aktivt med systemet så mycket som man har 

tänkt från första början. Så brukar det gå väldigt dåligt. Eftersom man då har 

missat den egentliga intressenten och användarnas stora behov.  

Om jag som projektledare hade fått bestämma och gå ut och gjort den här 

undersökningen hos kunden då hade man kanske inte missat detta. Utan då 

hade man varit med och tagit del av informationen. Men ibland så inbillar man 

sig att det är färdigt och klart så även kunden. Men när man väl själv 

implementerar systemet hos kunden så börjar problemen att bubbla upp till 

ytan. Så som de mindre okända intressenterna som skulle använda systemet 

som igen, i alla fall på våran sida hade kännedom om. Detta har hänt flera 

gånger.  

A:  så i slutändan, hur snabbt det egentligen går att utveckla ett system beror 

helt och hållet på själva kunskapen hos era kunder, i det här fallet då?  

M:  Absolut. 

A:  Om vi tänker på mindre företag, som jag har definierat mellan 1 – 10 

anställda. Men som har en ganska stor del av den svenska 

företagsmarknaden. Då är frågan, anser du att inom den kundkretsen att 

det finns en stor kunskapsbrist? Speciellt på vad de vill ha och behöver?  

M:  Nej det skulle jag nog inte vilja säga. Därför att när du är ett sådant litet bolag 

så sitter man oftast väldigt nära alla anställda inom bolaget i sig. Därför är alla 

väldigt insatta i vad som behövs göras och varför det skall göras osv. Så som 

regel brukar de projekten nästan gå lite bättre skulle jag vilja säga. Jämfört 

med när du skall jobba med att leverera ett stort system till fler användare. 

Därför brukar de mindre systemen vara lättare att leverera och blir bättre på 

grund utav att det är så pass få personer som skall arbeta med det specifika 

problemet och är så pass insatta i det. Eftersom mindre företagens budget är så 

pass liten så vet de precis vad de behöver. Då är det väldigt lätt att leverera en 

produkt med en bra kvalité.  

A:  så du känner alltså att företagen har bättre koll på deras arbetsprocesser? 

M:   Nej, inte arbetsprocesserna i sig. Men om vi skulle lösa ett specifikt problem 

IT–mässigt så brukar det absolut vara bättre. Oftast i mindre företag kan det 

vara så att man inte ens har någon arbetsprocess, men om man hjälper dem att 

hitta en specifik process där IT-systemet skall lösa deras problem så brukar det 

bli bäst. Eftersom alla inblandade är med det klara på utav de. Men det är inte 

speciellt ofta som de inser vad en process är. Då får man självklart hjälpa dem 

att inse detta, därför blir man lite verksamhetskonsult också. 

A:  Skulle man då generellt sätt kunna säga att kunskapsnivån hos 

småföretag är relativt bra? om deras verksamhet?  
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M:  Ja, kring deras verksamhet och vad och hur de jobbar osv. Det skulle jag nog 

vilja säga.  

A:  Det har nämnts i ett antal rapporter att småföretagarna har problem 

med sina resurser, tidsbrist och kunskapsbrist som har gjort att de 

egentligen inte införskaffar system som är anpassade efter verksamheten 

utan bara köper färdiga paket från hyllan som man sedan kör efter. 

M:  Ja, så är det många som göra. Ja.  

 

A:  Hur är det då med tidsbristen, under de här projekten. Anser du att 

projekten du har varit med om, att tiden inte räckt till? Är företagen 

väldigt aktiva i processen eftersom de måste släppa ifrån sig sitt 

vardagliga arbete för att kunna vara delaktiga i de här projekten?  

M:  Ja, det är ju oftast det som är problemet i de här fallen om man behöver svar 

på specifika frågor så kan ledtiden mellan att man får sätta sig ner och prata 

med dem ta lite längre tid – Absolut. Det kan vara en längre period mellan 

varje möte osv. Men oftast när du väl sitter ner med dem, så vet de vad de är 

ute efter, så det blir fler effektiva möten på det sättet, skulle jag verkligen vilja 

säga.  

A:  okej 

M:  Men precis som du påstår. Fast nu pratar du egentligen om en helt annan sak. 

Det är väldigt många som går ut och köper en färdig lösning för de tror att det 

är precis vad de vill ha. Nu pratar jag om när de precis kommer till oss. Vi kan 

hjälpa dem med hela uppbyggnaden kring det och det är en helt annan sak. 

Men det är många företag precis som du säger, som går ut och handlar bara för 

att de trodde att det är vad de behöver ha. Samtidigt som de tror att det löser 

deras problem. 

A:  Jo för alla företag som mer eller mindre startar ett nytt bolag skulle jag 

vilja påstå går och köper någon form av färdiga paket ifrån hyllan och 

börjar med det. Sedan efter ett tag inser man att det inte går att göra visa 

saker i det systemet som man har köpt.  

M:  Nej, precis. Jag skulle nog vilja säga att det handlar om unga företag och inte 

små. Därför att du inte har lärt dig processen inom företaget och hur den 

kommer att se ut och fungera till 100 %. Men samtidigt behöver du något för 

att komma igång, t.ex. ett vanligt ekonomisystem . Så därför behöver du 

absolut ha någon form av system men du vet inte vilket tills du har dragit 

igång bolaget och får en insyn in var bristerna finns. 

Skall du sätta dig ner och göra ett sådant jobb innan du driver ett företag – då 

kommer du aldrig att starta det företaget – för du kommer aldrig att kunna 

hitta den fantastiska lösningen. 

A:  Det är nästan givet att första steget är att köpa ett standardsystem ifrån 

hyllan och köra detta i X antal år, tills man sedan inser att det inte 

fungerar och var problemet finns dessutom att det måste anpassas efter 

verksamheten och inte tvärt om. Då är den stora frågan, när tar man då 

steget att man lämnar standardsystemet för att övergå i ett nytt flexibelt 

system som är anpassat efter verksamheten och inte tvärt om?  
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När sker detta? En del företag fortsätter att trampa vidare och kör då 

parallella jätte stora Excel filer.  

M:  Ja, exakt. Det är många som gör de för att det löser deras problem. Men det är 

egentligen där du har det stora problemet, att få småföretagen att inse att de 

har problem!  

Därför det har alltid fungerat för dem, ända sedan de startade bolaget för 5 år 

sedan. Det är ofta väldigt svårt att inse när kostymen är för liten jämfört med 

vad man faktiskt behöver. Det är där svårigheterna ligger, att kunna identifiera 

företagen och hitta ut för att hjälpa dem att inse – Om ni gör så här, så sparar 

ni både tid och pengar. Men åter igen, så är vi där och tittar på unga företag 

som aldrig har gjort på något annat sätt. Dom behöver ha ett ekonomisystem, 

eftersom de behöver redovisa. Så vad finns då på marknaden som är biligt och 

lagom stort för 3 anställda? – Jo Visma Administration till exempel då. Bra – 

då har vi löst själva bokföringsproblemet. Men vad gör man då med bokslutet? 

– Jo då gör vi med bokslutsapplikationen, löneapplikationen och 

tidsapplikationen osv. Jättebra då har SPCS alltihop då löser de våra problem 

och vi kan börja jobba.  

Så gör man oftast eftersom man inte vet hur verksamheten kommer att se ut. 

Du vet vad du vill göra, du kanske vill sälja produkter då behöver du träffa 

kunder, du behöver kunna föra journaler, du behöver kunna fånga upp deras 

behov osv. allt eftersom växer ju verksamhetens behov fram, men för vissa 

företag kan det ta mycket längre tid, för andra företag att inse att de faktiskt 

har ett behov. Men som jag sa tidigare, när de väl inser deras behov så är de 

väldigt medvetna om vad för slags system de behöver för att deras verksamhet 

att fungera optimalt.  

Men just att hitta dessa företag och få dem att inse detta – det är detta som är 

hela kärnan i alltihop. Det är det som är svårigheten i den här 

småföretagsmarknaden. Framförallt eftersom de är rädda att IT kostar för 

mycket pengar, eller att det kan kosta mycket pengar. Framförallt behöver 

man någon som sitter sig ner och tittar på problemet och ser om det finns 

någon enkel billigare lösning som går att få ihop, som gör så att verksamheten 

fungerar bättre än vad den gör idag. Kan vi till exempel säkerställa Excel 

filerna?  

Visst vi forsätter att jobba i dem, men se till att de aldrig forsvinner. Med en 

enkel backup lösning så har vi säkerställt att filen inte bara försvinner om den 

datorn brinner up till exempel.  

A:  Men har ni försökt att nå ut till den här typen av företag som t.ex. jobbar 

väldigt intensivt med Excel filer? Och försökt att visa för dem att det 

finns andra alternativa lösningar?  

M:  Vi har ett typ exempel, vi har jobbat med Plats för fastigheter exempelvis. När 

jag kom dit så var det en melted cheese gegga, som man nu säger. Det vill 

säga vi har ett 50-tal Excel filer som hänger ihop på en dator. Någon sitter och 

uppdaterar ena Excel filen som sedan har lankar till en annan Excel fil som har 

länkar till en annan osv. Till slut får du bara en seg gegga, du kan dra i alltihop 

och det hänger ihop. Det är därför man kallar det för en melted cheese gegga. 

Det är som en härdsmälta med allting som hänger ihop och ingen vet varför. 

Det som vi gjorde i plasters fall var att vi gick in och tittade och förbättrade 

fastighetssystemen och kundsystemen genom att säga att man skulle använda 
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sig utav Argessos ekonomisystem. Eftersom de hade problem med schema 

läggning, signatur problem som skulle finnas i Outlook osv. Vi gick in och 

styrde upp det med sharepoint exempelvis, just de här med kalendrar, rutiner, 

mallar och liknande saker. Då gick vi in i verksamheterna tillsammans med 

dem och sa att vad det är vi behöver ta fram. Vad som också behövde vara 

klart innan vi kunde gå vidare i sharepoint arbetet. Så man kan säga att vi gav 

dem hemläxa och fick dem till att jobba fram nya idéer, så styrde vi då upp de 

hela. Vi gav dem verktygen att bli bättre helt enkelt.  

Sedan har vi i visa fall byggt bara access applikationer för att sammanställa 

data om energi om olika fastigheter så att de med enkla och snabba klick kan 

få den information som de behöver. Det behöver inte bli så avancerat, använd 

den standardlösningen som finns och jobba med de listorna som finns till 

hands. Det kanske kan vara lite omständigt att lägga upp det och fixa till det 

men du har allting där. Det är lätt sökt, indexerat allt är därför perfekt på det 

sättet.  

A:  Nästa fråga som jag kommer till är då. Finns det möjligheter för 

småföretagen att idag själva kunna bygga relativt enkla system som t.ex. 

scenario framför oss här. Deras problem är egentligen relativt enkelt. 

Man skulle på ett strukturerat sätt kunna lagra data och se till att de går 

lättare att tolka för att sedan bara kunna presentera det på skärmen.  

M:  Egentligen precis som du säger. Om man bygger en anpassning så är det 

50,000 – 100,000 Kr, vi nu, desto mer man tänker på det så har du rätt. Det är 

egentligen bara en SharePoint lösning rakt av. Man behöver inte göra något 

annat. Vilket de skulle kunna göra själva faktiskt. Visst de behöver ha en 

licens på Windows server 2008 till exempelvis då. Eller mindre business 

servrar finns det också. Där har du databas, e-post och brandvägg. Alltså har 

du allting som ett företag behöver egentligen. Sedan kanske en backup lösning 

kan bara en USB-disk kopplat till systemet. Då skulle vi kunna hjälpa dem att 

komma igång med anpassningen och deras sharepoint. Varefter de sedan 

manuellt kan skapa listor för kontaktpersoner, fastigheter sedan vidare under 

dem kan man lägga information om alla ritningar som man då har scannat in.  

Ja, då kommer det självklart inte att kosta mer an 50,000 kr. Om ens detta, då 

kommer de komma undan med en hel del. Även om licensen på serverar 

kanske kostar litegrann plus server – 25,000 kr plus ett par utbildningar 16,000 

kr. Men då pratar vi bara hårdvara och allting sådant. Så kanske runt en 30,000 

kr allt som allt. Men då har de fått en server också.  

A:  Men om vi nu säger så att de kanske redan har de har grundläggande 

behoven uppfyllda, de kanske redan har en liten business server på plats 

osv. Då är det egentligen bara att få till den här sharepoint lösningen, 

skulle man kunna säga så? 

M:  Ja precis, det handlar i så fall egentligen bara om utbildningen vid ett par 

tillfällen för att visa hur en lista skall göras. Hur man skapar innehållstyper, 

om det är de man är ute efter. Man kan givetvis skapa det i sharepoint också. 

Man kan också skapa specifika objekt som innehåller en fast mängd data, det 

vill säga fastighetsnummer namn på fastigheten, ytor, vad de gör av i 

energimängd per år osv. Sådana saker kan man ju lägga som meta data på de 

här olika objekten till exempel. Där skulle man kunna bifoga hur många objekt 
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som helst. Så nej, det här exemplet är ett klockrent exempel på att de inte 

behöver bli så dyrt.  

A:  Du menar att man kanske skulle behöva ge dem en utbildning i 

sharepoint lösningar? Ungefär hur många lektioner skulle ett normalt 

företag behöva gå på? 

M:  För att bara komma igång och skapa listor är det egentligen bara en dag. Alltså 

för att få dem att komma igång och våga. Man sätter självklart upp en test sajt 

som dom kan gå så att huvudsajten inte förstörs. Sedan går man igenom olika 

exempel i hur man skapar en kalender, listor, lägger till dokument till ett 

objekt i en lista osv. Dom här standard saker tar nästan en hel dag att gå 

igenom om inte två bara för att göra de repetitivt. Men jag tycker man skall ta 

nästa lektion en vecka senare i så fall, efter att de har fått försöka lite själva.  

Det sista är att man kommer med rekommendationer för att få en gemensam 

kalender, sätter upp den osv. Det finns någonting som heter åtgärder på en 

personalkalender som gör att du kan koppla den till Outlook så allting du 

skriver in i Outlook direkt uppdateras automatiskt genom sharepoint hos alla 

andra och tvärt om. Vilket givetvis är oerhört smidigt. Det kanske inte känns 

så flashigt med sharepoint men det fungerar jättebra med dess sökmotor. 

Eftersom du kan gå upp i sökfältet och skriva in någonting så länge som det 

ligger med i en lista så är det bara att söka in det. Du skulle till exempel kunna 

skriva fastighets nummer och klicka på sök så får du fram alla objekt som 

innehåller det fastighetsnumret.  

A:  Har ni på något sätt försökt nå ut till marknaden och visa att det finns ett 

enkelt sätt för den har typen av företag?  

M:  Vi marknadsför oss inte på det sättet, det gör vi inte. Utan vi jobbar mycket 

med “mun mot mun” metoden. Där folk som är nöjda rekommenderar oss. 

Sedan jobbar vi ju långsiktigt med de kunder som vi har. Det är därför vi inte 

är fler än 22 anställda. Hade vi gjort reklam för oss och pushat på mycket 

hårdare med den biten så hade vi säkert kunna varit fler och haft mycket mer 

att göra men samtidigt hade det också varit ett mycket större ansvar for oss. Vi 

är ett bolag som vill se till att alla har mycket eller lagom mycket att göra hela 

tiden. Eftersom vi inte vill göra oss av med anställda, utan vi vill att det skall 

vara ett tryggt företag att jobba på. Det är det viktigaste, plus att vi levererar 

bra kvalité rakt igenom.  

A:  Är småföretagarnas system komplicerat eller skulle du vilja påstå att de 

är relativt okomplicerade?  

M:  Man kan egentligen inte generalisera det på det sättet. Utan det beror helt och 

hållet på vad det är för typ av verksamhet som de har. Även om det på ytan ser 

ut som att de är väldigt okomplicerade system och bara sitter och jobbar med 

några Excel filer osv. Så sitter kunskapen i huvudet på den som jobbar med 

det. Det man blir tvungen att göra är att bryta ner det i de processerna som 

man faktiskt jobbar genom innan man ens kan börja jobba med komplicerade 

system i sig. Ett system kan mycket väl vara en person som bara sitter där och 

sköter sitt dagliga arbete. Men vad man inte vet är att han pratar med 13 olika 

personer som har olika ansvar inom olika områden, som sedan i sin tur 

uppdaterar viss data runt omkring de olika grejerna. Det har du som 

projektledare ingen aning om förrän du sitter ner och dissekerat de olika 

delarna som en person jobbar med.  
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Så att generalisera att de jobbar med enkla respektive svåra system – är väldigt 

svårt att säga. Men om man tittar snabbt på kostnader så vill de ha ett system 

som löser deras problem och då är det enkla standardsystem som de tittar på 

naturligtvis. På det sättet kan man säga att det är enkla system – Absolut.  

A: Det börjar komma fler och fler utvecklingsverktyg på marknaden idag. 

Inom rapid application development tools. Det finns ett antal olika 

verktyg och en del utav dem som tillhandahåller de här verktygen säger 

att – vem som helst skulle kunna bygga dessa system. Därför behöver 

man inte skriva någon kod längre... 

M:  Nej! 

A:  (fort) utan det skall bara vara att klicka, dra och släppa så bygger de ihop 

relativt enkla system som är databas system eller webb applikationer osv. 

Är detta någonting som småföretag skulle kunna satsa på? Eftersom de 

flesta vet hur deras verksamheter fungerar.  

M:  Ja, det tycker jag absolut att de skall göra. OM det går att lösa på det sättet. 

För det är även där svårt att generalisera, men det brukar börja som en enkel 

applikation och sedan bygger de på det mer och mer, vilket resulterar i att det 

inte är optimalt gjort. Sedan sitter dom i helvetet rent ut sagt. Tillslut är det 

någon som inser att vi inte kan lösa det har, eller att de inte får ihop det riktigt 

så ringer de till något utvecklingsföretag som får komma in och nysta i det där, 

vilket i slutändan kostar mer pengar (skratt) än från första början.  

Men det är väldigt enkelt alltså att göra en webbsida, det kan i princip vem 

som helst göra med vilket CRS? system som helst. Det kan vara docnet nuk, 

det finns ett antal sådana liknande program.  

A:  Jo, jag förstår var du menar. På 90-taler fick man knacka kod i det 

vanligaste programmet.  

M:  Ja, precis, för det fanns inget annat. 

A:  Idag kan vem som helst i princip bara göra någonting och spara den filen 

som HTML så har man skapat en hemsida.  

M:  Ja, fast man knackar kod då också! Det är den moderna stilens knacka kod 

egentligen. 

A:  Jo men en vanlig enskild firma har nu möjligheten att t.ex. i Word skriva 

en text som man sedan sparar som en html fil så har du egentligen i grund 

och botten gjort en hemsida...  

M:  Absolut.  

A:  (fort) utan att skriva en enda rad kod. Så motsvarigheten måste väl finnas 

både inom informationssystemsutveckling också?  

M:  Absolut, det finns ett antal sådana verktyg. Max? Något som de kallar ”light 

switch”, helt nytt som är optimalt för att göra en enkel webbapplikation 

kopplat till en databas källa, via webben just för administrationssystem, som är 

väldigt enkelt. Den kopplar ett objekt till fakta rader till exempel. Vilket du 

kan göra genom att bara dra och släppa och lära dig hur du gör detta och 

koppla på ett bra sätt. Det handlar om att lösa syften så, visst absolut, om nu 

det är ett svar på din fråga? 
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Förr i tiden hade vi ett utav de första verktygen som Microsoft byggde som 

man kunde utveckla webbapplikationer i. Det var ett utav de första verktygen 

där du kunde dra och släppa med dina egna kontroller och publicera det till en 

webbplats om de hade frontpage extension stöd. Det finns just många sådana 

verktyg idag.  

A: Men vad skulle du säga att kunskapskravet ligger någonstans för att 

kunna få en relativt bra lösning på det? 

M:  Att du vet hur verksamheten ser ut, att du har ett mål, ett syfte och ett problem 

att lösa. Så kan du absolut göra detta. Kanske inte skall påstå att du kan göra 

detta fullt ut, men du kan komma en bra bit på vägen. Det är klart vill du sätta 

upp en webb-show så är det skit enkelt att göra idag. Lyft bara luren och ring 

till ”text 2” att du vill ha en webbshow – Ja visst vilket domän namn vill du 

koppla till den? Blir då nästa fråga. Sean är det bara ett administrativt jobb 

som du sitter och lägger upp väljer färger osv., det kan aldrig bli fel. JA, 

extremet enkelt exempelvis.  

A:  Hur är då förhållningssättet? Är det då bättre att de kommer till en 

utvecklare och ber om utveckla ett system som kan kosta uppemot 

100,000 kr eller mer. Eller att de själva försöker sätta sig ner med något 

utvecklingsverktyg? 

M:  Du har ju alltid en trappa eller tröskel du behöver kommer över. För att 

komma in i det hela. Nu pratar vi om att byta pengar egentligen. Antigen 

betalar du någon för att göra jobbet åt dig perfekt, eller så lägger du ner din 

egen tid som är dina pengar och blir bra på det så att du inte behöver tänka på 

det i framtiden. Det är ett vägval som du måste göra Är min tid viktigare än en 

utvecklare som hjälper mig med de helt enkelt.  

A:  Sedan finns det självfallet en inkörningströskel, du måste lära dig 

programmets funktionalitet osv. Men också inköps kostnad för 

programmet också.  

M: Givetvis.  

A:  Men det tror du är möjligt idag? Eller märker du att de börjar komma 

fler och fler sådana verktyg på marknaden? 

M:  det kommer fler och fler sådana verktyg. Man kommer göra mer och mer hela 

tiden. Men det som aldrig kommer gå att ersätta med några system på ett 

enkelt och smidigt sätt är intigrationer med datorn och systemet. Stora system 

kommer du kunna göra det med, för då kommer de bygga färdiga lösningar 

som bara kopplas där du flyttar data mellan systemen. Men det är när man har 

en anpassning mellan systemen (hund skäller & allmänt prat och skratt). Så 

kallade special anpassningar som alltid kommer att finnas, det kommer nog 

aldrig att kunna gå och kåda med standardsystem – bygga webbsidor och göra 

det snyggt + absolut, det finns redan på marknaden nu. Om nu det varar på 

frågan? 

A:  Så man skulle kunna säga att informationssystemslösningar där det 

egentligen bara är att klicka och dra, inte går att göras optimala menar 

du? 

M:  Nej, det tror jag inte går att göra på ett optimalt sätt. Om det inte handlar om 

stora standardsystem. Fast ja, ärligt talat det är alltid data som behövs skickas 
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vi har ju Xml osv. då, som är ett standardsystem som är format för att läsa in 

data och tolka den och titta på data på det sättet. Men det kräver också att dom 

systemen kan levererar data på ett sådant standardiserat sätt, det är det de helar 

handlar om. Så länge det finns ett standardiserat sätt att levererar data på ifrån 

ett system så kan du automatisera det – Ja. Med hjälp av dra och släpp. Jo men 

absolut, där har du mitt svar.  

A:  När man bygger dessa system så är det givetvis viktigt att man har en 

förståelse för hur databashantering fungerar, hur de är uppbyggda osv. 

Behövs det någon form av grundläggande kunskap för att kunna bygga 

ett själv? Anser du att den kunskapen finns där ute idag?  

M:  Nej – eller jo hos många. Men nej det tror jag inte. Jag springer på så många 

människor som inte ens vet vad att objekt eller identitet är och liknande. Det 

går inte att ta på, du kan inte bara sätta dig och rita upp en tabell och liknande. 

Skulle du fråga min 11 åriga son skulle han inte ha någon aning om det. Ja 

klocka, vad behöver du för information på den?  

Men det är ju för att jag ställer frågan på den nivån så kan du få ihop det. Men 

han skulle aldrig kunna sätta sig i access nu dra släppa och bygga en 

applikation liksom. Trots att han håller på väldigt mycket med datorer. Så 

givetvis behöver du kunskap kring hur du skall strukturera data och det har 

inte alla, nej. Så vem som helst kan inte göra det, nej.  

A:  Så för att kunna bygga egna informationssystem så är ett grundläggande 

krav att man har någon form av kunskap i hur databashantering 

fungerar, datakunskap. 

M:  Ja, datastrukturering, absolut.  

(skratt) 

A:  Ja men det är bra, för jag kommer ihåg när man gick ifrån den här 

kodningen till html då var helt plötsligt alla ute och började göra 

hemsidor. Men sedan hur resultatet blev, det var ju en helt annan sak...  

M:  Ja precis,  

A  (fort) alla gick och sa att jag bygger en hemsida.  

H:  jo du kan ju bygga en hemsida på tusen olika sätt, inte ens de räcker. Men du 

får fortfarande ihop en hemsida, men sedan är frågan – hur mycket av det går 

att återanvända? Är den specifik för ändamålet? Om du skall göra en hemsida 

till som gör nästan samma sak måste du då göra om allt från början eller kan 

du ta den här högen som du redan har gjort och återanvända den och bygga på 

den runt omkring? Då, då är du färdig. Detta är ett helt annat typ av tankesätt, 

den typen av tankesätt finns inte där ute bland vem som helst. Vilket är samma 

sak som datastrukturering, finns inte idag där ute. Utan du sitter med ett 

specifikt problem och löser de, sedan kan de vara så att många inte inser att de 

egentligen håller på med data strukturering som till exempel Excel – här har 

du alla mina kunder, så gör man en ny flik. Här har du alla mina fastigheter 

och så gör man ännu en ny flik osv. Då har du data strukturerat redan där och 

sparat data sedan är det kanske svårare att se vilken som är vilken och hur det 

hänger ihop, det kanske inte är så himla lätt. 

A:  Nej det är väl oftast där som problemen dyker upp.  

M: Ja, precis.  
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A:  Men finns det någon typ av trender bland era kunder, att någon börjar 

fråga mer och mer efter helhetslösningar eller vill de bara ha tillägg till de 

system som de redan har? 

M:  Det är väldigt olika. Oftast är det tillägg till det som redan finns. Regeln är nog 

att de vill ha tillägg och lösningar på det som redan finns, det är väldigt få 

kunder som inser att de behöver göra om helt från början kan du hjälpa oss 

med det, vi behöver en helhetslösning på alltihop. Den här helhetslösningen i 

utopi världen den finns inte riktigt, man tror att den finns. Men den försvinner 

i samma stund som man gör någonting annat än vad man har gjort tidigare. 

Därför måste man börja med anpassningar kring de befintliga systemen. 

Eftersom då skrapar man inte bara undan allt utan och får en ny 

helhetslösning, det fungerar inte så. Det finns inte riktigt någon ekonomi att 

göra på det sättet vart annat år.  

A:  Så du menar på att om jag idag köper ett utav de vanligaste 

standardsystemen och säger att detta inte fungerar för mig. Jag vill 

slänga undan det här gamla systemet men jag vill behålla en dal av de 

gamla funktionerna i de nya systemen.  Med möjligheten att sedan kunna 

lägga till nya applikationer och dessutom måste systemet vara flexibelt, så 

att det går att anpassa imorgon om företaget växer åt de ena eller andra 

hållet.  

M: Absolut. Fast du måste ändå göra avgränsningar på det ser ut och hur det 

kanske kommer att se ut om något år. Om du skall göra ett system som är 

dynamiskt för vad som någonsin kommer att hända då kommer du aldrig att 

bli färdig med den typen av system. Därför att det finns inget scope (skratt) 

och säkerligen är det ingen vetting människa som tar på sig att försöka lösa 

det, för du kan aldrig sia om hur framtidens system kommer att se ut. Det finns 

ingen lönsamhet i att försöka bygga upp ett sådant system, eftersom de inte 

kommer vara längre än återbetalningstiden (skratt). Så enkelt är det! 

A:  Även bland nya kunder i marknaden märker ni att det finns ett behov av 

att få en helhetslösning eller vill företagen också än idag bara ha separata 

system och fortsätta att köra på det? 

M:  Nej, många vill idag ha en helhetslösning. Många upplever verkligen och vill 

ha en helhetslösning som löser alla deras problem. Sedan är det givetvis 

väldigt svårt att hitta den, antingen så anpassar man verksamheten efter 

systemet eller så bygger man ett system. Men i dröm världen så skulle de 

flesta naturligtvis vilja ha ett system som de bara sitter och jobbar och 

ingenting annat, än att ha tio stycken olika system.  

A:  Men mer och mer olika white papers skriver att småföretagarna kommer 

förr eller senare att överge de här standardsystemen eftersom det finns 

ett system som löser alla problemen i ett företag.  

M:  Nej, men de vill göra det...  

A:  Jo 

M:  (fort) nej men alltså företagen vill verkligen att standardsystemen löser alla 

deras problem. Men de kommer att inse att de inte går tillslut pågrund av att 

verksamheten växer mer och mer. Vilket resulterar i att man bygger ett eget 

system, men man vill ha ett standardsystem som löser alla deras problem. 
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Sedan om man köper ett färdigt paket eller om man bygger det totala system 

själv, det är en helt annan sak.  

A:  Finns det någon kännedom om att man kan få system anpassade efter sig 

själv, finns den här kunskapen bland småföretagarna, eller är de för låsta 

till sina standardsystem och har inte kännedom att det finns andra sätt 

att gå till väga på? 

M:  Ja du, nej de vet nog att det finns. Ja fast det är så himla olika. Jag har träffat 

alla möjliga kunder och det är så himla olika. Men väldigt ofta upplever jag 

nog att de inte förstår att det kan blir bättre och då är det oftast de som mitt i 

någon process och jobbar på ett visst sätt. Vilket gör att man inte tänker på 

något annat sätt, att det kanske finns en annan lösning därför är det kanske 

bättre att titta på nya system. En del blir så pass fast i sina processer och 

jobbar helt enkelt efter det och låter då istället andra sköta det tänkandet. Men 

definitivt mer och mer, blir folk medvetna om möjligheterna att förbättra och 

förenkla administration. 

A:  Ser kunden då en stark koppling emellan att ha bättre utvecklade IT-

system som i sin tur gynnar företaget? 

M:  Ja 

A:  (fort) eller ser de bara att, det här gör jag när jag måste?  

M:  nej absolut inte, de ser att de kan gynnas av det mer och mer. Ta idag som 

exempel, jag fick en beställning på en intigration emot Visma och SPCS till ett 

system som vi inte har haft innan. Där stod man med valet och kvalet att man 

kommer att göra jätte mycket fakturor och det ligger redan en massa fakturor 

som behöver stansas in i Visma SPCS, eller så gör vi en anpassning från vårat 

system rak in i det där. Det var givetvis inte så svårt att välja mellan de två. 

Antigen får man betala 30,000 kr för intigrationen mot deras system, eller så 

anställer de en eller en halv (skratt) tjänst. Det säger sig självt att den insatsen 

på 30,000 kr inte är så mycket eftersom den nästan kommer vara återbetald på 

en månad.  

A:  Så man börjar alltså blir mer och mer medveten om att en investering i 

IT kan generera mervärde i andra änden? 

M:  Ja, absolut det blir de definitivt och det är roligt. Men de skiftar också väldigt, 

men det ökar och det blir mycket bättre definitivt. Man måste verkligen ta sig 

tid för att spara tid helt enkelt.  

A:  det är en del som säger det att de har väldigt svårt att släppa sitt 

tankesätt om hur IT kan generera mervärde.  

M: Nej, jag håller inte riktigt med där. Många företag som jag har jobbat med dem 

är väl medvetna om att jag gör så här så slipper jag den typen av process och 

då kan jag jobba mer säljar sidan. Men jag jobbar väldigt mycket med företag 

inom lastbilsbranschen till exempel och där är de väldigt många om tiden och 

lägger väldigt gärna pengar om de kan se att de sparar pengar och i gengäld 

kan tjäna ännu mer pengar.  

A:  Så medvetenhet om IT ökar, med investeringsmöjlighet? 

M:  Absolut, så är det definitivt och det är roligt. 

A:  Jo, verkligen kul att se den utvecklingen.  



Högskolan i Skövde Kunskapsnivå vid informationssystemsutveckling  

 

 61 

M:  Jo det är väldigt roligt, som idag till exempel så blir man givetvis väldigt glad 

att företaget inser att det här kommer jag ha återbetalat. Men samtidigt hänger 

givetvis också på mig, eftersom jag jobbar även som säljare och då gäller det 

att presentera det på rätt sätt. – Okej den här lösningen om den nu kostar 

30,000 kr så kommer den ni kunna betala av det på ett bräde då, i detta fallet 

då. Vi har även möjligheter att erbjuda företagen att betala av de på ett helt år, 

vad blir det i månaden?  

Ja 2,200 Kr, det är verkligen ingenting (skratt). Alltså det blir verkligen 

ingenting helt plötsligt. Ja fast 2,200 kr blir de inte, men du förstår hur jag 

menar. Det är ett sätt att tänka för att bryta ner det hela. Lösningar som du 

bygger dels systemmässigt sätt kan du periodisera dessutom, om du vet att 

pengarna skall ut likviditetsmässigt sätt men du har ändå möjligheterna att 

periodisera själva kostnaden under flera år. Speciellt när du bygger stora 

system, vilket gör att lönsamheten ändå ser väldigt bra ut för bolaget, det är 

oerhört viktigt.  

A:  Absolut, men det är ett faktum att de inser att IT system kan generera 

mervärde och inte bara är någonting som sitter i en dator.  

M:  Nej precis.  

A:  så det ökar ju medvetenhet i att det finns en vinst med att göra den typen 

av investeringar. Tidigare forskning säger att företagen inte har den 

synen på det hela.  

M:  Nej, precis.  

A: Men då tror jag nog att vi är klara med allt. 

M:  Bra, det tog en timma.  

A:  ja ungefär faktiskt.  

M:  Så är det. 
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Bilaga 5 Transkribering av intervjun med Krister 

A: Anjandeep Singh Gill (intervjuaren) 

K: Krister Kauppi 

K: jag har läst igenom de papperna som jag fick och jag tror att jag lyckades få en 

bra bild av det hela. Men du kan väl köra lite bakgrund om det hela då. 

A:  Ja, vi kan ju börja med lite allmän information om vad du jobbar osv. 

Hur många anställda är ni på företaget?  

K:  Vi är 45 anställda. 

A:  Okej, och ni omsätter ungefär? 

K:  Skulle jag kunna återkomma med den uppgiften till dig?  

A:  Ja absolut.  

K:  Men de uppgifterna hittar du också i årsredovisningen vilket även finns på 

hemsidan i annat fall.  

A:   Vad är din yrkesroll eller befattning i företaget? 

K:  jag har en roll som lean ansvarig, man skulle lite grovt kunna säga metod 

ansvarig kombinerat med systemutvecklare.  

A:  Skulle du kunna ge lite allmän beskrivning om vad ni jobbar med i 

företaget?  

K:  Vi jobbar med att bygga verksamhetsanpassade system, att skräddarsy olika IT 

system till kunder. Lite grovt skulle man kunna säga att det finns två läger. Det 

finns standardsystem sedan finns de skräddarsydda system. Det som vi 

försöker göra att hamna någonstans mitt emellan, så att man tar det bästa av 

båda världarna. För standardsystem är oftast ganska klumpiga system men de 

är kostnads effektiva. Medans skräddarsydda system börjar man ofta på ruta 

ett, eller ruta noll och skräddarsyr sedan exakt så som kunden vill ha. Men de 

vi göra är att vi försöker skapa en form av plattform som gör det lättare för oss 

att anpassa våra system till kundens olika behov, så att man inte börjar på ruta 

noll varje gång. Utan man har istället vissa standardmoduler som t.ex. 

inloggning, rättighetshantering och loggning i systemet, all denna bas 

funktionaliteterna som finns i de flesta systemen egentligen. Det leder till att 

vi får en snabb uppstart och kan fokusera på det som kunden vill ha. De 

system som vi oftast bygger är interna system som t.ex. likar det scenariot du 

gav mig – administrationssystem, inte så mycket externa publika hemsidor och 

liknande. 

A:  Hur stor är den kundkretsen som ni har, om du delar in det mellan 1 – 

10?  

K:  om jag tolkar det hela rätt, hur stora projekten är emot kunden eller? 

A:  Nej jag tänkte så här, kunden i sig och de företagen som kommer till er 

och köper de här systemen hur stora är de i förhållande till anställda? 

K:  De kunderna som vi har, det är allt ifrån stora företag t.ex. Volvo, VTD jobbar 

jag till exempel med. Sedan har vi medelstora företag och givetvis lite mindre 

företag. Men de flesta företag är medelstora företag kring 50 anställda.  
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A:  Men ni har också mindre företag med kanske 10 anställda och mindre? 

K:  Ja absolut, vi har till och med vissa entreprenörer som t.ex. kontaktar oss 

vilket bara involverar en person t.ex.  

A:  Sedan en annan sak, vill du vara anonym i arbetet? 

K:  Hur kommer du använda informationen. 

A:  då nämner jag givetvis inte företagets namn, antingen skapar jag att 

annat namn som jag ersätter det riktiga med. Sedan byter jag även ut ditt 

namn mot kanske deltagare och nummer, du kommer givetvis att få reda 

på vilket nummer som du är, när jag har bytt ut de här uppgifterna.  

K:  men jag ser inga problem i det. För den uppdragsgivaren som du har, det stod 

någonting om att den var anonym eller hur var det? 

A:  Ja den var antonym.  

K: Om jag då har tolkat det hela rätt så är det inte en konkurrent då eller? 

A:  nej det är ett företag. 

K:  Det är alltså en potentiell kund? 

A:  Ja precis. 

K: Nej men jag ser inga problem i att visa vårt namn, eller vem jag är som 

representant för. 

A:  okej det är bra. Om vi nu då går vidare till det här scenariot som då, som 

jag hade skickat ut till dig. Dom har som sagt 5 anställda på det här bolaget, 

två av dem har väldigt mycket kunskap om det här med ritningar och hur de 

fungerar med funktionerna kring dem. Dom har idag lagrat den information i 

pärmar, anteckningar eller separata filer eftersom de arbetar väldigt mycket 

med separata filer. Dom är vad man kallar caddare då, så alla ritningar finns i 

fil format. Därför måste de öppna den senaste versionen och se efter vad man 

har gjort för ändringar osv. Dom andra anställda som finns i företaget, de har 

inte den kunskapen, dessutom jobbar de med andra saker inom företag som 

har med tillverkning att göra. Men de tar ibland emot samtal ifrån kunder när 

de andra två med den specifika kompetensen inte finns på plats för att kunna 

svara på kundens frågor. Då har de övriga anställda ingen möjlighet att kunna 

svara, eller se efter hur det hela fungerar. Så det här företaget i scenariot vill 

skapa ett system där den här informationen skulle kunna lagras, så att man 

skulle kunna se den senaste informationen i filerna bland annat vilka ändringar 

som har gjorts. Så att allting finns på en och samma plats. Speciellt eftersom 

de här ritningarna bara är giltiga i ett antal år så måste de uppdateras via 

myndigheter osv. Det har man ingen riktigt koll på idag heller. Det här 

företaget skulle vilja få in all den är information i ett system där vem som helst 

skall kunna gå logga in och se efter och finna rätt information som man i sin 

tur sedan kan ge till sina kunder, för att kunna erbjuda dem en snabb service.  

Sett ur ett långsiktigt perspektiv, är att man vill kunna omvandla det till en 

form av tjänst som man skulle kunna erbjuda sina kunder emot någon form av 

service avtal.  

– Visst vi tar hand om era ritningar i ett år för en fast kostnad, vilket resulterar 

i att ni inte behöver bry er om dem. Så löser vi allting runt omkring, när det 
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gäller myndigheter etc., men samtidigt att man har möjlighet att tar ansvar för 

att skicka ut nya upplagor. Detta är då deras långsiktiga mål.  

Det jag skulle vilja fråga dig är, hur går ni till väga när ni får ett sådant 

problem i era händer? Hur arbetar ni fram till en färdig produkt? 

K:  Ja du, det skiljer lite från fall till fall också. Tittar vi på det scenariot som du 

gav nu så är det väldigt svårt att bara utifrån ett dokument ge en 

tidsuppskattning, korrekt tidsuppskattning. Det bästa skulle egentligen vara att 

träffa kunden och kunna kommunicera med kunden, visualisera med kunden 

och ta fram mockups (som är ett väldigt enkelt sätt att försöka visualisera och 

verifiera att man pratar samma språk. – det är ungefär det här du vill ha). 

Under själva utvecklingsfasen är det väldigt viktigt att man har täta av 

stämningar, t.ex. en gång i veckan där man egentligen visar vad man har 

utvecklat så att man stämmer av om man är på rätt bana eller inte? 

För om man tittar på statistiken på misslyckade IT projekt i IT branschen så är 

den väldigt hög. Jag tror den senaste uppgiften som jag har läst, rörde de sig 

om 70 % av alla IT projekt som hade misslyckats av olika anledningar. Men 

den informationen måste man givetvis ta med en nypa salt, för vad innebär 

egentligen ett misslyckat projekt? 

Innebär det att man drar över budget med en timme? – det skulle kunna se som 

ett misslyckande. Eller att man drar över deadlinen med en dag? 

Men även om detta händer, och systemet blir väldigt lyckat är det då ett 

misslyckat projekt? Så man måste verkligen ta dessa uppgifter med en nypa 

salt som sagt. 

Men samtidigt tycker jag ändå att de ger lite indikationer på att utvecklingen 

av IT system inte är lätt. Utan oftast är det en form utav produktutveckling där 

man inte riktigt vet exakt vägen från punkt A till B. Tillverkar man t.ex. olika 

saker, då har man oftast en väldigt klar väg mellan punkt A till B. Men i 

produktutveckling så vet man inte alltid vart man kommer att hamna. Det 

kanske inte alls blir till punkt B, det vill säga de man bestämde sig för i början 

att det är DÄR man ska hamna, utan det kanske blir punkt C. För det är nästan 

som en liten upptäcktsresa, skulle man kunna säga. 

A:  Så man skulle kunna säga att ni har ett första måste där ni försöker samla 

in olika krav från kunden sedan går ni tillbaka till ert ritbord och skapar 

någon form av prototyp... 

K:  Ja mockups  

A: (fort) gör ni det då i form av bilder eller live-versioner som man testar 

lite? 

K: det finns faktiskt lite olika varianter. Antigen kan man göra mockups genom 

att utveckla själva systemets gräns vyer. Men det vill säga det finns egentligen 

ingen logik bakom, klickar då på en knapp så kanske man hoppar till en ny 

sida men det händer ingenting bakom den. Det andra sättet är att använda olika 

mockup verktyg, där det i princip bara ligger en hårdbild på det hela. Dom är 

egentligen om enklaste och snabbaste sätten att göra det på, men de kanske 

inte alltid är de finaste. Men det är ett jättebra sätt att resonera med kunden på, 

eftersom kunden kanske ser en bild och vi en annan. Det är väldigt viktigt att 

man i början ser varandras bilder så att man kan träffa rätt. 
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A:  Forsätter ni sedan med att utveckla dessa mockupsen med mer och mer 

krav? 

K:  Ja det skulle man kunna säga. Vi presenterar de här mockupsen till kunden och 

så blir det sedan någon form av diskussion. Om det är helt fel så får man gå 

tillbaka och göra om dem lite och sedan presentera på nytt helt enkelt. Det kan 

också vara att man bara mailar över vissa uppdateringar till kunden. Men den 

bästa kommunikation är definitivt face to face kommunikation. Mail 

kommunikation är inte alltid bra och även telefonsamtal är inte heller helt 

ideologiskt, eftersom man missar viktiga bitar. Så kommunikation skulle jag 

nog vilja säga är en väldigt viktigt bit för att kunna lyckas i IT projekt. 

A:  så efter mockupsen har blivit godkända går ni sedan vidare och utvecklar 

systemet i sig då? 

K:  Ja, sen så kommer det en tidsuppskattningsfas. När vi väl har förstått kundens 

behov eller krav så försöker vi göra en form av tidsuppskattning och hur 

mycket vi tror systemet kommer att kosta och presenterar givetvis detta för 

kunden. Sedan ger då kunden antigen tummen upp eller ner, får vi då i det 

fallet tummen upp då börjar vi själva utvecklingen. Men vi börjar oftast med 

någon form av projekt uppstartsmöte, där utvecklarna också får träffa kunden. 

Eftersom det är väldigt viktigt att utvecklarna också förstår kundens bild så det 

inte blir någon form av gissningslek, där säljaren berättar för utvecklarna – det 

är här är vad kunden vill ha. I de här situationerna är det lätt att det uppstår 

missuppfattningar däremellan. Så det gäller att hela tiden prata och 

kommunicera med källan och även vid första projekt mötet att man försöker få 

in användarna inte bara beställaren. Det kan givetvis också vara väldigt olika, 

beställaren kanske inte ens är användaren av systemet. Då är det väldigt viktigt 

att man även här försöker komma så nära användarna som möjligt.  

A:  Använder ni er utan någon specifik utvecklingsmetod när ni jobbar med 

sådana här projekt? Eller använder ni er utan RUP och astrakan osv. 

K:  det vi använder här är en metod som bygger på lean som är en iterativ 

utvecklingsmetod, Agile har du säkert kommit i kontakt med, SCRUM kanske 

du också känner igen eller? 

A:  Jo. 

K:  Ja, så man skulle kunna säga att det är en vidareutveckling av SCRUM, som 

skiljer sig lite. Jag har ett litet dokument här som du kan få läsa dig in lite på 

hur det skiljer sig. (visar papper) då ser det ut på det här sättet, här har vi lite 

grovt egentligen metoden att kunden har olika önskemål. De önskemålen skall 

kunden försöka prioritera utifrån sin verksamhet, så att man skall få bort så 

mycket som möjligt av ”bra ha funktionalitet”. Jag vet inte om du har sett det 

här diagrammet ifrån gargnet tror jag att det är. Som visar på funktionalitet i 

typiska skräddarsydda system? 

A:  jag tror det, men jag är inte säker.  

K:  Ja, det diagrammet visar i alla fall att ungefär 50 % av funktionaliteten i 

typiska skräddarskydda system nästan aldrig används. Det innebär lite grovt 

att om man då lyckas få bort de här 50 % så har du halverat kostnaden för IT 

systemet. Genom att just fokusera på den viktigaste funktionaliteterna. Vad är 

det för saker som verkligen kommer att användas?  

Inte de här ”bra ha sakerna” som man oftast i början av ett system på något 
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sätt teoretiserar fram. Det är också en del i den här utvecklingsmetoden, att 

bryta ner stora projekt till mindre delar vilket gör att man får bort mycket av 

de här 50 %. Bryter man ner ett stort projekt till mindre delleverans så blir 

kunden indirekt tvungen till att börja prioritera. Vad är det vi måste ha i 

version 1? 

Genom den här prioriteringen då, så går vi vidare till nästa steg där vi har en 

form av iteration. Längden på iterationen kan skilja sig lite ifrån 2 – 6 veckor. 

Men under själva iterationen så blir det en form av live-iteration veckovis, 

som skiljer sig lite ifrån SCRUM. Det vi gör är att när vi utvecklat en vecka då 

har vi ett avstämningsmöte med kunden, då har vi publicerat ut själva 

informationen som vi har gjort under den veckan till test miljön. Sedan demar 

vi den för kunden och ser efter om vi är på rätt bana eller inte. Det blir ungefär 

som mockupsen (som jag berättade om i början) som man helt enkelt 

förbättrar och visar kunden, fast nu blir det mer konkret. Det blir själva 

systemet som du visar upp och visualiserar för kunden, vilket är jätte viktigt. 

Så att man inte utvecklar i fyra veckor och sedan märker att detta inte alls var 

de som kunden ville ha. Så den biten är den som egentligen skiljer arbetet vi 

gör ifrån SCRUM metoden. Men också det som gör att det blir en leanbit, är 

att vi försöker arbeta på ett enhetligt sätt i alla våra projekt. Även det här med 

start-upp plattformen som jag också nämnde tidigare. Att man försöker ha 

standardmoduler, så man inte börjar ifrån ruta noll varje gång vilket också är 

jätte viktigt för en form av lean perspektiv. Men jämför man t.ex. Agile så är 

de olika projektgrupperna oftast ganska självorganiserade. Men risken med att 

det blir för självorganiserande i de olika grupperna är att de börjar dra åt olika 

håll. Men inom lean så försöker man sträva efter det gemensamt bästa 

arbetssättet så att alla strävar åt samma håll. Vilket i sin tur underlättar 

förvaltning, vidareutveckling och konstadseffektivare lösningar. 

A:  Okej. Det här är alltså en vidareutveckling av både Agile, SCRUM och 

lean som ni egentligen har utvecklat själva? 

K:  Ja själva och själva. Företaget startade för lite mer än tio år sedan, under den 

tiden så pratade man inte så mycket om lean och Agile. Utan det blev mer 

populärt för en fem år sedan. Då hade man redan en form av arbetssätt som 

man kallade för ”smile”. Men sedan när lean och Agile blev mer populärt så 

såg vi att det fanns väldigt många likheter i arbetssätten. Men vi tog aldrig 

över det här arbetssättet rakt av, utan det som fungerade bra i företaget det 

bevarade man som t.ex. det här med täta avstämningar och live-iterrationen 

osv. Men det är oerhört snarlikt SCRUM skulle man nog kunna säga.  

Fick du något i halsen? 

A:  Ja, lite kraslig så där. Runt 90 talet började man prata väldigt mycket om 

snabba utvecklingsmetoder 

K:  förlåt vad sa du? En gång till? 

A:  Runt 90 – talet började man prata väldigt mycket om snabba 

utvecklingsmetoder. Så var de en som utvecklade rapid application 

development, en engelsman där. Det har sedan utvecklats vidare i flertal 

olika metoder t.ex. Agile. I det finns det ett antal verktyg, man säger att den 

metoden bygger på att man har verktyg som gör de här prototyperna. För 

samtidigt som man tar in krav så utvecklar man gemensamt där och tar fram 

en demo version, där du kan se och klicka runt. Men samtidigt säger man 
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också att det här verktyget också begränsar i sig hur mycket metoden 

tillämpas. Det finns som ett förhållande där emellan. Idag har vi ett ganska 

brett urval av liknande verktyg på marknaden och det finns idag en del företag 

på marknaden som säger att med hjälp av deras utvecklingsverktyg behöver 

man inte skriva en enda rad kod för att kunna utveckla program. Då menar de 

på att man kan utveckla program allt ifrån 2 användare till flera 100 

användare. Dessa företag visar till och med på sin hemsida att du som kund 

kan klicka och dra in olika objekt och grejer som du sedan bara lägger ihop 

klickar på en knapp så är det sedan körbart. Då är min fråga, skulle 

småföretagen som jag idag definierar mellan 1 – 10 anställda kunna 

använda sig utav de här verktygen för att skapa system som skulle kunna 

lösa det här scenariot som jag gav dig? 

K:  Jag kan inte riktigt de här verktygen, men jag har sett några av dem. Det blir 

egentligen kunden själv som utvecklar sitt egna system, tittar man på de som 

användes förr och även lite idag så har det väl inte resulterat i så bra lösningar 

av det hela. Det är accessdatabaser eller Excel dokument, där är det väldigt 

många i olika verksamheter som gör sina egna system och skriver olika skrift 

bakom. Man kan göra ganska avancerade grejer med dem. Men problemen är 

oftast i de fallen att när väl systemet börjar växa och det blir flera användare 

då brukar systemen kollapsa. Men i det här fallet, så har man skalbarheten 

vilket är bra. Så den trenden att verksamhetsfolket kan bygga egna system är 

inte helt omöjligt. Att själva utvecklingen skulle kunna gå åt de hållet. En 

viktigt bit som jag kan tycka är att man måste tänka på är själva 

intigrationsområdena. Det skall vara lätt att intrigera mot de här systemen för 

annars blir det lätt att de blir isolerade öar. Det slutar med att man duplicerar 

data i olika applikationer, vilket också resulterar i att verksamheten börjar gå 

trögare framåt. Speciellt om målet för ett litet företag är troligtvis inte att vara 

ett litet företag om 50 år. Att man växer och då att den plattformen klarar av 

stora företag också. Annars är det lätt att man får en ganska stor tekniskt skuld.  

A:  Vad skulle du säga om kunskapen att använda de här verktygen. Skulle 

du säga att det behövs någon viss typ av kunskap för att kunna göra bra 

system med hjälp av de här verktygen? 

K:  Hos kunder eller? 

A:  Ja det blir hos kunderna om man säger så. Känner du att det fins något 

krav där, på att de måste kunna vissa grejer för att kunna göra bra 

system? 

K: Användarvänlighet är självklart en viktigt bit i det hela. Sedan tar det givetvis 

lite tid att lära sig använda sådana verktyg eftersom det inte är ett 

standardiserat sätt t.ex. om vi tittar på Word eller Excel. De här programmen 

kan de flesta använda och visst det finns folk som inte har kunskap om dem 

heller. Men det är i vilket fall som helst standardprodukter, men jag kan tänka 

mig att det är en liten tröskel för kundutvecklare att ta sig över och börja 

utveckla ett sådant verktyg. Ut efter min förståelse så är de här verktygen 

ganska lätta att fårstå, trots det tror jag att någon form utav utbildning kan 

krävas. 

A:  du menar då alltså att en inlärningsperiod eller utbildning behövs för att 

kunna hantera själva programmet då? 

K:  Ja, absolut.  



Högskolan i Skövde Kunskapsnivå vid informationssystemsutveckling  

 

 68 

A:  något som annat är allmänt känt är att småföretagarna har en väldigt bra 

koll på sina processer och på hur de arbetar. Därför är de mer medvetna 

om vad de vill ha. 

K:  Ja 

A:  de är väldigt väl samkörda på det sättet att alla är ganska eniga om att 

det här är vad de vill ha. Då menar man att om man som användare vet 

vad man vill ha, kan man med hjälp av programmets funktionalitet borde 

räcka som kunskap för att kunna bygga. 

K:  Ja, det är en del av det hela. Användarvänligheten är en annan viktigt bit, 

troligtvis är det inte heller alltid själva användaren som utvecklar systemet 

utan det kanske är någon som har lite koll inom teknikområdet hos kunden 

som gör det då. Så det är väldigt viktigt att inte glömma användarperspektivet, 

eftersom man kan bygga många krångliga bitar i det hela. Sedan givetvis 

intigrations biten, men det går mer in i själva tekniken. Det har inte kunden 

möjlighet att påverka, sedan finns det ytterligare bitar. Om kunden bygger 

t.ex. ett kundregister och sedan bygger man ett annat register där man 

använder kunder att man verkligen tänker på att man inte duplicerar datan t.ex. 

Att man då använder ett kundregister för att göra vissa kopplingar med t.ex. 

ordrar. Detta är en annan bit där man behöver komma över en tröskel, för hur 

man egentligen bygger en bra databas. Hur en databas egentligen ser ut osv.? 

A:  Så man skulle kunna säga att grundläggande databas kunskaper behöves, 

så som relationer och primär nycklar... 

K:  normalisering 

A:  precis ja. 

K:  exakt. Det är de här bitarna som jag spontant kan tänka mig. Men det är 

väldigt intressant.  

A:  Om man ser till det scenariot som jag skickade dig och jämför med de 

förfrågningar ni får, stämmer det bra överense med dem? Är det vanligt 

att småföretagen har just de har problemen? 

K:  ja ett informationssystem eller hur tänkte du? 

A:  Ja, jag tänkte på att de har problem med just den här informationen inte 

finns till hands. Att de har problem att strukturera upp det.  

K: det finns just väldigt många olika typer av administrativa problem som man 

kan bygga upp, som hantering, inköpssystem och fakturering osv. Så visst det 

finns behov av olika system, nu vet jag inte om man skall kalla det för olika 

typer av informationssystem eller hur man nu definierar dem. Jag skulle nog 

vilja kalla det för olika typer av administrativa system. Även där tror jag att 

man i vissa fall skulle kunna använda sig utav de applikationer som du tog 

upp. 

A:  nästa fråga, en del människor men även forskare säger att när man har 

ett snabbt utvecklingssätt så blir alltid kvalitén på systemet lidande, 

eftersom det går för fort att utveckla systemet.  Tycker du att det finns 

något samband eller tycker du att det inte stämmer? Du kanske tycker att 

man kan utveckla ett system snabbt men ändå ha en hög kvalité på det. 
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K:  Jag tycker inte det sambandet behöver finnas. En matris som gjorde väldigt 

stor påverkan på mig för en tio år sedan var effektivitetsmatris, i Y axeln så är 

det att målinrikta i den andra är det handlingsinrikta och den första boxen där 

man har en låg målinriktigt och handlingsinriktigt för man fel saker på fel sätt. 

Målet är att komma till en rutan längst bort där man gör rätt saker på rätt sätt. 

Tittar man på själva utvecklingsmetodiken så är den väldigt handlingsinriktad. 

Att göra saker på rätt sätt, men tar vi t.ex. den här tratten här, där man blir 

tvungen att prioritera vad som är viktigt för verksamheten då höjer du en nivå 

och kommer in mål målinriktningen. Så jag tycker nog att snabba 

utvecklingsmetoder istället gör så att man träffar rätt saker. Men samtidigt 

genom att bryta ner stora klumpiga projekt till mindre bitar så blir man hela 

tiden påminnen om den här målinriktningen. Vilket man kanske inte gör i ett 1 

– års projekt, där man kanske istället försöker trycka in så mycket som möjligt 

inom projekttiden sedan när året är slut blir det lite som en överraskning – vi 

får hoppas att det här fungerar i verksamheten.  

Men tar vi det här mindre projektet, när du väl har producerat eller tillverkat 

det så går man ut i produktion med det så att användarna får börja använda det. 

När sedan användarna börjar använda systemet det är då de verkliga 

problemen dyker upp. Då snappar man upp behoven och försöker få med dem 

i nästa delleverans. Har man kört i ett år, har man som företagare kanske bränt 

alla pengar som finns, då får användarna ett system som de kanske inte riktigt 

ville från första början. Så jag tycker att vissa metoder som bygger på 

snabbhet kanske inte är målinriktade men jag tycker att de agila och 

leanifierade metoderna, de trycker ändå på att försöka sträva åt 

målinriktningen och inte bara springa snabbt. 

A: så du menar att man snabbare uppnår den funktionalitet som krävs... 

K:  Som kunden vill ha, exakt. När man väl har uppnått det då stänger man 

projektet, eller då utvecklar man inte mer. 

A:  Det finns en del som säger att småföretagens behov av ett nytt system inte 

är stora eller komplicerade. Skulle du kunna hålla med om det? 

K:  kan du ta frågan en gång till. 

A:  småföretagarnas problem som t.ex. scenariot som jag skickade till dig, 

skulle du anse att det systemet är ett komplicerat system? 

K:  Nej det känns som ett relativt enkelt system. Det tycker jag, jag ser inte några 

större risker i det systemet egentligen, mer än det här med ritningarna där jag 

kan se en liten riskdel. Men i övrigt kändes det som ett ganska bas system. 

A:  så företag i den storleksordningen som har mellan 1 - 10 anställda med 

liknande problem i deras system är de lika enkla eller svåra. Eller har 

småföretagen mellan 1 -10 anställda komplicerade system?  

K:  jag har svårt att svara på den frågan. Eftersom jag har jobbat mestadels med 

stora företag. Men jag kan tänka mig som min fru t.ex. hon har en form av 

kundregister som är ett företag men en anställd. Där hon använder sig utav ett 

Excel dokument som hon har byggt upp för att ha sina kunder i och jag kan 

mycket väl tänka mig att det finns liknande lösningar i mindre företag. För 

man har inte råd att investera i ett standardsystem eller att de här olika Excel 

dokumenten inte heller klarar alltid av att uppfylla behoven som finns och då 

kan det finnas ett behov som ligger lite mitt emellan ett standarsystem och typ 
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Excel. Men i min frus fall så tror jag att hon klarar sig ganska bra med ett exel 

dokument men hamnar man i mer än tio anställda då börjar nog kundstocken 

sticka iväg en del. Ja men de kan kanske finnas ja. 

A:  men då fick jag nog med alla frågor där.  

K:  EN liten nyfiken fråga, har du testat det här verktyget som du nämner? 

A:  Jag har testat det litegrann men inte gått in på det djupare. Men de 

erbjuder t.ex. gratis versioner som jag har installerar på min egen 

maskin. Då får man bara vara en utvecklare i verktyget och man skapar 

en webbapplikation. Som bygger i största del på .net och java så ligger 

den och kör en SQL server från Microsoft i botten 

K: men den servern kan kosta en del pengar 

A:  Ja 

K:  men express tror jag är gratis? 

A:  Jo. Det är en gratis version som man kör. När de installerar programmet så 

känner den efter om du har programmen installerade eller inte. Om du inte har 

det så laddar den ner och installerar verktyget åt dig. Så installationsprocessen 

i sig är också väldigt enkel. Men i gratisversioner får du utveckla 50 sidor men 

25 databastabeller till, det är liksom grundutförandet. Sedan går man vidare till 

nästa steg där man måste börja prenumererar på det. Sedan finns det även 

väldigt mycket material till själva verktyget, i form av tutorial videos till t.ex. 

om hur man gör en applikation på 5 minuter, hur man skapar kopplingar 

mellan olika grejer osv. 

K:  ja just det där går de alltså in lite i utbildningsbiten då. 

A:  Ja verkligen, så man skulle kunna säga att företaget bakom det är 

verktygen har lagt väldigt mycket tid bakom de här videorna det finns 

verkligen en uppsjö utav dem. Sedan har de även ett slags forum där alla 

som vill hjälpa till, där programmerar och utvecklare kan hjälpa 

varandra. Man har även gjort en online- utbildning där man kan skapa 

ett konto så finns det ett antal grejer som du måste ta dig igenom så du 

utbildar dig själv helt enkelt. Självutbildningen i programmet skulle man 

kunna säga är gratis, sedan har de även online versioner på seminarier 

utbildningar där de lär ut saker och ting. Antagen kan man då åka ner till 

det landet där de kör dessa eller kan man köra det online. Efter varje 

avslutad utbildning får man ett antal poäng, det krävs ett… 
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Bilaga 6 Sammanställning av observationsdeltagare 

  deltagare nr1 deltagare nr2 deltagare nr3 deltagare nr4 deltagare nr5 

kön Man Man Kvinna Man Man 

ålder 36 49 57 29 57 

erfarenhet av datorer (år) 6-10år mer än 15år 6-10år mer än 15år 6-10år 

användingområden      

administrations jobb - x x - - 

spel - x - x x 

email och surf x x x x x 

Skolarbete x x - x - 

it-jobb ja ja nej nej nej 

typ av IT arbete management support programmering, 

systemutveckling 

   

       

datorn på jobbet/skolan 

(tim/dag) 

mer än 8tim mer än 8tim 6 tim mindre än 2tim 8 tim 

användingområden      

administrations jobb - x x - - 

spel - - - - - 

email och surf x x x x x 

Skolarbete x - - - - 

it-jobb nej ja nej - nej 
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typ av IT arbete - programmering, server 

config, webbutveckling, 

systemutveckling 

   

       

datorn på fritiden (tim/dag) 2tim 4tim 4tim 4tim mindre än 2 tim 

användingområden      

administrations jobb - - - - - 

spel x x - x x 

email och surf x x x x x 

Skolarbete - - - - - 

it-jobb - - - - - 

typ av IT arbete - - - - - 

       

innehar IT-utbildning (ja/nej) Ja ja ja  ja  nej 

  innehar flera olika 

cerificat från lika IT 

företag samt nyligen 

tagit en IT-examen 

har ingen direkt IT-

utbildning men har 30 

år erfarenhet inom 

programmering och 

databas, på senare tid 

har deltagaren även 

tagit ett antal olika 

certifikat från hårdvaru 

tillverkare 

har läst grundläggande 

pc kurser på 90-talet , 

innehar även ECDl-

körkort från slutet av 

90-taler 

har läst några kurser i 

gymnasiet och efter det 

har personen inte tagit 

några mer kurser. Men 

personen har ett genuint 

intresse av datorer och 

är en användare av mac  

Har ingen IT-

utbildning, är självlärd i 

de lilla som person kan 

om IT.  
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Bilaga 7 Bilder från observationen 

 
Figur 1. Skärmbild på deltagarenummer 2's listgränssnitt 

 

 

 
 

 
Figur 2. Skrämbild på deltagarenummer 4's listgränssnitt 
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Figur 3. Skrämbild på deltagarenummer 4’s redigeringsgränssnitt 
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Bilaga 8 dokumentation på deltagarenummer 2 system 

som är automatgenererat av Outdoc 
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