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Sammanfattning 
 
Ett företags informationssystem är sällan något statiskt utan utvecklas med tiden för att det 
ska förbättras och öka företagets nytta av systemet. Tekniken och processerna för att bygga 
informationssystem utvecklas också och därmed tillkommer bland annat nya metoder och 
programmeringsspråk som på olika sätt kan underlätta utvecklingen av informationssystemen. 
I och med utvecklingen ställs företagen vid olika tillfällen i situationer där de kan välja att 
byta ut mjukvaran som ligger till grund för systemet och som därmed begränsar 
utvecklingsmöjligheterna för informationssystemet. Ett komponentbaserat ramverk är en 
sådan grund för att utveckla informationssystem och som är ett vanligt val bland företagen 
idag. Den undersökning vi genomfört och som den här uppsatsen bygger på syftar till att ta 
reda på vilka faktorer som påverkar företag vid valet av komponentbaserade ramverk. Vilka 
är de påverkande faktorerna, hur har de påverkat valet och är det samma faktorer som 
påverkar olika företag, är några av de frågor vi ställt oss. Resultaten är baserade på en 
kvalitativ undersökning som är gjord hos sex större företag som arbetar med systemutveckling 
utifrån komponentbaserade ramverk. Resultatet av vår studie visar att flera viktiga faktorer 
spelar in, oberoende eller i kombination med varandra. En av de viktigaste faktorerna var 
behovet att kompetens finns inom företaget och/eller ute på marknaden kring det ramverk 
man väljer. Viktigt är också att ramverket som företaget väljer är säkert ur ett 
framtidsperspektiv och väl accepterat på marknaden. Vägledande för detta syfte hos företagen 
är oftast att följa marknadsprognoser. Ytterligare faktorer som påverkar valet är tidigare IT-
arkitektur inom företaget, stabiliteten hos leverantören, stabilitet i produkten, prestanda och 
funktionalitet. Vi kan dessutom konstatera att resultaten i stort sett var samstämmiga hos de 
företag vi intervjuat, trots att inget av företagen samarbetat med varandra. 
 



 
 

 

 

Abstract 
 

Component based frameworks 
– Which factors affect companies in their choice of framework? 

 
 
An information system is something that evolves over time to enhance the company that is 
using it. The technology for building an information system is also evolving. New methods 
and new programming languages make system development easier. As new technology 
breaks ground and the demands of a company’s information system grow, the company will 
sooner or later get to a point where a change in the base of the system is necessary. Today a 
component-based framework is a common choice among companies. Our survey aims to find 
out what factors a company considers when they choose a new framework. Some of the 
factors we consider are how they affect the choice in the company, and if these same factors 
will influence the same choice in all companies. The results are based on a survey that we 
have done for six major companies. The results show that several factors affect the choice - 
independent or in combination with other factors. One of the most important factors is 
whether deeper knowledge about the framework can be acquired within the company or in the 
open market. It is also important that the supplier of the framework is reliable and well 
respected on the market. For guidance in these matters most companies turn to market 
forecasts from major IT research and advisory firms. We can also establish that the answers 
we got from the separate companies show large similarities concerning which factors they 
thought affected their choice the most. 
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1. Inledning 
 
Informationssystem används idag i så gott som hela samhället och fyller en mycket viktig roll 
i näringslivet, i allt från små till stora system. De flesta organisationer är idag beroende av 
informationssystem på grund av den konkurrenskraft det ger på marknaden och för att kraven 
på effektivitet i organisationen gör att de inte skulle klara sig utan ett sådant. 
Systemutveckling är processen för att ta fram och införa ett informationssystem som skall 
stödja ett företags verksamhet. För att kunna göra detta behövs en kombination av olika 
verktyg, där ett ramverk för systemutveckling är en viktig del. Ramverk är en kombination av 
hjälpmedel för att bygga en effektiv systemlösning. Vilket ramverk ett företag väljer är en 
viktig del i systemutvecklingsprocessen och vi har därmed blivit intresserade av just vilka 
faktorer som ligger bakom valet. Få undersökningar inom detta område är publicerade sen 
tidigare och litteraturen som finns är inriktad på specifika delar, det är svårt att skaffa sig en 
generell bild av vilka faktorer som påverkar valet av ramverk. 
 
 
1.1. Disposition 
 
Uppsatsen innehåller sju kapitel. Det första kapitlet består av ”syfte och frågeställningar”, där 
vi beskriver vad vi avser att belysa i uppsatsen. Syftet bryts sedan ner i konkreta 
frågeställningar där vart och en kommer att besvaras i studien och redovisas i senare kapitel. 
Här beskriver vi också den problemställning vi funnit. 
 
Kapitel två, ”Teoribakgrund”, är en teoretisk referensram för studien. Uppsatsens bakgrund 
utgör en beskrivning av ämnesområdet och en genomgång av tidigare forskning som har 
anknytning till området. I bakgrunden definierar vi teorier som är vanligt förekommande 
inom ämnet, samt klargör för begrepp och definitioner. Kapitlet har till syfte att upplysa 
läsaren om det aktuella området och ska ge god förståelse för resultatet. 
 
I kapitel tre, ”Metod”, redovisar vi en kortfattad teoretisk referensram för metoder inom 
vetenskaplig forskning och vad dessa innebär. Denna del har för avsikt att underlätta 
förståelsen för del fyra. 
 
I kapitel fyra, ”Vårt tillvägagångssätt” redovisas för läsaren vilket vetenskapligt 
tillvägagångssätt vi har använt oss av för att besvara syftet och frågeställningarna. Vi redogör 
för val av metod (studiens design) och motiv till detta val. Vidare redovisas hur urval har 
gjorts, hur information samlats in samt hur den bearbetats och analyserats. Syftet med 
avsnittet är att läsaren skall kunna förstå hur vi har arbetat, och efter vilka metoder för att få 
svar på våra frågeställningar. I den senare delen presenterar vi våra studieobjekt, vilka de är, 
vilka system de arbetar med, och vad som karaktäriserar deras verksamhet. 
 
I kapitel fem redovisar vi resultatet av studien. Resultatet är uppdelat i kategorier för att 
underlätta förståelsen.  
 
Kapitel sex håller vi en diskussion om resultat och metodval. Här kopplar vi det till den 
teoretiska bakgrunden samt att våra egna tankar och reflektioner kommer in.  
 
Kapitel sju innehåller en slutsats. 



 
 

 
- 2 - 

1.2. Problemställning 
 
Vi har läst en utbildning där vi har behandlat många olika delar inom systemutveckling. Det 
har varit allt från grundläggande till mer avancerad programmering och metoder för 
systemutveckling. Vi har bland annat arbetat med komponent baserad utveckling inom Java 
och .NET Framework. Det vi inte har stött på i kurser och litteratur är ett svar på varför 
företag väljer de ramverk som de gör. Eftersom det finns ramverk från flera olika leverantörer 
att välja av och företagen inte väljer samma, antar vi att valet måste bygga på olika faktorer, 
eller att faktorerna är olika viktiga hos företagen. Vi är därför intresserade av att ta reda på hur 
det förhåller sig i verkligheten. Vilka faktorer påverkar valet och vilka är viktigast? 
 
Vid en översikt av den litteratur som skrivits på området insåg vi att den information som 
finns angående valet av komponentbaserade ramverk är mycket begränsad och inte så allmän 
till i sin beskrivning som vi önskade. Viss litteratur påpekar till och med bristen på 
information som ger en övergripande bild av vilka faktorer som påverkar valet. Vi ser därför 
ett informationsbehov som uppfylls genom den här studien. 
 
1.3. Syfte 
 
Syftet med studien som presenteras i denna uppsats är, att besvara vilka faktorer som företag 
tar hänsyn till vid valet av komponentbaserade ramverk. Vi vill ta reda på vilka de viktigaste 
faktorerna är och varför företagen anser att de är viktiga.  
 
1.4. Frågeställningar 
 
Innan ett IT-system kan realiseras finns det ett antal val som måste göras. Vilken miljö man 
ska utveckla i, vilket programmeringsspråk som ska användas, vilket eller vilka utvecklings-
verktyg som behövs med mera. För att skapa en enhetlighet i sina informationssystem väljer 
ofta företag att använda sig av en grund som man försöker hålla sig till så långt det är möjligt. 
När företagen väljer denna grund att stå på är det idag vanligt att man väljer någon typ av 
komponentbaserat ramverk. Eftersom detta ska vara grunden i företagets IT-system är det ett 
viktigt val, ett val man kanske får leva med under en mycket lång tid. Vi tror att det finns ett 
antal olika faktorer som företagen ser som viktiga för deras verksamhet och som påverkar 
valet. Är dessa faktorer lika för olika företag och hur spelar de in vid deras val? 
Dessa funderingar har vi konkretiserat i en huvudfrågeställning: 

• Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar företag vid valet av 
komponentbaserade ramverk? 

 
Huvudfrågeställningen inbegriper följande frågeställningar: 

• Vilka är faktorerna? 
• Vilka faktorer är de viktigaste? 
• Varför anser företagen att dessa faktorer är viktiga? 
• Är faktorerna lika för alla företag eller skiljer de sig åt? 
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1.5. Målgrupp 
 
Företag som står i begrepp att välja ett komponentbaserat ramverk eller personer med ett 
allmänt intresse inom området är den huvudsakliga målgruppen för den här uppsatsen. 
Uppsatsen är skriven på ett sådant sätt att innehållet ska vara intressant och lätt att förstå även 
för den läsare som inte är expert inom området. Det kan dock underlätta om läsaren har en 
grundläggande förståelse för datateknik och hur IT används i företag. 
 
1.6. Avgränsning 
Studieobjekt för uppsatsen har varit större företag som arbetar med systemutveckling i olika 
former och har egna IT-avdelningar som är ansvariga för detta. Vid en liten rundringning 
inför studien kunde vi konstatera att i mindre företag var osäkerheten hög om varför de valt 
det ramverk de använder. I och med att ett IT-system i mindre företag normalt inte har samma 
omfattning som i stora företag blir resultatet av ett felaktigt val av ramverk inte lika påtagligt. 
Vi antar att detta kan vara en av orsakerna till den höga osäkerheten om varför man valt som 
man gjort. För att få så bra svar som möjligt avgränsar vi studien från dessa mindre företag. 
För att ändå få en så bred bild som möjligt ingår både konsulter och företag som utvecklar åt 
sig själva. I de fall då det är konsulter vi intervjuat svarar de för sina kunders räkning i de fall 
där kunderna redan har valt ett ramverk sedan tidigare. Eftersom utvecklingen går så snabbt 
inom IT-sektorn fokuserar studien på hur situationen ser ut idag. Historiska perspektiv och 
jämförelser med hur det har varit tidigare tas inte upp. I och med att komponentbaserade 
ramverk är mjukvara och vi fokuserar på detta ingår inte någon del som behandlar hårdvara. 
Visserligen krävs hårdvara i form av klienter och servrar för att ramverket ska fungera men 
dessa delar ingår alltså inte i studien. 
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2. Teoribakgrund 
 
För att förstå bakgrunden till varför företag väljer att utveckla sina informationssystem med 
hjälp av ett komponentbaserat ramverk och vad detta egentligen är, innehåller detta avsnitt en 
beskrivning av dessa delar. Vi börjar med att förklara begreppet systemutveckling på en 
mycket grundläggande nivå, systemutveckling är den process där användningen av ramverket 
sker. Därefter kommer en djupare beskrivning av vad ett komponentbaserat ramverk 
egentligen är, vilka delar det består av och hur dessa hänger ihop. Avslutningsvis tar vi upp 
vilken roll informationssystem fyller i dagens företag och hur det samspelar med företagets 
övriga delar för att skapa en effektiv och konkurrenskraftig miljö. Anledning till att vi går från 
en övergripande bild till en djupare beskrivning av komponentbaserade ramverk är att 
underlätta för läsaren att förstå helheten och placera komponentbaserade ramverk i ett större 
sammanhang. 
 
2.1. Systemutveckling 
”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och 
presentation av information” (Andersen 1994 sid.15). Informationssystem är till för att förmedla 
information mellan människor och behöver inte innehålla alla de presenterade delarna utan 
kan bestå utav valda delar av dessa. Beroende på systemets uppgift kan till exempel insamling 
och överföring vara de viktigaste delarna, medan andra system fokuserar på att lagra 
information. Informationssystem ska dessutom vara knutna till en viss arbetsuppgift, som 
definierar hur systemet ska användas och vad det ska användas till.  
 
Systemutveckling är hela den process som innebär att man utreder hur införandet av ett 
informationssystem med datorstöd bör ske i en verksamhet och att därefter realisera och 
implementera systemet. (Andersen, 1994) För att göra detta finns det ett antal olika faser som 
mer eller mindre ingående måste gås igenom, exempelvis analys, design, implementering och 
testning. Det finns en mängd olika angreppssätt för att analysera vad informationssystemet 
ska göra, vilken information det ska innehålla och hur denna bör användas. Christiansson 
(2000) beskriver fyra olika strategier eller synsätt på hur ett systemutvecklings-arbete kan gå 
till. Det sekventiella synsättet är det traditionella sättet inom systemutveckling och där 
genomarbetas varje fas helt innan nästa fas påbörjas. Det iterativa tillvägagångssättet bygger 
på det sekventiella men med möjligheten att iterera, det vill säga upprepa, en eller flera faser. 
Enligt det inkrementella synsättet delas informationssystemet in i olika delar (inkrement) som 
sedan utvecklas sekventiellt för att sammanfogas till ett färdigt system på slutet. Den sista av 
de fyra synsätten bygger på en evolutionär utveckling. En modell eller prototyp av systemet 
skapas i början av projektet för att sedan förfinas och förbättras till dess att det uppfyller 
ställda krav och då är systemet färdigt. (Christiansson, 2000) Beroende på ur vilket perspektiv 
systemet ses, finns det sedan flera olika metoder för att lösa uppgiften. Metoden beskriver hur 
arbetet ska utföras och vilka beskrivningstekniker som ska användas med mera. När analysen 
av vad systemet ska göra och innehålla är klar, kan det vara lämpligt att bestämma en lösning 
för hur och med vilka hjälpmedel systemet ska utvecklas. Ett ramverk kan vara ett sådant 
hjälpmedel vilket vi kommer till längre fram. 
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2.1.1. Systemarkitektur 
 
Inför implementeringen av ett system är ett av de viktigaste besluten valet av 
systemarkitektur. (Gunnarsson, 1999) Begreppet arkitektur är inte helt enkelt att definiera 
eftersom det inbegriper så många olika aspekter. Enligt standardiseringsorganet IEEE är 
arkitektur den strukturella organisationen av ett system eller en komponent (IEEE Std 
610.12). Systemarkitektur är ett begrepp som används både inom datavetenskapen och 
informatiken men inte med sikte på två olika nivåer. Inom datavetenskapen handlar arkitektur 
om hur mjukvara struktureras och implementeras utifrån vissa begränsningar som exempelvis 
hårdvara och redan existerande mjukvara sätter. Inom informatiken däremot används 
begreppet utifrån ett informationsperspektiv och beskriver alltså hur informationen i ett 
system är strukturerad. (Christiansson, 2000) Vi beskriver båda dessa perspektiv i nästkommande 
stycken. 
 
En systemarkitektur kan vara specialiserad i olika grad, ha en högre eller lägre upplösning och 
beskrivas utifrån olika vyer. Det är vanligt att en organisation har någon form av 
referensarkitektur eller IT-policy som i grova drag beskriver vilka principer som gäller för 
organisationen. Detta är ett strategiskt dokument som ser arkitekturen ur ett långsiktigt 
perspektiv. En arkitektur för ett helt användningsområde kallas ofta för en domänarkitektur, 
och beskriver bland annat vilka delar som finns i systemet, hur de kommunicerar med 
varandra och med andra system med mera. En domänarkitektur bygger ofta på en 
kommersiell standard till exempel Windows eller Unix, med en påbyggnad av delar som är 
specifika för just det systemet. En tillämpningsarkitektur, som har en högre grad av 
specialisering, beskriver en enskild tillämpning. Den beskriver alltså en specifik del av 
domänarkitekturen med en högre grad av detaljering gällande olika komponenter och deras 
samverkan. Vyer är också ett instrument för att beskriva olika delar av en arkitektur. Det kan 
till exempel vara en gränssnittsvy som beskriver programgränssnitt, olika protokoll för att 
kommunikationen mellan de olika delarna i systemet ska fungera, dataformat som används 
eller användargränssnitt som är det användaren ser av systemet. (Asker et al. 1996) 
 
Gunnarsson et al. (1999) förklarar en vanlig typ av systemarkitektur, den så kallade 
treskiktsarkitekturen, där systemet delas upp i tre olika skikt som utnyttjar varandras tjänster. 
Gränssnittsskiktet presenterar information för användaren och låter den interagera med 
systemet via detta. Verksamhetsskiktet innehåller de informationsobjekt och komponenter 
som verksamheten hanterar, samt de verksamhetsregler som beskriver objektens inbördes 
beroenden. Det tredje skiktet är dataåtkomstskiktet som innehåller själva informationen, 
vanligtvis i form av någon typ av databas. Genom uppdelningen på olika skikt och genom att 
se till att beroenden mellan skikten är så små som möjligt, skapar man en lösning som är 
enkel att förvalta. Vill man i ett senare skede till exempel lägga till ett annat 
användargränssnitt kan det ske utan att det underliggande verksamhetsskiktet behöver ändras.  
 
För att det ska vara möjligt att bygga stora och komplexa system är det viktigt att alla som 
arbetar med det har en överblick och förståelse för hur strukturen för lösningen ser ut. (Asker et 
al. 1996) Detta för att det ska vara möjligt att fördela arbetet på flera personer. Arkitekturen hos 
ett system måste inte bara uppfylla detta krav för att vara funktionell, utan ska också vara 
anpassad till det användningsområde som den används för. Arkitekturen hos ett system fyller 
inte bara en funktion i utvecklingsstadiet utan kanske ännu mer när det senare ska underhållas 
och vidareutvecklas. Det är därför även viktigt att arkitekturen beskrivs på ett bra och 
överskådligt sätt med texter och diagram.  
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2.1.2. Återanvändbarhet 
 
I alla rationella organisationer försöker man undvika att utföra ett jobb som redan är gjort. Att 
om möjligt återanvända tidigare utfört arbete är därför intressant även för IT-verksamheten. 
(Asker et al. 1996) Komponentbaserad teknik där olika komponenter sätts ihop till färdiga 
system används allt mer inom IT-verksamheten för att skapa återanvändbarhet. (Gunnarsson et 
al. 1999) Inom systemutvecklingen görs detta idag till stor del med hjälp av olika typer av 
återanvändbara komponenter som tillsammans bygger systemet. Datasystemen blir allt mer 
komplexa och kraven på effektiva och säkra system ökar hela tiden. Detta är krav som IT-
enheten eller leverantören av IT-tjänster får att svara upp mot. Asker et al. (1996) menar att en 
bra skött komponentbaserad struktur i ett IT-system därför kan vara en god investering. Att 
ledtiderna för att skapa nya tjänster blir kortare är ett exempel, ett annat är att kvaliteten ökar i 
systemet genom att stabiliteten efterhand blir bättre. Det senare förutsätter också att 
förvaltningen av systemet sköts på ett bra sätt. 
 
Gunnarsson et al. (1999) påpekar att det komponentbaserade tänkandet dock inte är unikt inom 
informationsteknologin, utan en trend inom i stort sett all tillverkning. Inom t.ex. bilindustrin 
använder tillverkarna i allt större utsträckning speciella komponenter som kan användas i flera 
olika bilmodeller. Fördelen är att kostnaderna för att ta fram en komponent kan slås ut på flera 
olika bilmodeller och att nya modeller går snabbare att ta fram. En väl standardiserad 
komponent blir också enklare att byta ut och implementera i helheten. Christiansson (2000) 
påpekar dock att det går åt resurser ”för att skapa en generalisering som är möjlig att 
återanvända, detta innebär en initialt ökad resursåtgång” (Chritstiansson, 2000, sid.116). En 
investering i återanvändbarhet blir följaktligen inte lönsam på kort sikt, när strukturen byggs 
upp, utan först när resurserna kan återanvändas i ett senare skede. Den standardisering som ett 
komponentbaserat tänkande ger upphov till, bidrar ytterligare till kvaliteten på systemet. 
Genom att skapa en struktur med komponenter blir det enklare att förstå systemets 
uppbyggnad och därigenom se var något behöver rättas till om ett eventuellt fel uppstår. 
 
I artikeln ”Investments in reusable software, a study of software reuse investments success 
factors” (Rine & Sonnermann, 1998) beskrivs en del av de problem som finns med att bygga en 
IT-infrastruktur i ett företag. Författarna genomförde en undersökning hos företag som 
använde återanvändbara mjukvarukomponenter i deras systemarkitektur. Många både privata 
och offentliga företag, då som nu, investerade stora summor och mycket tid för att kunna dra 
nytta av återanvändbara komponenter. Det man hoppades uppnå hos företagen var högre 
produktivitet vid systemutveckling och bättre kvalitet på komponenterna. Ett antal viktiga 
punkter som alla de organisationer med högst nytta av återanvändningen hade gemensamt var 
en ledning som förstod återanvändningsfrågor, verktyg som underlättade återanvändningen 
och en arkitektur med standardiserade interface. Deras resultat påpekar att det är många andra 
faktorer än bara återanvändningen i sig som bidrar till en framgångsrik IT-infrastruktur.  
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2.2. Komponentbaserad mjukvara 
 
En komponentbaserad mjukvara består av programmoduler som är designade för att 
samarbeta under programkörningen och kan vara både stora eller små. (TechEncyclopedia, 2003) 
De kan vara skrivna av olika programmerare i olika utvecklingsmiljöer och de kan vara 
plattformsoberoende. Komponenterna kan användas i slutna system, inom ett intranät eller 
mot Internet. Termerna komponent och objekt används ofta för att beskriva samma sak. 
Komponentarkitekturen bygger på den objektorienterade tekniken och stödjer därigenom dess 
regler i det stora hela. Ett karaktäristiskt drag hos ett komponentbaserat ramverk är att det 
innehåller någon form av grundarkitektur som förser miljön som komponenten körs i med en 
uppsättning tjänster som alla komponenter kan använda. Dessa tjänster kan t.ex. vara 
gränssnitt mot funktioner för säkerhet, transaktionshantering och databaskopplingar.  
 

2.2.1. Objektorientering 
 
Objektorienterat tänkande skapade ett nytt paradigm inom systemutvecklingen i början på -90 
talet och har sedan dess bara växt sig starkare. Grunderna för det objektorienterade synsättet 
skapades dock redan 1962 då Ole-Johan Dahl och Kristen Nygaard från Norge skapade det 
objektorienterade programmeringsspråket SIMULA. Meningen var att program som skapades 
i SIMULA skulle innehålla programkod som motsvarade de fysiska objekt som fanns i den 
verklighet som programmet skulle beskriva. Gunnarsson et al. (1999) pekar på hur svårt det 
kan vara att skilja på en komponent i ett komponentbaserat system och ett objekt i en 
objektorienterad miljö. Hela den komponentbaserade tanken bygger nämligen på möjligheten 
till återanvändning med objektorientering som grund. Budd (1991) förklarar att objekt-
orienterad systemutveckling inte bara är ett sätt att skriva program på, utan även ett sätt för att 
beskriva och lösa en uppgift på. I en systemutvecklingsprocess används numera ett 
objektorienterat synsätt både i analysfasen för att sätta sig in i problemet, under designen 
genom att beskriva hur uppgiften ska lösas, och under implementeringen d.v.s. skapandet av 
det färdiga programmet.  
 
Vad går då det objektorienterade synsättet ut på? För att lösa en uppgift beskrivs lösningen i 
form av vilka objekt som ska hanteras, vilka egenskaper de har och hur de samspelar med 
varandra. Det blir på så sätt en modell som enkelt kan relateras till den vanliga världen. I ett 
försäljningssystem kan t.ex. olika varor vara objekt, liksom kunderna som köper varorna och 
leverantören som levererar dem. Vilka objekt som är relevanta beror på vilket problem 
programmet ska lösa. Varje objekt beskrivs av en s.k. klass, vilket kan ses som en ritning för 
vad objektet ”är”. Klassen beskriver vilka egenskaper ett objekt har, vad det kan göra, vilken 
relation det har till andra objekt med mera. De tidigare nämnda kunderna kan till exempel ha 
egenskaper så som namn, adress, telefonnummer med mera. De enskilda objekten skapas 
sedan som instanser av klassen. En kund är dessutom en människa vilket gör att samtliga 
kunder delar vissa specifika egenskaper t.ex. ålder och kön. Denna funktion kallas arv och 
möjliggör en hierarkisk struktur i systemet och förenklar bland annat återanvändandet av 
komponenter i ett system. De underliggande klasserna ärver nämligen det som beskrivs i de 
överliggande.  Det går även inom objektorientering associera klasserna till varandra så att 
exempelvis en specifik kund kan höra till en kundgrupp för att få en viss rabatt.  
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2.2.2. Komponenter 
 
Begreppsförvirringen inom området komponenter är stor, bland annat eftersom själva 
begreppet ”komponent” tillkommit efter komponenterna i sig. Det finns därmed ett antal olika 
mer eller mindre säkra definitioner av vad en komponent faktiskt är. En vanlig typ av 
grundläggande definition kan vara: ”En komponent är en mjukvarumodul som publicerar eller 
registrerar ett antal gränssnitt” (Gunnarsson et al. 1999 sid.154). Denna typ av definition skiljer sig 
dock som tidigare påpekats inte från den för ett objekt i en objektorienterad miljö. 
Christiansson (2000) gör jämförelsen med en legobit som har ett definierat syfte och gränssnitt 
mot andra legobitar och som därigenom går att kombinera till en större helhet. Han påpekar 
dock att i och med att komponenterna i det här fallet består av mjukvara, som inte går att 
beskriva enbart fysiskt, blir dock jämförelsen inte helt korrekt. En tydlig skillnad mellan 
objekt och komponenter är att komponenter är språkoberoende, åtminstone inom det ramverk 
de används. En annan vanligt definierad skillnad är att uttrycket objekt används på 
källkodsnivå medan en komponent är någon form av en helt eller delvis kompilerad 
representation av källkoden. Det finns dock några komponentstandarder som inte fullt ut 
följer standarden att skilja på komponenter och objekt på detta sätt.  
 
Asker et al. (1996) menar att en komponent är ett begrepp som används för att göra det möjligt 
att paketera information, ofta programkod i någon form, så att den blir återanvändbar. Vad en 
komponent innehåller beror på vilken information en organisation behöver och hur den ska 
användas. När en komponent ska återanvändas finns det i huvudsak tre olika sätt att gå 
tillväga på. Antingen väljer man att använda den rakt av som den är. Ett annat sätt är att 
paketera in den i ett skal utan att ändra innehållet i komponenten eller så kan den modifieras 
på något sätt, men så att innehållet i grunden ser likadant ut. Om en komponent ska kunna 
användas precis som den är kan den inte innehålla för mycket funktionalitet, medan en som är 
tänkt att anpassas till olika användning kan innehålla något mer.  
 
Beroende på hur en komponent är tänkt att återanvändas och hur den beskrivs för användaren, 
kan den ha en karaktär av en svart eller en vit låda. Det karaktäristiska för en svart låda är att 
gränssnittet för komponenten är väl definierat, men att innehållet (källkoden) inte är synligt 
och tillgängligt för användaren. En vit låda är däremot genomskinlig så att även innehållet är 
möjligt att påverka. Fördelen med den svarta lådan är att om innehållet ändras och flera andra 
komponenter använder sig av den finns risken att oönskade effekter blir resultatet. Ett 
exempel på en svart låda är en modul. Det är bara genom gränssnittet man kan använda 
modulen och därigenom påverka och ändra dess beteende.  Modulen bör vara så skriven att 
den innehåller funktioner begränsade till ett visst användningsområde. Olika typer av mallar 
eller abstrakta klasser är en annan typ av komponenter som måste kompletteras för att skapa 
någon funktionalitet. Detta gör att denna typ av komponenter betraktas som vita lådor. Inom 
objektorienteringen betyder begreppet abstrakt klass i princip en mall för vad en komponent 
ska innehålla. (Ibid.). 
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2.3. Komponentstandarder 
 
Utvecklingen av en modern systemlösning kan ses som att bygga en egen bil. Ett alternativ 
som inte är allt för ovanligt är att bygga allt från grunden själv, vilket ger ett system som blir 
dyrt att ta fram och dessutom får låg funktionalitet. En effektivare lösning är att bygga en 
grund som sedan kompletteras med olika komponenter, en del som köps färdig och en del 
som specialkonstrueras för den befintliga verksamheten. (Gunnarsson et al. 1999) I exemplet med 
bilen skulle man kunna tänka sig att bygga en färdig bottenplatta som kunde användas för alla 
bilar man tänkt producera. Varje enskild bil kan sedan kompletteras med en motor som köpts 
in av någon färdig modell, hjulupphängningen från en tidigare bil kunde användas och så 
vidare. Varje bil skulle på så vis kunna specialiseras, beroende på vilka komponenter som 
användes och hur de kompletterade varandra. För att detta ska vara möjligt ”bör 
komponentens binära form kompletteras med beskrivningar som gör det möjligt att 
distribuera och anskaffa komponenten” (Christiansson, 2000, sid.61). Ytterligare en avgörande 
faktor är att denna beskrivning eller specifikation av exempelvis komponentens funktionalitet 
och dess kommunikationsgränssnitt, uttrycks på ett standardiserat sätt för att det ska gå att 
använda komponenter tillsammans. Det är alltså viktigt att det finns en tydlig 
komponentstandard, som beskriver hur det ska gå till. Hur komponenter och deras gränssnitt 
registreras och hur komponenterna rent tekniskt kan kommunicera med varandra, är olika 
delar av miljön som är viktiga i en komponentstandard. Vi ger i följande stycken exempel på 
några av de vanligaste komponentstandarderna innan vi går över till att beskriva 
komponentbaserade ramverk.   
 

2.3.1. CORBA 
 
Objekt Management Group (OMG) är ett icke vinstdrivande konsortium som producerar 
specifikationer för dataindustrin. Konsortiet består av så gott som alla större företag inom 
dataindustrin idag. CORBA, som står för Common Object Request Broker Architecture, (OMG, 
2003) är en sådan specifikation för en arkitektur och infrastruktur som applikationer kan 
använda för att arbeta tillsammans över nätverk. Genom att så många företag står bakom 
specifikationen ligger CORBA enligt Gunnarsson et al. (1999), som en slags grund för övriga 
komponentstandarder. OMG (2003) beskriver att ett CORBA-baserat program ska kunna 
arbeta tillsammans med ett annat, oavsett vilken tillverkare det kommer ifrån, vilket 
programspråk det är skrivet i eller vilket operativsystem det körs på. Det finns dock inga 
bestämda regler för hur implementeringen ska gå till, vilket gör att olika implementationer av 
CORBA från olika leverantörer inte nödvändigtvis fungerar tillsammans. 
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2.3.2. COM/DCOM 
 
Component Objekt Model (COM) är Microsofts standard för plattformsoberoende, 
objektorienterade, distribuerade system där komponenter kan interagera med varandra. (MSDN, 
2003a) Microsofts arbete med att ta fram COM var enligt Gunnarsson et al. (1999) mindre 
fokuserat än OMGs och snarast ett resultat av en sammansmältning av tidigare tekniker. COM 
fungerar till skillnad från CORBA dessutom bara med Microsofts egna operativsystem. COM 
är grunden för andra standarder som till exempel OLE och ActiveX. COM beskriver inte hur 
en applikation ska vara strukturerad, eftersom det alltså inte är ett objektorienterat språk utan 
endast en standard. Standarden beskriver en objektmodell och krav på programmen för att de 
ska kunna fungera ihop. Objekten som följer standarden kallas för COM components och kan 
interagera inom en enskild process eller mellan olika processer, vilka också kan vara fysiskt 
åtskilda på olika datorer. De olika komponenterna kan vara skrivna i olika språk och 
strukturerade på olika sätt eftersom COM är en binär standard, det vill säga den appliceras 
först efter det att koden blivit kompilerad. Det enda krav gällande programmeringsspråk som 
finns, är att språket måste kunna hantera pekare och kunna hantera funktioner genom pekare. I 
objektorienterade språk som t.ex. Visual C++, Smalltalk och Java förenklas implementeringen 
av COM komponenter, men språk som C, Pascal och Ada kan använda och skapa COM 
komponenter också. En COM komponent består av en uppsättning data och ett antal 
funktioner för att hantera dessa data. Funktionerna som är det enda sättet att skapa åtkomst till 
den data som finns i komponenten kallas för interface och hanteras genom anrop av metoder. 
COM ställer kravet att dessa anrop enbart kan ske genom en pekare till det interface som 
innehåller den eller de metoder som man vill använda. COM standarden definierar även en 
grunduppsättning olika interface som tillhandahåller funktioner som är gemensamma för all 
COM baserad teknik. Hur komponenter ska arbeta tillsammans i en distribuerad miljö 
definieras också av standarden och säkerhetsfunktionerna för systemet och komponenterna 
finns inbyggda.  (MSDN, 2003a) 
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2.3.3. JavaBeans 
 
JavaBeans definierar en komponentmodell för Java så att tredjepartstillverkare kan skapa 
komponenter som fungerar tillsammans. (Sun Microsystems, 2003a) I sin ursprungsform saknade 
Java en komponentstandard, men när komponentbaserade system började dyka upp från flera 
olika tillverkare skapade Sun en standard även för Java som de kallade JavaBeans. Det finns 
en rad olika typer av JavaBeans komponenter, några fungerar som byggblock vilka 
kombineras för att få en färdig applikation, medan andra kan liknas vid nästan färdiga 
applikationer. Det kan alltså röra sig om allt från en enskild knapp i ett program till 
exempelvis ett kalkylblad som ska användas på en webbsida. Dessa två storlekar på 
komponenter överlappar dessutom varandra, eftersom kalkylbladet i sin tur kan vara 
sammansatt av flera olika andra komponenter. Meningen är dock inte att komponenterna ska 
vara så omfattande att de kan jämföras med fullskaliga system som t.ex. Microsoft Office, 
utan snarare motsvara OLE eller ActiveX arkitekturen.  
 
Ett annat huvudsyfte är enligt Sun att med JavaBeans skapa en komponentstandard som är 
plattformsneutral så länge en komponent är inbyggd i en annan. (Sun Microsystems, 2003a) Här 
ligger enligt Gunnarsson et al. (1999) den största skillnaden mellan JavaBeans och andra 
komponentstandarder på marknaden. JavaBeans kan nämligen i sin ursprungsform inte 
kommunicera med objekt skrivna i andra programspråk. Istället för att utöka JavaBean 
standarden med stöd även för detta har Sun skapat en standard till, Enterprise JavaBeans, där 
detta stöd har lagts till. När en komponent ska inbäddas i ett annat plattformsspecifikt 
program (ex. Word, Netscape Navigator) ska komponenten integreras med den lokala 
komponentarkitekturen. I en Microsoft-miljö betyder det till exempel att JavaBean 
komponenten behöver överföras till COM och ActiveX arkitekturen. På detta sätt får man en 
komponent som går att använda i en rad olika miljöer som om den vore en del av den miljön. 
Hur den här överföringen går till är inget som en JavaBean utvecklare behöver kunna, 
eftersom allt sker i bakgrunden av en speciell mjukvara som hanterar det. Beroende på den 
skilda funktionalitet som olika plattformar erbjuder kan dock resultatet av överföringen bli 
olika på olika plattformar. Grundtanken är dock att alla funktioner ska fungera i någon form. 
Fokus ligger från Sun på att JavaBeans ska användas för så kallade lättviktskomponenter, (Sun 
microsystems, 2003a) det vill säga komponenterna ska vara enkla att implementera och använda. 
Möjligheten ska dock finnas att bygga större, mer komplexa varianter. 
 
Nästa steg i utvecklingen har gått från att kombinera komponenter med varandra till att bygga 
det som idag kallas för komponentbaserade ramverk. Detta för att skapa den utökade 
funktionalitet som krävs i dagens mångsidiga IT-applikationer. Det som framförallt har drivit 
utvecklingen åt detta håll är dagens krav på åtkomst och plattformsoberoende. Exempelvis 
ska en person kunna komma åt samma information från mobiltelefonen utomlands, lika väl 
som från arbetsstationen på jobbet. 
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2.4. Ramverk 
 
Ett ramverk är en samlad struktur av mallar som hänger ihop genom stabila och fasta 
gränssnitt. Det kan ses som en halvfärdig applikation med avsiktliga luckor, som genom en 
komplettering av programkod skapar den färdiga applikationen. Med färre luckor går det 
givetvis snabbare att skapa en färdig applikation, men samtidigt blir också ramverket mindre 
generellt och begränsat till dess användningsområde. (Asker et al. 1996) ”I och med 
objektorienteringens genomslag skapades möjligheterna till att skapa så kallade ramverk” 
(Gunnarsson et al. 1999, sid. 161) Ramverk bygger på den objektorienterade tanken med arv och 
appliceras här på hela program eller system. Ramverket är alltså en abstraktion av en 
applikation och innehåller de delar som är lika för alla applikationer i ramverket. (Asker et al. 
1996) Användningen av ramverk ger ett effektivt sätt att arbeta på, men komplexiteten i ett 
modernt ramverk ska inte glömmas bort. En av de slutsatser som Christiansson (2000) kom 
fram till genom sina forskningsresultat var att ”Komponentbaserad systemutveckling kommer 
att innebära att nya typer av verktyg för både utveckling och användning av komponenter 
nyttjas” (Christiansson, 2000, sid.131). Det är inom detta område som komponentbaserade 
ramverk på den senare tiden vuxit starkt. För att kunna använda ett ramverk krävs både 
kompetens och erfarenhet, därmed kommer det först till sin rätt när organisationen har flera 
olika applikationer och komponenter som använder ramverket.  
 

2.4.1. Microsoft .NET 
 
Först och främst bör det klargöras att Microsofts olika begrepp .NET (uttalas dotnet) och 
.NET Framework inte är riktigt samma sak. Exakt vad .NET är kan vara lite svårt att svara på 
eftersom det inte är någon form av produkt utan snarare en vision från Microsofts sida. 
Microsoft beskriver (fritt översatt från engelska) .NET som “en vision och uppsättning av 
Microsoft mjukvaruteknologier för att koppla ihop information, människor, system och 
enheter” (MSDN, 2003b).�Anderson et al. (2002) förklarar vidare att visionen är att alla tekniska 
saker vi har omkring oss i vardagen i framtiden kommer att vara uppkopplade mot Internet. 
Även saker vi idag inte tänker på som datoriserade, exempelvis mikrovågsugnen och 
kylskåpet ska kunna kopplas upp. Kylskåpet skulle därmed kunna lägga en beställning hos 
affären när en viss vara var slut och be dem leverera den vid en tidpunkt när du enligt din 
bärbara kalender är hemma. Vidare är visionen att mjukvara kommer att finnas som tjänster 
att använda direkt från nätet, istället för som idag installerad på den enskilda datorn. Hela 
visionen kan sammanfattas som att .NET är en mjukvaruteknologi för att koppla samman 
information, människor, system och olika enheter. För att lyckas med allt detta krävs förstås 
att alla talar samma språk och att det finns någon form av standard för hur det ska gå till. Det 
är här .NET Framework kommer in i bilden.  
 
.NET Framework är ett ramverk som stödjer konstruktion och användande av komponenter 
och är grunden för hur Microsoft valt att ge sin vision liv. Ramverket sörjer för en 
objektorienterad miljö, XML-språkstöd, möjligheten att använda Web Services, att 
komponenterna hanteras på ett säkert sätt med mera. .NET Framework löser också en mängd 
olika problem som utvecklare har haft vid tidigare Windows utveckling, bland annat 
registrering av komponenter och versionshantering. Omkring 1996 utvecklade Microsoft en 
struktur för hur företag skulle kunna utveckla Windows-komponenter så att de skulle fungera 
på Internet. Strukturen kallades för Windows DNA men var inte problemfri. Problemet låg 
inte i själva strukturen utan att de Windows DNA komponenter som var tänkta till största del 
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baserade sig på COM teknologin (se ovan). Eftersom COM var en äldre teknik som från 
början inte var tänkt att användas över Internet fungerade det inte så bra. Parallellt började 
därför tanken på ett ramverk som byggde på Windows DNA men där tekniken för att bygga 
applikationer var ny, resultatet blev .NET Framework. (Anderson et al. 2002) 
 
På Microsofts Internetsidor MSDN (2003c) kan man läsa att .NET Framework huvudsakligen 
består av två delar, Common Language Runtime (CLR) och ett klassbibliotek. CLR ligger 
som grund för .NET Framework och är ansvarigt för att exekvera all kod oavsett vilket språk 
den är skriven i så länge språket är .NET kompatibelt. Anderson et al. (2002) förklarar vidare 
att när källkod skriven i något av de kompatibla språken kompileras skapas ett slags 
mellanspråk kallat Intermediat Language (IL). CLR just-in-time kompilerar sedan IL till 
maskinkod som därefter exekveras. På detta sätt kan man bygga en applikation där olika delar 
kan vara skrivna i olika språk och ändå prestera bra. Den andra delen av ramverket består av 
ett komponentbaserat klassbibliotek med komponenter som kan användas för att utveckla 
applikationer. 
 

2.4.2. J2EE 
 
Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE) är Sun Microsystems motsvarighet till Microsoft 
.NET Framework. Sun beskriver själva J2EE som en komponentbaserad plattform för design, 
utveckling, hopsättning och spridning av applikationer.  Plattformen eller ramverket erbjuder 
en applikationsmodell, återanvändbara komponenter, en förenad säkerhetsmodell, flexibel 
transaktionskontroll med mera. (Sun Microsystems, 2003b)  
 
J2EE specifikationen definierar tre olika typer av komponenter. Den första typen är 
applikationer och så kallade java applets som körs på klientdatorn. Den andra typen av 
komponent är Java Servlet eller JavaServerPages (JSP) vilka är webbkomponenter som körs 
på servern. Slutligen finns så Enterprise JavaBeans, som vi redan beskrivit i avsnittet 
JavaBeans, vilka också körs på servern. J2EE komponenter skrivs precis som Javaklasser i 
programmeringsspråket Java och kompileras på samma sätt, skillnaden är att komponenterna 
sedan samlas till en J2EE applikation som körs av J2EE Server och därför måste 
komponenterna följa J2EE standarden.  
 
Motsvarigheten till .NETs CLR (Comon Language Runtime) kallas i Javavärlden för Java 
Virtual Machine (JVM). Anderson et al. (2002) pekar dock på den viktiga skillnaden att JVM 
inte kompilerar sin bytekod (motsvarar .NETs Intermediate Language) utan översätter den i 
stället vid körning av programmet. Denna skillnad gör att J2EE applikationer är något 
långsammare än motsvarande i .NET, men går istället att köra på flera olika operativsystem så 
länge JVM är installerad.  
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2.5. Strategiska val i organisationer 
 
Nu har vi i tidigare stycken presenterat de tekniska bitarna kring komponentbaserade 
ramverk. Att införa ett komponentbaserat ramverk i en organisation handlar dock inte enbart 
om tekniska aspekter. Eftersom vår undersökning syftar till att se vilka faktorer som påverkar 
valet av ramverk ur ett vidare perspektiv än det rent tekniska, kommer vi i följande stycken att 
beskriva andra viktiga aspekter av området. I och med att det ofta är hela grunden för ett 
företags informationshantering som berörs vid införandet av ett nytt ramverk så är det en 
viktig fråga även på en strategisk nivå. 
 

2.5.1. Informationsstrategi 
 
Många IT-system är gemensamma för ett företags hela verksamhet och därför en del av 
företagets infrastruktur. Ofta har företagen en IT-strategi, denna behandlar oftast 
dataavdelningens verksamhetsstrategi och omfattar till exempel leverantörsstrategier, 
standards, tekniska arkitekturer, upphandlingsprinciper och gränssnitt. En strategi som är 
global i företaget är informationsstrategin, där IT-strategin utgör en viktig del. 
Informationsstrategin sträcker sig längre än IT-strategin genom att den innehåller 
verksamhetens informationsbehov, det vill säga vilken information som skall lagras, vem som 
ansvarar för underhållet, vilka aktualitetskrav som gäller samt hur kostnaderna för 
informationen ska fördelas. Vidare kan den innefatta personalens kompetensutveckling, 
riktlinjer för behörighet, kvalitetssäkring av data, datasäkerhet och personlig integritet. 
Informationsstrategin måste gå i ett med affärsidén, affärsmålen och affärsstrategin. (Falk & 
Olve, 1996) Vi införande av ett komponentbaserat ramverk påverkas samtliga dessa delar mer 
eller mindre. 
 
Ovanstående var en definition på hur man kan tolka begreppet informationsstrategi. Karin 
Axelsson (1998) skriver att det finns ett problem i det faktum att strategibegreppet, precis som 
arkitekturbegreppet (se 3.1.1 Systemarkitektur), inom informationssystemområdet används på 
många olika sätt och med olika innebörd. En stor risk för begreppsförvirring och missförstånd 
föreligger med andra ord. Axelsson (1998) väljer att kalla den typ av strategi som vi här talar 
om, det vill säga den som ligger till grund för att utforma en informationssystemarkitektur, för 
arkitekturstrategi. Sin definition relaterar hon till en uppdelning av strategibegreppet som 
Mintzberg gjort i plan, knep, handlingsmönster, position och perspektiv. (Axelsson, 1998) Det 
finns dock som sagt flera olika sätt att kategorisera strategier, beroende på från vilket 
perspektiv man ser på fenomenet. 
 
Falk & Olve (1996) menar att bara om man ändrar IT-verksamhetens traditionella arbetsformer 
genom tydliga krav på parallella arbetsformer och komponentbaserade ramverk, kan man få 
ner ledtiderna i systemutvecklingen. Just arbetsformen eller arbetssättet anser även 
Christiansson (2000) vara viktigt för att till fullo kunna utnyttja komponentbaserad teknik och 
skapa en fördel genom återanvändning. Han kommer till och med fram till att 
”återanvändning handlar mer om arbetssätt och organisation än teknologi”. (Christiansson, 2000, 
sid.133) Det finns dock en övertro på själva tekniken när det gäller komponentbaserad 
systemutveckling vilket skulle kunna bero på att det är enklare att köpa in ny teknik än att 
förändra det sätt på vilket man arbetar. (ibid.) 
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2.5.2. Informationssystemets betydelse i en organisation 
 
Vid införande av ett komponentbaserat ramverk påverkas uppbyggnaden av ett företags hela 
informationssystem. Utan behovet av ett databaserat informationssystem finns heller inget 
behov av ett komponentbaserat ramverk. Många av de faktorer som har styrt utvecklingen av 
komponentbaserade ramverk kan därmed hänföras till krav på bättre och effektivare 
informationssystem. Informationssystemet och den underliggande tekniken har alltså en stark 
koppling. 
 
Falk & Olve (1996) skriver att informationssystem idag ”har blivit en förutsättning för 
företagens konkurrensförmåga och en effektiv offentlig förvaltning” (Falk & Olve 1996, sid.11). 
Informationssystem har blivit en så viktig del i företagen att de är beroende av den. Att införa 
eller ändra ett befintligt informationssystem påverkar organisationen. Ett bra system är ett 
system som arbetar efter verksamheten och inte tvärt om. Ofta när man byter ett system görs 
det på en rimlig kort tid, men kostnader för konsekvenserna av bytet, som till exempel att det 
kan ta veckor eller till och med månader innan användarna här lärt sig systemet, är något som 
ofta inte tas med i beräkningarna. Eftersom det har skapats ett beroende av 
informationssystem i organisationerna kan det ha stora ekonomiska efterföljer om ett system 
inte håller måttet. Om någonting går fel vid bytet av ett system resulterar det ofta i förlorade 
resurser, vilket ofta skulle ha kunnat lösas med en bättre planering av hela 
systemutvecklingsprocessen. (Thompson, 2001) 
 
Organisationen i sig påverkar självklart ett informationssystems vikt och påverkan på den. 
Hur ansvarsfördelningen ser ut och hur organisationen är strukturerad är exempel på faktorer 
som även påverkar informationssystemets utformning. Axelsson (1998) konstaterar att 
organisationens olika delar, oavsett uppdelning, måste interagera för att organisationens 
övergripande mål ska kunna uppfyllas. Här kan samarbetet underlättas eller försvåras både 
genom organisationsformen och hur verktyg så som ett informationssystem fungerar. 
(Axelsson, 1998) Många organisationer har också starka samband med andra aktörer på 
marknaden vilket måste tas med i beräkningen. Det kan exempelvis vara i ett 
interorganisatoriskt sammanhang, ett kund/leverantör förhållande eller kopplingar till 
myndigheter med mera.  
 
Om problemet härstammar från organisationen beror det i de flesta fall på att man inte har 
tagit tillräckligt del i förhållandet mellan organisationen och informationssystemet. 
Informationssystemen och organisationen interagerar med varandra, där båda formar 
varandra. Organisationer är beroende av informationsteknologin och vilken i sin tur inte 
skulle ha funnits utan organisationen. Enligt Holmström (2000) kan man inte förstå 
organisationen utan att förstå tekniken bakom den eller vice versa eftersom 
informationssystem och organisationen integreras i varandra.   
 
Faktum är att vi lever i informationsåldern nu och det nya samhället bidrar till att man lever 
annorlunda jämfört med tidigare. Det här visar sig också i organisationen där nya 
arbetsmoment har kommit fram och andra har försvunnit. Informationssystem har till syfte att 
automatisera, skapa rutiner och avlasta människan. Ibland kan informationssystem ses som en 
lösning till på problem i en organisation och i andra fall kan informationssystem vara roten till 
problemet i organisationen. Detta sätt att se på ovan nämnda problematik ska inte ses som att 
informationssystemet har övertaget över organisationen, utan att de interagerar med varandra 
på ett komplext sätt och att man måste förstå deras koppling. (Ibid.) 
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2.5.3. Val av informationssystem 
 
Katrin Öberg och Martin Bridgwater (2000) har gjort en undersökning som behandlar vilka 
kvalitetsbedömningar som görs vid val av informationssystem. Eftersom informationssystem 
och den teknik som möjliggör det har så starka kopplingar (se 2.5.2) tror vi att många faktorer 
som påverkar valet av informationssystem är av intresse även vid valet av komponentbaserade 
ramverk. Studien är kvalitativ och har utgått från en egen omarbetad version av Michael 
Ginzbergs och Fitzgerald Avisons modell för kvalitets-bedömning och val av 
informationssystem som presenteras nedan. Modellen sammanfattar kvalitetsinnehållet i ett 
system samt formen för acceptans och lämplighet. Uppsatsen behandlar standardsystem och 
modellen för kvalitetsbedömning av val är avgränsad från produktivitet och ekonomi. 
Författarna av uppsatsen har först undersökt hur leverantörerna av standardsystem tycker att 
de uppfyller de kriterier som tas upp i Ginzbergs modell (se figur 2). Sedan har man ställt 
motsvarande frågor till användare av standardsystem, för att därefter kunna göra en 
jämförelse. Modellen nedan ger svar på frågan om vilka kriterier som bör tas hänsyn till vid 
systemutveckling och systemanskaffning. 
 

 
 

Figur 1. Ginzbergs modell. (Öberg & Bridgwater 2000 , sid.11) 
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Modellen (figur 2) är uppdelad i olika huvuddelar där varje del har ett antal kvalitetspunkter. 
De ingående delarna visar de olika huvudaktörerna i systemutvecklingsprocessen. Modellen 
visar också på de samband som aktörerna har mellan varandra och med systemet som är under 
utveckling.  
 

1. Med organisatorisk lämplighet avses lämpligheten att införa ett nytt system i företaget 
eller organisationen och de kriterier som man bör beakta. Här tittar man på kopplingen 
mellan organisationen och informationssystemet. 

2. Infologisk lämplighet beskriver kopplingen mellan användarna och 
informationssystemet. 

3. Utvecklingslämpligheten tar upp de kriterier som man skall beakta vad gäller 
interaktionen mellan användare och utvecklare. 

4. Designlämplighet tar upp de frågor som bör ställas vid utformning och skapande av ett 
informationssystem. 

 
Acceptans av systemet är huruvida användarna tycker att systemet är tillfredsställande och 
uppfyller deras informationsbehov. Acceptansen är då beroende av de fyra kritiska faktorerna 
som nämndes ovan. Punktlistan nedan som är tagen från uppsatsen beskriver faktorernas 
attribut: 
 
Organisatorisk lämplighet 

• Lättillgänglighet - Om systemet finns att tillgå när och var användarna behöver det. 
• Flexibilitet - Hur lätt det är att göra modifieringar i systemet som är relaterade till 

förändringar i organisationen. 
• Funktionalitet - Om tid läggs på att undersöka om det finns förutsättningar för ett 

systemskifte. 
• Systemsäkerhet - Hur säkert systemet är mot felanvändning. 
• Enkelhet - Hur lättförståeligt och lättanvänt systemet är. 
• Responstid - Huruvida informationssystemet arbetar optimalt oavsett arbetsbelastning. 
• Överblickbarhet - Om det är möjligt att spåra systemhändelser, t.ex. 

transaktionshistorik. 
 
Infologisk lämplighet 

• Enkelhet - Hur lätthanterligt systemet är. 
• Flexibilitet – Huruvida det för användarna är enkelt att göra mindre modifieringar i 

systemet, till exempel lägga till en ny valuta. 
• Funktionalitet - Huruvida systemet uppfyller de krav som utlovats. 
• Lämplighet – Den vikt som läggs på att undersöka om det finns förutsättningar för ett 

systemskifte. 
• Pålitlighet - Hur stor feltolerans systemet har och hur stora felmarginaler systemet 

accepterar. 
• Responstid - Systemets förmåga att fungera på ett tillfredställande sätt oavsett 

arbetsbelastning. 
• Användarvänlighet - Om systemet är lättanvänt i förhållande till användarnas 

kompetens. 
• Överblickbarhet - Om det är möjligt att spåra systemhändelser, det vill säga möjlighet 

till drill-down och transaktionshistorik. 
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Utvecklingslämplighet 
 

• Begriplighet - Om det går snabbt och lätt att lära sig hur systemet fungerar. 
• Utvecklingshastighet - Tiden det tar att färdigställa systemet. 
• Genomförbarhet - Med genomförbarhet menas om tid läggs ner på att göra en 

förstudie innan systemutvecklingen sätter igång på allvar. 
• Underhåll - Om systemförvaltning är en viktig del av systemutvecklingen. 
• Validering - Vikten av att testa systemet innan det tas i bruk. 
• Återanvändning - Med återanvändning menas huruvida det finns möjlighet att 

återanvända delar av systemet till exempel objekt. 
 
Designlämplighet 
 

• Sammanhållning - Med sammanhållning menas hur väl systemets delar är integrerade 
med varandra. 

• Kompatibilitet - Om undersystemen passar ihop med de integrerade globala systemen. 
• Tekniskt oberoende - Möjligheten att använda systemet på andra plattformar och på 

andra avdelningar. 
• Låg koppling - Med låg koppling menas om interaktionen mellan undersystemen är så 

beskaffad att det går att utföra ändringar utan att resten av systemet påverkas. 
• Teknisk säkerhet - Storleken på systemets felmarginaler och feltolerans. 
• Överblickbarhet - Om det är möjligt att spåra systemhändelser, det vill säga möjlighet 

till drill-down och transaktionshistorik. 
 
Utifrån uppsatsens analys och resultat som redovisas kan man få ut vilka kriterier som är 
viktigast hos användare. Inom den organisatoriska lämpligheten är alla av stor vikt, men de 
viktigaste är ändå lättillgänglighet och systemsäkerheten. Minst viktig men ändå viktig är 
flexibilitet. På den infologiska lämpligheten är enkelhet, överblickbarheten och funktionalitet 
viktig medan flexibilitet är mindre viktig. På utvecklingslämplighet är underhåll och 
validering mest viktig medan utvecklingshastigheten är av mindre vikt. På 
designlämpligheten är sammanhållning och kompatibilitet av stor vikt medan minst viktig är 
tekniskt oberoende. 
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3. Metod  
Avsnittet sammanfattar viktiga teorier inom det vetenskapliga området som ligger till grund 
för vårt tillvägagångssätt vilket vi beskriver i avsnitt 4. Sammanfattningen är kortfattad och 
har till syfte att ge en grundläggande, teoretisk förståelse för den metod vi kommer att 
använda i studien och några av de alternativ som finns. 
 
3.1. Positivism och Hermeneutik 
 
Positivismen härstammar från filosofen Auguste Comte (1798-1857). Begreppet positiv 
innebar något precist, säkert och verkligt. Den positiva filosofins huvudteser säger att 
samhällsvetenskapen ska ta avstånd från all metafysisk spekulation, allt som inte är verkligt 
och kan observeras, utan alla vetenskapliga påståenden ska återföras på iakttagelser. Comte 
hämtade, vilket tydligt kan märkas, förebilden från naturvetenskapens sätt att se på världen 
genom förnuft och kritisk granskning. (Carlsson, 1990) Centralt inom positivismen är att ”det 
finns en sann verklighet” (Patel & Tebelius, 1987 sid. 30) som genom sinnesintryck går att iakttaga 
och beskriva. Om dessa beskrivningar och påståenden om hur verkligheten är inte i grunden 
bygger på sinnesintryck går det inte att avgöra om det är sant eller ej. Endast en observation 
räcker heller inte för att avgöra ett påståendes sanningshalt. (Patel & Tebelius, 1987) Här kommer 
de två begreppen induktion och deduktion in. Induktion är när man utifrån ett stort antal 
enskilda observationer, som visat på samma resultat, generalisera till en universell lag. Om 
samtliga observationer klarat sig från falsifiering, det vill säga befunnits sanna, går det sedan 
att använda den universella lagen för deduktiv slutledning. Deduktion bygger på logik och gör 
det genom ett logiskt resonemang möjligt att förutsäga resultatet av två sanna premisser. Om 
exempelvis den ena premissen säger att alla c-uppsatser är intressanta och den andra säger 
detta är en c-uppsats så blir slutsatsen eller konklusionen att denna c-uppsats är intressant. 
(Chalmers, 2003) Det är denna växelverkan mellan induktion och deduktion som ligger till 
grund för positivismen.  
 
1900-talets efterföljare till positivismen är den logiska positivismen, som framförallt skiljer 
sig från den tidigare positivismen genom att den inte kräver att varje begrepp måste förankras 
till verkligheten. (Carlsson, 1990) Tebelius menar att detta beror på att det inte alltid går att visa 
att ett påstående är sant. Detta för att empirisk kunskap i sin natur är osäker och därmed kan 
innehålla felaktigheter. (Patel & Tebelius, 1987) Positivismens vetenskap utgår från att dess 
forskning ger en objektiv verklighet oberoende av vem som studerar den. Verkligheten är här 
värderingsfri och har en faktamässig karaktär. Objektivitet är inom positivismen mycket 
viktigt, att skilja på fakta och värderingar och att förhålla sig opartisk till det som studeras. 
(Lundahl & Skärvad, 1992) 
 
Positivismens motpart är hermeneutik, ett begrepp som kan översättas till tolkningskonst. Den 
stora skillnaden mellan positivismen och hermeneutiken är förklaring och förståelse. 
Positivismen förklarar objektivt, hermeneutiken står för förståelse, innebörd och tolkning. För 
att kunskapen hos människan ska öka måste det finnas människor som har gemensamma 
begrepp och som kan förstå varandras intentioner. Hermeneutiken fokuserar på hur världen 
uppfattas och tolkas istället för hur den är. En vanlig grundprincip för hermeneutiken kan 
sammanfattas så här: för att förstå nånting måste man ha en förförståelse, till exempel när en 
forskare möter en ny tanke blir den omöjlig att förstå om inte forskaren har en förförståelse. 
Detta är vad som kallas för den hermeneutiska cirkeln, för att förstå måste man redan ha 
förstått.(Carlsson, 1990) 
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3.2. Kvantitativa och kvalitativa undersökningar 
 
Forskning delas ofta upp i två kategorier, kvantitativ och kvalitativ forskning. I praktiken 
stämmer sällan denna uppdelning då de olika typerna av forskning ofta har inslag av den 
andra. Det som avgör vilken typ av forskning som huvudsakligen ska användas är vilken typ 
av forskningsproblem som valts och hur detta beskrivs. Kvantitativ forskning är bra då 
fenomenen som ska undersökas går att mäta och beskriva, medan kvalitativ forskning är att 
föredra då kunskap skapas genom att inventera, förstå och uttyda fenomen. Beroende på 
vilken typ av forskning som ska bedrivas och vilken aspekt av undersökningen som det  
fokuseras på, görs ofta någon typ av klassificering. (Patel & Tebelius, 1987) Vi beskriver 
fortsättningsvis undersökningar utifrån vilken typ av forskning som skall bedrivas, det vill 
säga kvantitativa eller kvalitativa undersökningar.  
 
Den kvantitativa undersökningen består av hårddata (se fig.1) och uttrycks i siffror samtidigt 
som den betonar mängd. Man kan med hjälp av siffror få en överblick över ett stort material 
och sammanfatta på ett relativ enkelt sätt. Den kvantitativa undersökningen lämpar sig när 
man vill få svar på ”hur många”, och ju större undersökning ju större reliabilitet. Den 
kvantitativa metoden ger ingen kunskap om detaljer som kan förklara varför hårddata är som 
det är, utan kan med fördel kombineras med kvalitativ undersökning för att uppfylla detta. 
(Svenning, 2000) 
 
Den kvalitativa undersökningen tillåter oss att komma närmare den empiriska världen och är 
designad för att bekräfta ett nära sammanhang mellan data och vad människor gör och säger. 
Genom att observera och lyssna på människor i sin vardagsmiljö och se till vad människan 
producerar, kan den kvalitativa undersökningen ge en direkt kunskap om den sociala 
verkligheten. (Taylor & Bogdan, 1984 ) 
 
Med den kvalitativa undersökningen får man fram mjukdata (se fig.1), där man får svar på sin 
frågeställning men också varför. Denna studie har inte nödvändigtvis en hög reliabilitet och 
därför exemplifierar man hellre än generaliserar. Undersökningarna kan genomföras med 
olika metoder så som observationer och intervjuer. (Svenning, 2000) 
Analys av kvantitativ data kan inte påbörjas förrän all data är insamlad. Motsatsen gäller för 
kvalitativa undersökningar där analysen kan påbörjas efter första intervjun. Vid renodlade 
kvalitativa undersökningar är forskaren intresserad av hur världen uppfattas, inte hur den 
verkligen är. (Lundahl, Skärvad, 1992) 
 
 
Hårddataundersökningar  Mjukdataundersökningar 
Svar på ”Hur många?” Svar på ”Varför?” 
Mer precisa  Mer sensibla 
Generaliserar  
(reproducerbarhet) 

Exemplifierar 

Strävar efter reliabilitet  Ej nödvändigtvis reliabilitet 
Strävar efter validitet  
(att mäta det man avser?) 

Strävar efter validitet 

Figur 2. Sammanfattning av datas kvalitet. (Svenning 2000, sid.68)  
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3.3. Datainsamling 
 
När man gör en empirisk studie söker forskaren på olika sätt efter material. Materialet ska 
belysa och besvara frågeställningarna som man ställt upp.  Insamlingen av material kan ske på 
främst två olika sätt, man kan samla in det själv eller arbeta med andras material. Primär data 
kallas den information som samlats in specifikt för en studie direkt från ett eller flera 
studieobjekt. Alternativet är sekundär data, där informationen kommer från tidigare, av andra, 
insamlat material, offentligt material eller tidigare slutförda forskningsprojekt, som man får ta 
del av. (Svenning, 2000) När det gäller sekundär data finns det en speciell typ av problematik 
kring informationsinsamlingen påpekar Patel & Tebelius (1987). Till skillnad från insamlingen 
av primärdata har forskaren, när det gäller sekundär data, ingen kontroll över hur själva 
insamlingen går till. Det får till följd att aspekter, så som källans pålitlighet och sannolikhet 
för sann fakta, får stor betydelse. Urvalet får därmed också stor betydelse vid hantering av 
sekundär data, inte bara för att garantera att informationen är sann, utan även för att resultatet 
inte ska bli för vinklat genom att forskaren bara valt ut viss information. (Patel & Tebelius, 1987) 
När det gäller primär data är, enligt Svenning (2000) det vanligaste sättet för insamling någon 
form av intervjuer. En annan vanligt förekommande metod är genom observation av olika 
fenomen (till exempel mänskligt beteende) som deltagare eller åskådare. 
  

3.3.1. Intervjuer och enkäter 
 
Intervju och enkät är två olika metoder för att samla in primär data. Begreppet intervju 
används oftast vid direkt personliga intervjuer men även för exempelvis telefonintervjuer. 
Även vid användningen av enkäter finns det specialfall men det vanligaste är så kallade 
postenkäter som skickas ut till de personer som valts ut för att delta i undersökningen. Patel & 
Tebelius (1987) påpekar att både intervjuer och enkäter bygger på undersökningspersonens 
villighet att svara på frågorna. Det är därför viktigt att motivera dessa personer för att få ett 
heltäckande och korrekt svarsmaterial. 
 
Djupintervjuer är det främsta instrumentet bland mjukdatametoderna, det vill säga de 
kvalitativa metoderna. Det går ut på att man intervjuar ett fåtal personer kring ett visst tema 
utifrån frågeställningarna som man har lagt upp. Intervjun sker ansikte mot ansikte, oftast i 
respondentens vardagliga miljö och har till syfte att ge en bättre förståelse för respondentens 
perspektiv, erfarenheter och att uppfatta situationen kring fenomenet man studerar. (Taylor & 
Bogdan, 1984) 
 
I jämförelse med kvantitativa undersökningar där frågorna har en hög grad av standardisering, 
kan de kvalitativa metoderna använda mindre standardiserade intervjuer. En fri intervju, är en 
typ av intervju som ska locka fram studieobjektets värderingar, åsikter, attityder och 
föreställningar i lika hög grad som fakta. Den fria intervjuformen använder dialogutvecklande 
frågor som stimulerar intervjupersonen att utveckla sina egna tankar. (Lundahl & Skärvad, 1992) 
 
Vid hårddatametoder används oftast enkäter som skickas till respondenterna och där 
respondenterna själva får fylla i ett frågeformulär. Frågorna kan utformas antingen med 
svarsalternativ eller med möjligheten till öppna svar. Det beror på om svaren sedan ska kunna 
kvantifieras eller inte, det vill säga sammanställas i siffror. (Svenning, 2000) 
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3.3.2. Urval 
 
Det mest idealiska i en undersökning är alltid att göra en totalundersökning, där man studerar 
hela populationen man är intresserad av, detta är i de flesta fall omöjligt på grund av 
omfattning, tid och kostnad. Ett alternativ är stickprovsundersökningar, där man plockar ut en 
slumpmässig del av populationen. Urvalet vid stickprovsundersökningar är statistiska och 
lämpar sig mest vid kvantitativa undersökningar. Vid kvalitativa undersökningar gör man i 
stället ett icke statistiskt urval, ett selektivt urval, där urvalet sker efter andra kriterier. Några 
speciella regler för urvalet finns inte, däremot är det meningsfullt att se till hur urvalen brukar 
se ut. Ofta förkommande är att intervjua ”lämpliga” kategorier, med det menas till exempel 
personer med god överblick över fenomenet. (Svenning, 2000) 
 

3.3.3. Validitet 
 
Validiteten är kopplingen mellan det teoretiska och empiriska planet, vilken är erkänt svårt att 
uppnå, men som är ett måste då forskning annars är meningslöst. Validitetskravet är 
grundläggande för både kvalitativt som kvantitativt angreppssätt, dock är det lättare att uppnå 
validitet i en kvalitativ undersökning. (Svenning, 2000) Vad det alltså handlar om är att skapa en 
så bra överensstämmelse mellan det som forskaren avser att mäta och det som faktiskt mäts.  
 
Validitet delas in i inre och yttre validitet. Den inre validiteten är när frågeformuläret i en 
enkät- eller intervjuundersökning verkligen mäter det den avser att mäta, alltså relevant data. 
Den yttre validiteten mäter om de svar man får överensstämmer med det man försöker 
bedöma, det vill säga om respondentens svar överensstämmer med vad som är i verkligheten. 
Faktorer som gör att enkätens svar inte överensstämmer med verkligheten kan vara att folk 
ljuger, minns fel eller inte vet vad man skall göra i en viss situation. (Lundahl & Skärvad, 1992) 
 

3.3.4. Reliabilitet 
 
Reliabilitet är tillförlitlighetens många aspekter, att uppnå en så hög tillförlitlighet i 
mätningarna som möjligt. Undersökningen påverkas inte av vem som utför mätningen eller 
omständigheterna runtomkring. ”Om ingenting förändras i en population skall två 
undersökningar med samma syfte och med samma metoder ge samma resultat! Så brukar man 
beskriva reliabilitet.” (Svenning 2000, sid.63). För att säkerställa reliabiliteten gäller det att man 
har så standardiserad undersökning som möjligt och att den genomförs på så identiskt lika på 
sätt som möjligt. Slumpen ska inte få inverka på mätningen. (Lundahl & Skärvad, 1992) Patel & 
Tebelius (1987) menar att ett direkt mått på reliabiliteten oftast bara uppnås när 
undersökningspersonerna erhåller poäng som motsvarar egenskapen vid test av olika slag, det 
vill säga när reliabiliteten uttrycks i form av siffror. Det är även vid undersökningar i form av 
test och prov av olika slag som mer exakta mått på reliabiliteten tas fram, men det finns sätt 
att kontrollera den även vid exempelvis observationer. Det vanligaste sättet att mäta 
reliabiliteten i det senare fallet är enligt Patel och Tebelius (1987) att man gör flera parallella 
observationer som sedan jämförs och överensstämmelsen mellan de olika observationerna blir 
således ett mått på validiteten. 
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3.3.5. Analys och bearbetning av kvalitativ data 
 
Det vanliga för den kvalitativa analysen är att man från en relativt liten materialinsamling 
försöker tränga in djupt i fenomenet, vilket gör analysen mer känslig än kvantitativ analys. 
Däremot är den inte så precis som dess motpart. Det är just känsligheten som gör den till en 
värdefull metod och har bidragit till många nya infallsvinklar på kända fenomen. (Svenning, 
2000) När informationen som samlats in ska bearbetas kan forskaren välja att göra detta på ett 
ytligt eller mer djupgående sätt. Vid en ytlig bearbetning sammanförs egentligen bara 
informationen till en mer överskådlig och hanterbar form, det vill säga en beskrivning. Vid en 
djupare bearbetning, alltså en analys, behandlas informationen enligt någon metod så att det 
går att dra slutsatser utifrån materialet. (Patel & Tebelius, 1987) 
 
Kvalitativt insamlat material kodas, vilket innebär att man kategoriserar i begrepp och sätter 
etiketter. Kodning och analys integreras i den kvalitativa analysen. Följande är ett exempel på 
en metod som kallas successiv approximation. Grundläggande för kodningen i denna metod 
är att materialet läses om och om igen, iterativt i olika stadier. Dessa stadier är öppen 
kodning, axiell kodning och selektiv kodning. Det första stadiet är genomläsning av 
materialet. Här läser man det insamlade materialet och söker efter ansatser och mönster. I 
andra stadiet går man in djupare, forskaren försöker hitta samband och ifrågasätter materialet 
utifrån de begrepp och koder som framkommit från den öppna kodningen. I det sista stadiet 
kommer den selektiva kodningen, då forskaren selektivt söker efter fall som stödjer de teman 
som framkommit från den tidigare kodningen. (Svenning, 2000) 
 
Att bearbeta sitt material genom successiv approximation ska främja kreativiteten. När man 
läser materialet i flera omgångar får man idéer och omtolkningar, vilket är poängen. All 
analys går ut på att hitta mönster och sortera är ett nyckelord inom den kvalitativa analysen. 
(Svenning, 2000) 
 
Ytterligare en metod eller princip för analys av kvalitativ data är illustrativ metod. Där 
empirisk data bara används för att illustrera en teori. Arbetar man med utgångspunkt från 
Grounded Theory analyserar man från denna metod. (Svenning, 2000) 
 
När man använder Analytiska jämförelser söker man efter regelbundenheter och sociala 
mönster i materialet och det finns två sätt att arbeta efter, Samstämmighetsmetoden och 
Olikhetsmetoden. I den förstnämnda letar man efter likheter i olika fall. Olikhetsmetoden 
innebär motsatsen, alltså att man letar efter olikheter i likartat material. (Svenning, 2000) 
 
Tillhörighetsanalys är en metod som främst är lämpad för etnografiskt syfte där man urskiljer 
olika enheter i en kulturell miljö. Med Idealtyper menas att man söker man efter renodlade 
fall eller fall som kan renodlas, och med det menas att man letar efter till exempel  
”medelsvensson”. Kulturanalys är en antropologisk metod, som har till syfte att få ut 
kulturmönster på både makro- och mikronivå. (Svenning, 2000) 
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4. Vårt tillvägagångssätt 
 
Detta kapitel behandlar hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie, vi redovisar vilka 
metoder vi använt vid insamlandet av material, urval av respondenter, analys och bearbetning 
av insamlat material. Om vi har gått utanför vissa metoder framgår det i sammanhanget. I 
andra delen av avsnittet presenterar vi vilka studieobjekten var. 
 
Det vi har velat ta fram med studien är en förklarande bild över hur det är i verkligheten. Det 
första problemet var hur vi skulle kunna översätta frågeställningar till konkreta mätinstrument 
såsom intervjuformulär. Det andra var hur insamlingen av material skulle gå till, kvantitativt 
eller kvalitativt?  
 
 
4.1. Val av undersökningsmetod 
 
Två aspekter som är vitala för forskning i allmänhet är validitet och reliabilitet.(Svenning, 2000) 
Vi ville få dessa att stämma så bra som möjligt. Kvantitativ eller kvalitativ metod skiljer sig åt 
vad gäller reliabiliteten, medan validitetskravet är grundläggande för båda 
undersökningsformerna. Dock är det lättare att uppnå validitet i en kvalitativ undersökning. 
Den tillåter oss att komma närmare den empiriska världen och är designad för att bekräfta ett 
nära sammanhang mellan data och vad människor gör och säger. Genom att lyssna på 
människor i sin vardagsmiljö och se till vad människan producerar kan den kvalitativa 
undersökningen ge en förstahandskunskap av verkligheten. (Svenning, 2000) 
 
Med detta som grund har vi valt den kvalitativa undersökningsformen med djupintervjuer som 
mest lämpad för att få svar på våra frågeställningar. Detta även om reliabiliteten är mindre 
med denna metod, men och andra sidan får vi ut mer mjukdata lite djupare information. 
 
 
4.2. Val av datainsamlingsmetod 
 
Intervjuerna skedde hos företagen och i respondentens vardagliga miljö på arbetet. Under 
intervjuerna gjorde vi en ljudupptagning för senare bearbetning, vilket medförde att vi kunde 
fokusera på intervjun utan att slippa anteckna under hela processen. Vid alla intervjuer som vi 
genomförde, hade vi tillåtelse från respondenten att göra ljudupptagningen. Intervjufrågorna 
har varit semistandardiserade (Lundahl & Skärvad, 1992), det vill säga vi har kommit med 
bestämda frågeställningar till alla studieobjekten, men har haft olika följdfrågor eller riktade 
frågor beroende på vad de har svarat. Intervjun har vidare varit en fri intervju, där den har 
lockat fram respondentens egna värderingar, åsikter, attityder och föreställningar i lika hög 
grad som fakta. I och med att vi endast gjort djupintervjuer så har materialet varit till hundra 
procent primärdata, det vill säga att vi samlat in information för vår specifika studie direkt 
från respondenterna. Ingen sekundär data har påverkat resultatet. 
 
Vi har inte utgått från någon teori när vi utformat frågorna och vi har inte heller ställt ledande 
frågor utan öppna frågor. För att kunna se om valen skiljer sig beroende på vilket val av 
komponentbaserade ramverk företagen valt att använda, har vi inte ställt frågor som rör 
specifikt en viss leverantör. Vi har istället frågat om företagets inställning till vilka faktorer 
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som just de ser som viktiga vid val av komponentbaserade ramverk. Detta för att 
respondenterna inte ska använda mjukvaruleverantörernas egna begrepp för att förklara sina 
val. 
 
 
4.3. Urval av studieobjekt/respondenter 
 
Eftersom vi arbetar med en kvalitativ undersökning har vi inte gjort något statistiskt urval, 
utan ett selektivt urval där urvalet skett utefter ”lämpliga” kategorier (Svenning, 2000). Lämpligt 
var företag som arbetar med systemutveckling och som i stor grad använder 
komponentbaserade ramverk i sina system. Vi valde stora företag därför att vi där var säkra på 
att deras val är formella och dokumenterade, hur det ligger till i mindre företag var mindre 
säkert.  
 
Vid valet av personer på företagen gjorde vi också ett selektivt urval med lämplighet som 
grund. Vi sökte personer som har god överblick på fenomenet, det vill säga till exempel IT-
chefer, konsultchefer, systemutvecklare och IT-arkitekter med tidigare erfarenheter inom 
området. 
 
 
4.4. Analys och bearbetning av data 
 
Materialet från ljudupptagningarna har skrivits ner ordagrant med ordbehandlingsprogram för 
vidare bearbetning i pappersform. Metoden för analys och bearbetning vi valt att arbeta efter 
är successiv approximation (Svenning, 2000). Vi har följt metoden som den beskrivs i 
metodavsnittet, vi har kodat materialet och kategoriserat i begrepp. Vi har arbetat igenom 
materialet flera gånger i olika stadier. Det första stadiet är genomläsningarna av materialet, 
där har vi läst det som vi insamlat och sökt efter ansatser och mönster. I andra stadiet har vi 
gått djupare och hittat samband i materialet utifrån de begrepp och koder från det första 
stadiet. I den sista kodningen sökte vi selektivt efter fall som stödjer de teman som 
framkommit från den tidigare kodningen. Vår analys har gått ut på att hitta mönster och 
sortera vilket för vår del har inneburit att vi grupperat efter faktorer och fått fram olika 
samband. Vi tyckte att denna metod var mest passande för oss då vi i tidigare arbeten har 
arbetat iterativt i steg. 
 
4.5. Studieobjekt 
 
Samtliga studieobjekt för vår uppsats, det vill säga företagen vi intervjuat, använder 
komponentbaserade ramverk i sina system. Företagen vi har besökt och de representanter vi 
träffat är i den ordningen vi besökt dem:  

1. Mikael Weghammar på konsultföretaget Kerfi AB i Norrköping 
2. Anders Persson på konsultföretaget Sogeti AB i Linköping 
3. Stefan Nord på katalogföretaget Eniro AB i Alvik 
4. Conny Ulvestaf på Lfv-Data på Arlanda 
5. Håkan Westergren på myndigheten Riksskatteverket i Solna 
6. Peter Geite och Ulf Andersson på Sjöfartsverket i Norrköping. 

 
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av företagen och deras representanter. 
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4.5.1. Kerfi AB 
 
Om intervjupersonen: 
 
Intervjun med Mikael Weghammar skedde den 7 november 2003 på Kerfi AB i Norrköping. 
Mikael har en utbildning som heter Data och Elektronik i botten och har tidigare arbetat på 
Prosolvia där han bland annat utvecklade simulatorer. Mikael blev anställd på Alfaskop i 
slutet på 90-talet och gick sedan vidare till Virtus AB som alldeles nyligen bytt namn till 
Kerfi AB. Mikael är utvecklingskonsult på Kerfi AB och arbetar mycket med 
systemutveckling, främst inom Microsofts .NET men också inom Linux.  
 
 
Om företaget: 
 
Opin Kerfi Group är ett isländskt företag som nyligen köpt upp företagen DataPoint och 
Virtus och slagit ihop dessa till Kerfi AB. Kerfi är isländska och betyder "system" eller 
”ordnad helhet”. Opin Kerfi Group har ca 600 medarbetare totalt i hela norden och i Sverige 
har Kerfi ca 300 anställda. Med sina medarbetare på 12 orter, varav 160 systemkonsulter, har 
Kerfi styrkan att driva stora projekt i hela landet. Med både breddad och fördjupad kompetens 
kan det nya företaget ta ett större ansvar för kundens hela IT-process allt ifrån rådgivning, 
design, arkitektur och implementering till support, drift och förvaltning. 
 
På lokal nivå vid Norrköpingskontoret så är Kerfi AB en renodlad konsultverksamhet. 
Verksamheten innefattar allt från mindre projekt till större system. Exempel på olika uppdrag 
är bokningssystem till skidskolor i Windowsmiljö och intranät till en bostadsrättsförening. 
Norrköpingkontoret arbetar i stor utsträckning med Microsoftbaserade produkter. 
 
Läs mer på www.kerfi.se  
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4.5.2. Sogeti AB 
 
Om Intervjupersonen: 
 
Intervjun med Anders Persson skedde den 11 november 2003 på Sogeti AB i Linköping. 
Anders Persson arbetar som konsultchef i Linköping och i en region som också omfattar 
kontor i Oxelösund, Jönköping och Skövde. Anders har arbetat sen -88 som konsult på Sogeti 
och blev -99 konsultchef.  
 
 
Om Företaget: 
 
Sogeti AB är ett konsultbolag och har 650 anställda på 16 orter i Sverige men finns också i 8 
länder med sammanlagt 5500 medarbetare. Sogeti AB är ett systerbolag till Cap Gemini Ernst 
& Young inom Cap Gemini Group. Sogeti AB är en förkortning står för Société pour la 
Gestion de l'Entreprise et le Traitement de l'Information (fritt översatt: Ett företag som 
tillhandahåller tjänster för ledning av företag och informationsbehandling). Sogeti AB arbetar 
på den lokala marknaden på de olika orterna i landet, och siktar på långsiktiga relationer med 
kunderna. Sogeti ABs affärsområden är IT Ledning och styrning, Design av IT-lösningar och 
IT-arkitekturer samt förvaltning. 
 
I Linköping arbetar de mest med Microsoftbaserade lösningar men har även god kompetens 
inom Oracle, Java, tekniska system och stordator. Spetskompetens har man framför allt inom 
Mobila lösningar, Content Management, att bygga skräddarsydda lösningar och 
systemförvaltning. Spetskompetensen på de olika kontoren varierar på hur den lokala 
marknaden ser ut.  
 
Exempel på vad Sogeti i Sverige har byggt: 

• Ledning och styrningssystem för IT-verksamhet 
• En mobil lösning för 1200 servicetekniker 
• Förvaltning av en banks datalager,  
• Onlinebutiker 
• Portaler 

 
Läs mer på www.sogeti.se 
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4.5.3. Eniro AB 
 
Om intervjupersonen: 
 
Intervjun med Stefan Nord gjorde vi den 12 november 2003 på Eniro AB i Bromma. Stefan är 
IT-chef och har två delar under sig, dels infrastruktur (mejlsystem, domän, telefoni, helpdesk) 
och dels affärssystem med utveckling av de affärsstödjande systemen (säljstöd, 
säljrapportering, katalogproduktionssystem). Stefan har tidigare arbetat på Philips AB med 
flygburna motmedelssystem till stridsflygplan. Sedan FMV där han jobbade med 
verksamhetsanalys, stridsledningssystem och stabstödssystem. På Eniro har han arbetat sedan 
4 år tillbaka.  
 
 
Om företaget: 
 
Eniro AB driver och lever på Gula sidorna, eniro.se, gulasidorna.se, privatpersoner.se och  
karttjänsterna som de tillhandahåller. Eniro finns i 15 länder, från Ukraina och vitryssland 
längst i öster till hela Centraleuropa genom ett bolag i Tyskland. I Sverige arbetar omkring 
750 personer på Eniro, vilka till största delen är säljare och administratörer. I hela koncernen 
finns det omkring 5000 medarbetare.  
 
På Eniros IT-avdelningen i Bromma sitter 22 anställda och 10 till 15 heltidskonsulter. Det 
finns också en central IT-avdelning som sköter driften av alla IT-system och arbetar med 
utvecklingen av dessa. De flesta anställda där kommer från det som tidigare hette 
Scandinavian online som stod bakom passagen.se vilken numera också är en av Eniros sidor. 
 
Eniro har få egenutvecklade system men de två viktigaste är dock det. De egenutvecklade 
systemen är säljstödsystemet och katalogproduktionssystemet. Målgruppen i dessa fall är 
interna användare. Systemen är Windowsbaserade och använder Oracle som databas. På 
Internetsidan är det J2EE och Linux som gäller. 
 
Läs mer på www.eniro.se 
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4.5.4. Lfv-Data 
 
Om intervjupersonen: 
 
Intervjun med Conny Ulvestaf skedde den 14 november 2003 på Lfv-Data, Arlanda. Conny är 
teknisk IT-chef på Luftfartsverket sedan 2002 och ansvarar för all IT inom Lfv. Han har 
tidigare arbetat som konsult på Frontec.  
 
 
Om företaget: 
 
Lfv Data bildades vid årsskiftet som en central IT-enhet istället för alla de mindre enheter 
som sedan tidigare fanns utspridda över landet. Lfv-data är en del av Luftfartsverket som har 
5,5 miljarder i omsättning varav exempelvis 800 miljoner i bilparkeringsavgifter. Lfv är 
därigenom också Sveriges största bilparkeringsfirma, trots att detta inte är deras huvudsakliga 
inriktning. 
 
Inom flygindustrin är det stramt ekonomiskt just nu. För att få ordning på IT-kostnaden inom 
organisationen och för att få en bättre kontroll av IT-verksamheten, så har alla IT-avdelningar 
runtom i landet samlats till en enhet, Lfv Data. Just nu håller man på att kartlägga alla IT-
system på Luftfartsverket i Sverige, så att man sedan kan rationalisera och effektivisera. På 
grund av att Lfv inte har haft en gemensam IT-enhet sedan tidigare, har IT-besluten gjorts på 
lokal nivå. Detta har resulterat i att systemfloran är mycket spretig, det vill säga att det finns 
många olika system på olika områden. Ett exempel är att just nu har Lfv 24 parkeringssystem 
på 17 flygplatser. Detta är inte rationellt och det vore mer optimalt med kanske bara tre 
stycken parkeringssystem med olika storleksnivåer istället. En annan faktor till den rika 
systemfloran är att Lfv har varit mycket lönsamt under många år och därmed inte känt 
behovet av att rationalisera. De senaste årens nedgång inom flygindustrin påverkar dock även 
Luftfartsverket, vilket gör att det behöver effektiviseras.  
 
Inom Lfv data finns det 86 personer som arbetar som projektledare och IT-arkitekter inom 
områden som kommunikation och produktion. De sköter en del av driften själva men den är 
till stor del utkontrakterad. De utvecklar en del själva, framförallt system som inte kan köpas 
från andra leverantörer exempelvis system med specialiserade verksamhetsregler. Lfv data 
arbetar bara med interna kunder inom organisationen och har uppskattningsvis 400 system, 
vilket man hoppas kunna halvera. Systemen består av allt från Safir som är deras största 
system till mindre system som kanske bara styr en rulltrappa. Lfv använder Oracle databaser 
på Unix-plattform för de stora systemen och på klientsidan är det överhängande Microsoft 
applikationer och produkter. 
 
Läs mer på www.lfv.se 
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4.5.5. RSV  
 
Om intervjupersonen: 
 
Intervjun med Håkan Westergren skedde den 18 november 2003 på Riksskatteverket i Solna. 
Håkan har arbetat på RSV sen -91, han har civilingenjörsutbildning med inriktning 
elektroteknik och påbörjade att arbeta för RSV direkt efter utbildningen. Håkan har bland 
annat arbetat med infrastruktur-utveckling såsom DCE, (Distributing Computing 
Environment) och tvåskikts arkitektur. Inom RSV innehar han positionen som IT-arkitekt. 
 
 
Om företaget: 
 
RSV har en stor IT-avdelning med ca 700 medarbetare. IT-avdelningen innehåller tre enheter, 
Arkitektenheten (80 pers), systemutvecklingsenheten (250 pers) och produktionsenheten (300 
pers). Arkitekturenheten bildades för ett år sedan och tar hand om gemensam strategi, 
programvara och infrastruktur. Systemutvecklingsenheten arbetar med nyutveckling och tar 
fram olika system såsom skattesystem med flera. Produktionsenheten arbetar med drift och 
underhåll av systemen. Arkitektenheten i sig innehåller sedan en enhet som kallas för 
arkitektkontoret, som har till huvuduppgift att upprätthålla en enhetlig styrning av den teknik 
som används inom IT-enheten, både på infrastrukturnivå och i verksamheten. Detta gäller 
verksamhetskomponenter som används inom hela organisationen och som är egenutvecklade. 
På arkitektkontoret tar man också fram riktlinjer för hur användarna ska använda systemen. 
Gemensamma produkter och mjukvara som inte är egenutvecklade köps in och ansvaras av 
produktionsenheten, till exempel Oracle.  
 
IT-avdelningen utvecklar bara åt sig själv, det vill säga inom RSV och 
kronofogdemyndigheten. Exempel på system inom RSV: folkbokföring, beskattningssystem, 
punktskatter, moms och arbetsgivaravgifter. Dessa är kärnan och på kronofogdemyndighetens 
sida finns även indrivningssystem. Uppskattningsvis finns det 150 olika system. De flesta 
finns i Unixmiljö och de ”stora” systemen som taxeringssystemet, finns på en stordator. I 
grunden för plattformarna och kopplingarna mellan databas och system ligger vanligast J2EE 
/ Tuxido och sen används en annan teknik för att binda ihop dessa system. Vanligtvis är det 
Webservice och Soap, eller annan brygga.  
 
Ca 13000 anställda inom organisationen varav dessa är användare av systemen, sen har vi 
allmänheten som har tillgång till tjänsterna på webben som ständigt utvecklas. 
 
Läs mer på www.skatteverket.se 
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4.5.6. Sjöfartsverket 
 
Om intervjupersonerna: 
 
Intervjun med Peter Geite och Ulf Andersson skedde den 20 november 2003 på Sjöfartsverket 
i Norrköping. Peter är sedan år 2000 IT-chef på Sjöfartsverket, han har en civilingenjörs-
examen i datateknik från Linköpings Universitet och började efter utbildningen på 
Sjöfartsverket. Från början arbetade han som systemutvecklare och projektledare, och blev 
sedan ansvarig för utvecklingsgruppen och är nu alltså IT-chef. Före år 2000 fanns det ingen 
samlad IT-enhet på Sjöfartsverket utan resurserna fanns spridda på olika enheter. Peters 
ansvar är att leda och utveckla IT-enheten så att den levererar IT-tjänster till övriga 
verksamheter. 
Ulf Andersson är också civilingenjör i datateknik och började arbeta som systemutvecklare på 
sjöfartsverket -94. När Peter blev IT-chef blev han ansvarig för utvecklargruppen som består 
av 10 personer. 
 
 
Om företaget: 
 
Sjöfartsverket är ett affärsverk inom transportsektorn. Verket svarar för sjöfartens säkerhet 
och framkomlighet. I serviceutbudet ingår bland annat lotsning & farleder, isbrytning, 
sjökartläggning, sjöräddning och sjöfartsinspektion. 
 
På IT-avdelningen ansvarar de för en ganska bred flora av system, allt ifrån tekniska 
mätsystem som till exempel system som hanterar och filtrerar realtidsflöden (vattenstånd, 
vind), till bastranspondernät som tar emot positioneringsinformation och hastighetsinfo från 
olika fartyg runt om vår kust. Denna information kan vidarebefordras till olika prenumeranter, 
för att sedan presenteras mot kartbakgrund på olika sätt. I dagens läge är det framförallt 
interna prenumeranter. IT-avdelningen sköter även mer administrativa system som är 
verksamhetsstödjande på olika sätt, till exempel system som hanterar fartygstillsyn med olika 
data om fartygen och inspektionerna. Sjöfartsverket har hela spektrat från tämligen 
avancerade system till mindre varianter och en hel del nischad inriktning på de system de 
använder. Det innebär också att de flesta av systemen är utvecklade av och förvaltas av dem 
själva.  I och med att verksamheten har funnits i många år är också en del av systemen rätt 
gamla trots att det skett skiften i tekniken. 
 
Sjöfartsverket har omkring 60 system varav 15 är större. Plattformarna för systemen varierar 
beroende på historiska faktorer men går mer och mer mot en Microsoft standardisering. 
 
Läs mer på www.sjofartsverket.se 
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5. Resultat  
 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av studien, resultatet är grupperat efter de mönster som 
vi funnit under analysen. Alla grupper innehåller faktorer som tas upp för bedömning när ett 
val av ramverk görs. Grupperingarna har formats kring ämnena teknik, kompetens, marknad 
och övriga. Inom teknik finns grupperingarna arkitektur, prestanda och stabilitet. 
 
5.1. Teknik 

5.1.1. Arkitektur 
 
Flera av företagen har sedan tidigare haft en organisatorisk uppdelning på flera IT-
avdelningar som de nu håller på att slå ihop till centrala IT-enheter. Vid exempelvis 
Luftfartsverket har tidigare de olika enheterna själva beställt eller utvecklat programvara 
vilket har resulterat i en bred programflora. Olika system är därmed byggda utifrån olika 
ramverk. En teknisk faktor är följaktligen att nyutvecklade system ska kunna fungera ihop 
med de gamla. Den sedan tidigare uppbyggda infrastrukturen i företaget är alltså viktig vid 
valet av ramverk. I de fall där det finns många olika systemplattformar och ramverk verkar 
företagen ännu mer intresserade av att försöka få till någon enhetlig lösning med ett 
minimerat antal systemplattformar i grunden. 

5.1.2. Prestanda 
 
De flesta av företagen vi har intervjuat har någon form av mer eller mindre uttalad IT-strategi 
där ett ramverk för systemutveckling ingår. Samtliga menar dock att de inte tvekar att frångå 
den om det främjar verksamhetsmålen. Olika exempel på tekniska aspekter i ett system som 
gör att man blir tvungen att välja till exempel en annan databas än den man normalt använder 
är prestanda och säkerhet. I en del fall kan prestanda krav göra att det inte finns så många 
olika vägar att gå. När det bara finns en leverantör av en lösning blir det inte heller så mycket 
val att tala om.  
 
Vi kan också konstatera att de företag som har mycket stora datamängder som ska hanteras 
och system som ska klara många transaktioner per tidsenhet, uteslutande har valt Oracle som 
databas. Unix har även varit det klart övervägande valet av operativsystem i de fallen. Dessa 
val begränsar i sin tur valet av ramverk för systemutveckling, likaväl som en SQL-server 
databas på Windows plattform gör det. 

5.1.3. Stabilitet 
 
De företag som använder sig av .NET såg det som en styrka att de olika delarna i systemet var 
så tätt hopkopplade. Hur stabilt företaget är som står för ramverket är den viktigaste faktorn 
menade Anders Persson på Sogeti. ”Även om ett ramverk var bättre än ett annat skulle vi inte 
välja det om företaget som stod bakom det inte var stabilt.” 1 
 
En annan aspekt på stabilitet är hur stabilt systemet är under körning och klarar av att hantera 
fel som kan uppstå. Stabilitet och driftsäkerhet går hand i hand. 

                                                
1 intervju 2003-11-11 
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5.2. Kompetens och marknad 
 
Kompetens har nämnts hos samtliga företag som en faktor de tittar på och är väldigt viktig. 
Vid ett val är det viktigt att antingen utgå från redan befintlig kompetensen inom 
organisationen och utgå från den, eller att utvärdera om det finns kompetens externt kring just 
den här produkten. Många företag väljer system efter hur kompetensen ligger i företaget, detta 
är både effektivt och kostnadsbesparande. Vad är poängen med att ha ett system som inte kan 
skötas av företagets egen personal? Då krävs antingen hjälp utifrån (vilket är dock ett populärt 
alternativ, att outsourca driften) eller att nyutbilda personalen på systemet. Detta är delar som 
måste vägas emot andra kostnadsfaktorer.   
 
När det gäller inköp av nya produkter/system utvärderas det även noggrant om det finns 
extern kompetens. Det kan till exempel gälla allt från supporttillgång till konsultföretag och 
deras kompetens. Det är inte alltid man väljer den bästa eller mest effektiva produkten på 
marknaden, utan man måste se till om det finns en kompetens kring produkten och se hur pass 
framtidssäker den är ur kompetenssynpunkt. Det kan till exempel göras genom att undersöka 
vad som utbildas på universiteten runt om i landet och till och med på andra marknader. Det 
som utbildas där är vad som kommer att finnas på marknaden i framtiden. 
 
Många av företagen vi besökt har en del gamla system, där de börjar få ont om både intern 
och extern kompetens som kan sköta driften av dem. Sånt vill man i största mån undvika och 
för därför över sådana system till en miljö som är mer framtidssäker. Här är det inarbetade 
namn på marknaden som har en stor fördel och försprång jämt emot mindre kända namn. Som 
tidigare nämnts så har företag/leverantörer med inarbetade produkter och tjänster större 
möjlighet att ge support. Eftersom de har många användare och kunder har det skapats 
kompetens kring deras produkter och tjänster. När ett företag väljer en leverantör är det av 
vikt att välja en som finns kvar på marknaden under lång tid framöver. I slutet av -90 talet 
togs det för givet att alla leverantörer av IT skulle finnas kvar, idag är man mer försiktig på 
den punkten. Nackdelen att vara knuten till en viss leverantör är att leverantören släpper nya 
produkter och då ofta släpper supporten på de gamla. Risken finns då att man ofrivilligt dras 
med i en utvecklingskarusell. 
 
En faktor som går hand i hand med kompetens är marknaden. Hur utbudet ser ut på 
marknaden kan variera mycket lokalt och likaså globalt. Som exempel så har den lokala 
marknaden i Jönköping en omfattande kompetens kring Oracle, detta på grund av att de 
statliga verken där använder just det. I Linköping så ligger däremot största delen av 
kompetensen kring en annan teknik. Oavsett vilken marknad man ser till, är det viktigt att 
hålla sig uppdaterad till vilka produkter/plattformar som är på väg in eller ut. Gartner Group 
är en organisation som ger värdefull marknadsinformation som flera företag av de vi har 
besökt lyssnar till.  
 
Samma sak gäller om man arbetar med open source, ett system eller lösning kan vara mer 
eller mindre accepterad och därmed ha olika många användare/utvecklare som arbetar med 
det. Ett projekt som har många användare och har ett stort forum är attraktivt att använda. Det 
betyder att det är beprövat och många problem och lösningar finns att hitta på dess webbplats. 
Open source projekt används endast regelbundet hos en av de företag vi besökt. 
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5.3. Övriga faktorer 
 
Det finns val som inte alltid verkar så genomtänkta. I några fall fortsätter man med ett 
ramverk för att man är van vi det, och någon uttryckte en viss aversion mot Microsofts .NET 
ramverk när det visade sig att de egentligen inte tyckte om Microsofts dominans på 
marknaden. En annan faktor som indirekt påverkar valet av ramverk är marknaden. Det 
faktum att lågkonjunkturen gör att rationaliseringar blir ett måste gör att IT-avdelningarna 
måste minskas eller slås ihop. Detta i sin tur gör att det blir ännu mer intressant att systemen 
bygger på samma grund eftersom de ska skötas av färre personer. Samhällsnyttan som några 
av systemen fyller är också en faktor att räkna med. Det kan till exempel vara system för att 
hantera våra deklarationer, för att flygtrafiken ska fungera eller system för djupmätning i våra 
vatten. I de fallen är det ännu viktigare att systemen rent tekniskt fungerar. Lagen om 
offentlig upphandling som gäller de statliga verken är ytterligare en faktor, som enligt några 
av de berörda företagen framförallt begränsade valmöjligheten.  



 
 

 
- 35 - 

6. Diskussion 
 
Undersökningen vi genomfört syftade till att få fram de viktigaste faktorerna som påverkar 
valet av komponentbaserade ramverk. Genom de svar vi erhållit har det framkommit att 
företagen tyckte att de faktorer som var viktiga för val av ramverk även var aktuella för 
resterande IT-system. Med det menar vi att faktorerna oftast är generella och kan appliceras 
på de flesta delar i informationssystemet. Frågorna ställdes med syfte att ge objektiva svar 
men blev av den anledningen så generella att svaren i många fall kan appliceras på hela 
informationssystem. 
 
Ett av de viktigaste fynden som vår studie belyst har visat sig vara en samling faktorer som 
kan kategoriseras under begreppet verksamhetsnytta. Det kanske inte är något förvånande i 
sig men ändå den viktigaste anledningen, på grund av att det genererar en produktivitet i 
organisationen och har nämnts hos samtliga företag vi besökt. Enligt Rine & Sonnermann 
(1998) var det viktigt med en ledning som förstod återanvändningsfrågor för att skapa en hög 
nytta av komponentbaserade system. De personer vi pratade med hos företagen var fullt 
medvetna om detta men såg samtidigt att vissa organisatoriska problem ofta låg i vägen. 
Ledningens huvudsakliga uppgift ansågs i de flesta fall vara att styra företaget på en strategisk 
nivå och inte att så djupt sätta sig in i specifika delar av verksamheten. Ett stort förtroende 
från ledningen för den del av personalen som var insatt i IT-systemen sågs därmed som 
mycket viktigt. Genom att effektivisera företagets verksamhet och uppställda mål bidrar man 
till ökad verksamhetsnytta. Samtliga faktorer vi funnit bidrar på ett eller annat sätt till 
verksamhetsnyttan, den kan därför ses som den övergripande anledningen till företagens val.  
 
Den bild vi fått från media inom området av de ekonomiska aspekterna är bland annat att 
licenser och utveckling står för en väldigt stor del av kostnaderna hos företag. Vår studie visar 
att verksamhetsnyttan överstiger den kostnaden och att den till och med är en liten del i 
sammanhanget. När ekonomi till en början kom på tal vid intervjuerna verkade det som att det 
inte var av så stor vikt, vilket senare visade sig vara en något felaktig bild. Intäkterna som IT-
systemen genererar åt företagen togs nämligen inte upp som ett ekonomiskt begrepp till en 
början. Inköpskostnaden för ett ramverk sågs inte som en av de viktigaste faktorerna eftersom 
intäkterna som systemen genererade i form av problemlösning för företagen översteg 
kostnaden så pass mycket. Medias bild kan därför ses som något överdriven utifrån de resultat 
vi kommit fram till. 

Om vi jämför resultatet som kom fram i uppsatsen ”En modell för kvalitetsbedömning & val 
av informationssystem” (Öberg & Bridgwater 2000) och med vår, tas delvis samma faktorer 
upp. De viktiga faktorerna som är lika för båda studierna är bland annat underhåll, 
funktionalitet, systemsäkerhet och tillgänglighet. Deras resultat bygger på en 
enkätundersökning och har fokuserat på fler faktorer än vad vår studie har, men skillnaden är 
att vi har gjort djupintervjuer och även fått information som underbygger resultaten, det vill 
säga vi har fått svar på varför.  
 



 
 

 
- 36 - 

 
6.1. Vidare forskning 
 
Tidigare studier har visat på problemet med att det finns få undersökningar på området och att 
de som finns inte är generella, och vi kan konstatera att det har inte ändrat sig. Tillgänglig 
litteratur på området är antingen mycket specialiserad eller av äldre datum. Modern 
sammanfattande litteratur täcker området dåligt. 

Som förslag på vidare forskning skulle vara att komplettera denna studie med en kvantitativ 
undersökning som kan visa på vilken vikt faktorerna har. En kvantitativundersökning skulle 
öka validiteten.  

En intressant tanke som väkts är att inga av de företag vi besökt har ifrågasatt det 
komponentbaserade tänkandet. Alla använde sig av komponentbaserade ramverk och inga 
supplement till det kom upp i samband med intervjuerna. En intressant frågeställning att 
spåna vidare på skulle vara att forska i hur etablerat komponentbaserade ramverk verkligen är 
och vilka alternativ som finns. 

 

6.2. Utvärdering av studie 
 
Allmänt om vår studien kan vi säga att man inte kan generalisera på grund av att det lilla 
underlaget, dock kan man konstatera att respondenterna svar är i stort sätt samstämmiga och 
man kan därför se en klar riktning. I och med att vi intervjuat så pass få respondenter kan 
reliabiliteten därmed ses som förhållandevis låg, men det faktum att vi intervjuat personer 
som är väl insatta i området gör att vi tror att validiteten är desto högre. Det faktum att vi i 
urvalet endast fokuserat på företag med stora IT-enheter skulle kunna vara ytterliggare en 
faktor som kan påverka den yttre validiteten positivt. Små företag skulle möjligen kunna 
tycka annorlunda, detta är något att forska vidare i. Den kvalitativa undersökningsmetoden vi 
använt gav den typ av resultat vi förväntade oss, men för att höja reliabiliteten skulle det vara 
intressant med en kompletterande kvantitativ undersökning där man dessutom skulle kunna få 
fram en rangordning på hur viktiga dessa.  
 
Vårt mål var att få tio respondenter från början, vi fick tag på sju företag som tackade ja och 
en av dessa avböjde samma dag. Med ett bortfall på en respondent känner vi oss nöjda med 
urvalet. 
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Slutsats 
 
Slutsatsen kan illustreras med bilden nedan. Bilden visar de viktigaste faktorerna som ligger 
som grund till valen. Bilden är baserad på vårt resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Faktorer som påverkar valet av komponentbaserade ramverk. (egen bearbetning) 
 
 
Faktorer: 
 

• Kompetens/marknad: Att kompetens finns inom företaget och/eller ute på marknaden 
kring den teknik man väljer. 

• Kompetens/marknad: Marknadsprognoser och att tekniker är framtidssäkra samt väl 
accepterade. 

• Teknik/arkitektur: Tidigare IT-arkitektur inom företaget. 
• Teknik/stabilitet: Stabiliteten hos leverantören och produkten. 
• Teknik/prestanda: Prestanda i produkten. 

 
Alla dessa faktorer som tas till bedömning under ett val har en gemensam nämnare, det är att 
valet görs för uppnå bästa möjliga verksamhetsnytta. Med bästa möjliga verksamhetsnytta 
uppnår företagen framgång och god ekonomi. Ekonomi är inte en faktor som är uttalad men är 
ändå slutmålet. En slutsats vi kan dra utifrån vår studie är att alla företagen var ense om dessa 
faktorer. 

Ekonomi 

Verksamhetsnytta 

Kompetens Marknad 

Prestanda Arkitektur Stabilitet 

Teknik 
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Bilaga 1 - Frågeformulär 
 
� 1. Vilken typ av kunder har ni 

� Externa 
� Interna 
� Vilken typ av system 
� Hur många olika kunder/system 

 
 
 
� 2. Vilken/vilka plattformar jobbar ni med idag 
 
 
 
� 3. Hur kommer det sig att ni valde den plattformen 

� (uppföljning mot fråga1 – Kunderna) 
� Är det samma faktorer som påverkar vid samma typ av plattform 
� Ekonomi 
� Teknik 
� Utbildning/kompetens 
� Företagets organisation 

 
 
 
� 4. Om andra företag utvecklar åt er hur mycket styr ni dom i valet av 

plattform 
 
 
 
� 5. Om ni utvecklar åt kunder vem styr valet av plattform 
 
 
 
� 6. Jobbar ni efter någon speciell systemutvecklingsmetod? 

� Påverkar den valet av plattform 
 
 
 
� 7. Kan det finnas problem/faror med valet som ni har gjort/det sätt ni väljer 

på 
 
 
� 8. Vilka programmeringsspråk använder ni 
� 9. Vilka utvecklingsverktyg använder ni 
 


