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Kunskapsöverföring mellan förstudie och analys
i systemutvecklingsprocessen

Sammanfattning
Kunskapsöverföring är en nödvändig förutsättning för att säkerställa organisationers existens och framåt-
skridande. Genom att utföra rätt saker från början och göra dem på rätt sätt, ökar förutsättningarna för ett fram-
gångsrikt projekt. Vi har därför som utgångspunkt för denna uppsats valt att utgå från förstudiens roll i mjuk-
varuprojekt och dess betydelse för den fortsatta systemutvecklingsprocessen. Vi har valt att fokusera på kunskap
som genereras under förstudien, samt hur och i vilken omfattning kunskapen förs vidare till analysfasen i
systemutvecklingsprocessen. Vi har även undersökt om det finns brister i kunskapsöverföringen, samt om
kunskapsöverföringen kan utvecklas och förbättras.

Vår empiriska undersökning har bedrivits inom sju olika organisationer och vi har intervjuat totalt elva personer.
Intervjuerna har genomförts med kvalitativ ansats och fokus har varit på förstudiens roll som kunskapskälla,
samt hur och i vilken omfattning kunskapsöverföringen sker mellan de två faserna förstudie och analys i system-
utvecklingsprocessen.

Resultatet, utifrån vår undersökning, visar att kravhantering påbörjas redan i och utgör ett viktigt inslag i
förstudien, som sedan utgör ett viktigt beslutsunderlag och är en nödvändig förutsättning för att gå vidare i
systemutvecklingsprocessen. Resultatet visar också att kunskapsöverföring genom dokumentation och via
muntliga föredragningar är otillräcklig, eftersom det finns ett ”filter” som innebär att erfarenhetsbaserad kunskap
inte överförs mellan förstudie och analys via dokument eller via muntliga föredragningar. Dessutom måste
personer som deltar i förstudien finnas med senare i utvecklingsprocessen, för att artikulera den ”tysta” erfaren-
hetsbaserade kunskapen till explicita former.

Vi drar slutsatserna att det i förstudien läggs en viktig grund - att det förs in rätt information och kunskap i
systemutvecklingsprojektet. Utan en optimal kunskapsöverföring mellan förstudie och analys riskerar man
annars kvalitén i hela projektet.

För att överföra kunskap använder sig organisationer av dokument. Kunskapsöverföring via dokument är bra,
men räcker inte enligt vår mening. Eftersom det mesta av kunskapen är implicit, det vill säga tyst och/eller
ordlös, kommer den inte med i en skriftlig rapport. Kompletteras rapporten med muntliga föredragningar,
kommer man ytterligare ett steg närmare en optimal kunskapsöverföring, men det räcker fortfarande inte, då den
tysta kunskapen alltjämt utgör ett hinder.

Kunskapsöverföring måste ske genom personer, som finns med både i förstudie- och analysfasen, men det måste
tillskapas arenor för kunskapsomvandling och kommunikation. Genom en arena för kunskapsomvandling kan
den tysta kunskapen göras kommunicerbar. En arena för kommunikation utgör sedan den sista byggstenen på väg
mot en effektiv kunskapsöverföring.

Kunskapsöverföring måste ”organiseras”. Vi lämnar därför ett förslag till en kunskapsöverföringsmodell.
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Förord
Under ett flertal kurser har vi blivit intresserade av de tidiga skedena i systemutvecklings-
processen och deras betydelse för kvalitén på det slutliga systemet. Kurser om förändrings-
analys, kvalitetsutveckling, kravhantering med flera har väckt den undran/frågeställning som
ligger till underlag för vår C-uppsats.

Om kravhanteringen, som en inledning till systemutvecklingsprocessen, spelar en betydelse-
full roll för slutresultatet, så borde det vara av intresse att gå ännu ett steg tidigare – till
förstudien.

När vi nu är klara med vårt arbete vill vi tacka samtliga informanter som har deltagit i vår
undersökning. Vi vill speciellt rikta ett extra stort tack till vår handledare och examinator
Mikael C. G. Johansson på Linköpings Universitet, Campus Norrköping, för goda synpunkter
och råd samt på det sätt som han sporrat oss i vårt arbete. Ett stort tack även till alla andra
som har kommit med goda synpunkter och kommentarer. Vi vill också tacka nära och kära för
förståelse och tålamod.

Norrköping i februari 2003

Patrik Böckert och Stenåke Kjell
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Del I: Introduktion
Denna del består av kapitel 1: Inledning, och syftar till att ge läsaren en inledande
presentation av uppsatsen.

1 Inledning
Detta kapitel har till funktion att beskriva uppsatsens bakgrund, syfte, avgränsning,
frågeställning, målgrupp och disposition.

1.1 Bakgrund
Hofmann & Lehner (2001) hävdar att ofullständiga krav är en av de enskilt största orsakerna
till att mjukvaruprojekt misslyckas. Davis (1995) hävdar att det kostar fem gånger mer att
hitta och rätta fel om man väntar till design, tio gånger mer om man väntar till realisering,
tjugo gånger mer om man väntar till enhetstest och tvåhundra gånger mer om man väntar till
leverans, än om man hittar och rättar felen under kravhanteringen. Enligt en undersökning
bland flera hundra företag, utförd av Jones (1996), konstateras att kravhanteringen är
bristfällig i 75 % av företagen. Med andra ord vågar vi påstå att en riktigt utförd kravhantering
är den enskilt mest viktiga och svåra delen av ett mjukvaruprojekt.

Marcusson & Ahlin (1995) hävdar (se figur 1) att tidsåtgången för förarbetet utgör 15-25 %
av projekttiden, medan genomförandet utgör 70-80 % och efterarbetet utgör 1-5 %. Samtidigt
hävdar de att arbetets betydelse för projektprodukten är att förarbetet ger 50-70 % och att
genomförandearbetet ger 30-50 % av slutresultatet. Efterarbetet betyder inte något för
pågående projekt, men det har stor betydelse för kommande projekt.

Figur 1. Tidsåtgång respektive arbetets betydelse för projektprodukten

(Källa: Marcusson & Ahlin, 1995, s. 13)
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Med utgångspunkt från ovanstående vågar vi påstå att förarbetet i ett projekt spelar en
betydelsefull roll för slutresultatet.

Genom att utföra rätt saker från början och göra dem på rätt sätt, ökar förutsättningarna för ett
framgångsrikt projekt. Vi har därför som utgångspunkt för denna uppsats valt att utgå från
förstudiens roll i mjukvaruprojekt och dess betydelse för den fortsatta systemutvecklings-
processen.

Vilken kunskap som genereras under förarbetet, samt hur och i vilken omfattning kunskapen
förs vidare i den fortsatta systemutvecklingsprocessen, har stor betydelse för slutresultatet. Vi
har därför valt att ta upp frågan om kunskapsöverföring mellan förstudie och analys, samt om
det finns brister i densamma. Slutligen vill vi titta på om kunskapsöverföringen kan utvecklas
och förbättras.

Då ett systemutvecklingsprojekt (se figur 2) genomförs i flera steg och då många personer är
inblandade i processen, tror vi att det finns risk för att en del av den kunskap som genereras i
förstudieprocessen och som är av värde för det fortsatta utvecklingsarbetet går förlorad:

att den inte förs vidare in i den fortsatta systemutvecklingsprocessen;

att det finns någon form av ”filter”, vilket innebär att viktig information måste/bör
inhämtas ytterligare en eller flera gånger under analysfasen.

Figur 2. Undran

(Illustrerad i anslutning till livscykelmodellen. Beträffande livscykelmodellen, se avsnitt 2.1.2)
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Begrepp som används i figur 2. Undran:
Organisationens verksamhet: All den verksamhet som bedrivs inom organisationen.

Information: Den information om organisationens verksamhet, behov och krav som förs in i
förstudien.

Förstudie: Den studie som görs för att ligga till underlag för beslut om fortsatt
utvecklingsarbete.

Kunskap: Den kunskap om organisationens verksamhet, behov och krav som genereras under
förstudien.

Filter: Det ”filter” som uppstår genom att all kunskap som är adekvat för det fortsatta
systemutvecklingsarbetet ej förmedlas vidare. Det kan vara fråga om den sovring som
rapportförfattaren gör, den tolkning som mottagaren gör av informationen, men också
kunskap som ej är lika lätt att omsätta i skriftspråk.

Förlorad kunskap: Den kunskap som borde, men av olika orsaker ej förmedlas vidare.

Överförd kunskap: Den kunskap som förmedlas från förstudien till den fortsatta system-
utvecklingsprocessen.

Rapport: Skriftlig förstudierapport.

Måste information återupprepas?: Måste man återinhämta information om verksamheten på
grund av att den ej nedtecknats och/eller ej förts vidare?

1.2 Syfte
Ett grundläggande mål vid systemutveckling, är att komma fram till ett system som kunden
kan känna sig tillfredställd med. Eftersom ofullständiga krav är en av de största orsakerna till
att mjukvaruprojekt misslyckas, vill vi med vårt arbete undersöka hur och i vilken omfattning
som den kunskap som genererats om organisationens verksamhet, behov och krav i
förstudien, förs vidare till analysen. Vi vill även lyfta fram och skapa förståelse för
förstudiens betydelse som kunskapskälla vid det fortsatta arbetet i systemutvecklings-
processen.

Vår avsikt är också att ge förslag till hur kunskapsöverföringen kan förbättras genom att
utveckla en modell för kunskapsöverföring mellan förstudie och analys i systemutvecklings-
processen. Med modellen vill vi motverka att viktig kunskap går förlorad. Modellen ska ses
som ett verktyg för att underlätta kunskapsöverföringen.



Kunskapsöverföring mellan förstudie och analys
i systemutvecklingsprocessen

4

1.3 Avgränsning
Systemutvecklingsmodeller beskrivs mer övergripande, för att visa på vilka delar i modellen
vi kommer att avgränsa oss till och för att ge läsaren en teoretisk bakgrund. Vi gör även en
beskrivning av förstudie och analys, där det huvudsakligen är kunskapsöverföring mellan
förstudie och analys i systemutvecklingsprocessen som denna uppsats kommer att fokusera
på. Vi har, utifrån vår fokusering till kunskapsöverföring, valt att behandla explicit respektive
implicit kunskap. Valet har baserats på att dessa kunskapstyper kan ses som varandras
motsatser och att de har en stor betydelse för val av överföringsmedia vid kunskaps-
överföring.

Då vi anser att kravhantering är speciellt betydelsefull i all systemutveckling, ägnar vi denna
fråga ett speciellt intresse.

I en förstudie bedömer vi att det genereras information och kunskap om verksamheten som ej
har direkt betydelse för en fortsatt utveckling av mjukvarusystem, till exempel att det ska ske
en ombyggnad av ett lager etcetera. Den typen av aktiviteter kommer vi inte att behandla, utan
enbart de delar som är adekvata för systemutvecklingsprocessen.

När det gäller förslag till vår kunskapsöverföringsmodell, avgränsar vi oss ifrån hur arenorna
för kunskapsomvandling och kommunikation ska organiseras praktiskt.

1.4 Frågeställning
Vi har här utvecklat fyra delfrågor, som ska ge svar på vår undran (se figur 2). Vi tror att en
del av den kunskap som genereras i förstudieprocessen och som är av värde för det fortsatta
utvecklingsarbetet går förlorad eller inte förmedlas vidare.

Fråga 1: Vilken kunskap genereras i förstudien?
Vår avsikt är att studera vilken kunskap som genereras om verksamheten under förstudie och
att visa på förstudiens betydelse för den fortsatta analysfasen.

Fråga 2: Hur förs kunskapen vidare till analysfasen?
Vår avsikt med denna fråga är att se vilka metoder som används för att förmedla kunskap från
förstudie vidare till analys. Frågan ligger också till grund för vårt arbete med att utveckla en
kunskapsöverföringsmodell.

Fråga 3: Finns brister i kunskapsöverföringen?
Vi har för avsikt att studera om det finns brister i kunskapsöverföringen. Genom att identifiera
eventuella brister, skapar vi underlag för nästkommande fråga.

Fråga 4: Kan kunskapsöverföringen förbättras?
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Slutligen är det vår avsikt, om det finns brister i kunskapsöverföringen, att utarbeta en modell
för hur kunskapsöverföringen kan underlättas och förbättras mellan förstudie och analys i
systemutvecklingsprocessen, så att inte viktig information går förlorad och att man blir
tvungen att inhämta den på nytt.

Frågemall
Med ovanstående frågor som grund har vi sedan utarbetat en frågemall, som vi återger i
Bilaga A.

I figur 3. Samband mellan syfte och frågeställningar, redogör vi för hur våra frågeställningar
stödjer syftet med vår uppsats.

Figur 3. Samband mellan syfte och frågeställning

1.5 Målgrupp
I den här uppsatsen riktar vi oss till personer i IT-företag och organisationer som står inför ett
förändringsarbete, organisationer som genomfört förändringsarbete samt personer som
allmänt är intresserade av förstudie/förändringsarbete.

Eftersom uppsatsen handlar om fenomenet kunskapsöverföring, menar vi att alla personer
som arbetar med utvecklingsprocesser kan ha glädje av vårt resultat. Vi anser även att
uppsatsen kan ge ett bidrag till universitets- och utbildningsvärlden och vill därmed inkludera
studenter och forskare i vår målgrupp.

1.6 Disposition
Denna uppsats består av fem delar (se figur 4):

Vilken kunskap genereras i
förstudien?

Hur förs kunskapen vidare till
analysfasen?

Finns brister i
kunskapsöverföringen?

Kan kunskapsöverföringen
förbättras?

Förstudiens roll Modell för
kunskapsöverföring
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        X

           X

X
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Del I Introduktion
Del II Teoretisk referensram
Del III Forskningsmetodik
Del IV Empirisk studie
Del V Avslutning

Vi ger här, som en läsarservice, en översiktlig beskrivning av uppsatsens disposition och
kapitlens innehåll.

Figur 4. Uppsatsens disposition

Del I: Introduktion, innehåller kapitel 1: Inledning. Där redogör vi för vår undran – finns det
ett ”filter” som gör att viktig kunskap/information går förlorad vid kunskapsöverföringen
mellan förstudie och analys. Med denna undran som bas formulerar vi syfte, avgränsning,
frågeställning och målgrupp för vår uppsats.

Del II: Teoretisk referensram innehåller fyra kapitel. I kapitel 2: Systemutveckling, inleder
vi den teoretiska referensramen för det fortsatta arbetet. Vi går igenom några modeller för
systemutveckling och sätter in vårt resonemang om kunskapsöverföring i sitt sammanhang i
anslutning till modellerna. I kapitel 3: Förstudie, redogör vi för hur vi använder begreppet
förstudie. I kapitel 4: Analys, redogör vi för den inledande fasen i systemutvecklingen, där
kravhantering utgör en väsentlig aktivitet. I kapitel 5: Kunskapsöverföring, fortsätter vi att ge

Del I
Introduktion

Kap. 1: Inledning

Del II
Teoretisk

referensram
Kap. 2: Systemutveckling

Kap. 3: Förstudie
Kap. 4: Analys

Kap. 5: Kunskaps-
överföring

Del III
Forskningsmetodik

Kap. 6: Metod

Del IV
Empirisk studie

Kap. 7: Genomförande
Kap. 8: Resultat

Del V
Avslutning

Kap. 9: Diskussion
Kap. 10: Slutsats/rekommendation

Kap. 11: Vidare studier



Kunskapsöverföring mellan förstudie och analys
i systemutvecklingsprocessen

7

en teoretisk bakgrund. Vi definierar begreppen data, information och kunskap, för att därefter
gå in på områdena kunskapstyper, kunskapsomvandling, kunskapsspiralen, kommunikation
och kunskapshanteringsprocessen, vilket slutligen avslutas med kunskapsöverföring.

Del III: Forskningsmetodik, innehåller kapitel 6: Metod, i vilket vi behandlar vetenskaps-
teoretiska förhållningssätt, forskningsmetoder, vetenskapsteoretisk ansats, undersöknings-
metoder samt dataanalys och teorigenerering.

Del IV: Empirisk studie, innehåller två kapitel. I kapitel 7: Genomförande, beskriver vi
genomförandet av vår undersökning för att därefter i kapitel 8: Resultat, redovisa
undersökningsresultatet.

Del V: Avslutning, innehåller en avslutande del som omfattar tre kapitel. I kapitel 9:
Diskussion, gör vi en bearbetning av resultatet och ställer det i relation till den teoretiska
referensramen. Utifrån diskussionen, samt de slutsatser vi drar av dessa, utvecklar vi en
modell för kunskapsöverföring. I kapitel 10: Slutsats/rekommendation, ger vi en samlad bild
av vår diskussion och lämnar förslag inför framtiden. Avslutningsvis i kapitel 11: Vidare
studier, vill vi ge rekommendationer om vidare studier, samt förslag på frågeställningar som
kan vara intressanta för vidare forskning.

För att ytterligare underlätta för läsaren att följa strukturen i uppsatsen har vi utarbetat figur 5.
Siffrorna i figuren motsvarar respektive nummer på kapitlen. Vi vill genom de streckade
cirklarna och linjerna visa på de kapitel som är till för att ge underlag för de efterföljande
kapitlen.

Figur 5. Uppsatsens struktur
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3
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10

4

9

8 7 6
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Del II: Teoretisk referensram
Denna del innehåller fyra kapitel. I kapitel 2: Systemutveckling, vill vi för läsaren redogöra
för var vi sätter in vårt resonemang om kunskapsöverföring i systemutvecklingsprocessen. I
kapitel 3: Förstudie, redogör vi för begreppet förstudie. I kapitel 4: Analys, redogör vi för den
inledande fasen i systemutvecklingen. I kapitel 5: Kunskapsöverföring, ger vi en teoretisk
bakgrund till fenomenet kunskapsöverföring.

2 Systemutveckling
I litteraturen beskrivs ett flertal systemutvecklingsmodeller, vilka vanligtvis inleds med någon
form av analys. Vi kommer i detta kapitel att översiktligt beskriva några av system-
utvecklingsmodellerna samt de delar av systemutvecklingen som ligger i anslutning till
förstudie.

Vad är då systemutveckling? Goldkuhl (1993, s. 25) definierar systemutveckling som
”Människors arbete med att analysera, utforma och förändra verksamheter där datasystem
ingår eller planeras ingå som delar”.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) definierar software development
process (mjukvaruutvecklingsprocess) som: ”The process by which user needs are translated
into a software product. The process involves translating user needs into software
requirements, transforming the software requirements into design, implementing the design
code, testing the code, and sometimes, installing and checking out the software operational
use. Note: These activities may overlap or be performed iteratively”. (IEEE, 1990, s. 67)

2.1 Systemutvecklingsmodeller
Nedan redogör vi för tre systemutvecklingsmodeller för att ge en bakgrund till vårt arbete. Vi
har valt vattenfallsmodellen, då den är den första formella systemutvecklingsmodellen och då
det finns i ett flertal varianter av densamma (Sommerville, 1996). Därefter behandlar vi livs-
cykelmodellen, som är en vidareutveckling av vattenfallsmodellen (Andersen, E. S., 1994).
Slutligen tar vi upp spiralmodellen som utvecklats för att minska riskerna i system-
utvecklingsprocessen (Boehm, 1988).

För att underlätta för läsaren har vi med en pil markerat var i modellerna som vår
frågeställning om kunskapsöverföring är aktuell.
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2.1.1 Vattenfallsmodellen

Figur 6. Vattenfallsmodellen

(Källa: Sommerville, 1996, s. 9, egen översättning)

En av de första och allmänt accepterade modellerna för systemutveckling var den så kallade
vattenfallsmodellen. Genom att den beskrevs som en kaskad från en fas till nästa fas, fick den
sitt namn. Det finns ett antal varianter av modellen, som ibland också kallas ”the software life
cycle” (livscykelmodellen). (Sommerville, 1996) Varje steg ska genomföras innan man går
vidare till nästa steg (Pfleeger, 2001).

Modellen har fått kritik bland annat för svårigheterna att hantera ändringar och att den inte
fungerar som en problemlösningsprocess. Vattenfallsmodellen anses härstamma från hård-
varuvärlden, som ser systemutveckling som en tillverkningsprocess och inte som en
skapandeprocess. (ibid.) Hughes & Cotterell (1999, s. 65) benämner den till och med som
”the one-shot approach”.

Vi ser i vattenfallsmodellen ingen egentlig förstudie, innan den första fasen ”kravanalys och
definition”, men under förutsättning att så sker, är det kunskapsöverföring mellan förstudie
och denna första fas som avhandlas i detta arbete.

Kravanalys och
definition

System- och
mjukvarudesign

Drift och
förvaltning

Implementation
och deltest

Integration och
systemtest
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2.1.2 Livscykelmodellen

Figur 7. Livscykelmodellen

(Källa: Andersen, E. S., 1994, s. 48)

Andersen, E. S. (1994) har beskrivit en modell för systemutveckling som har stora likheter
med vattenfallsmodellen. Modellen beskriver ett systems livscykel, från början av dess
utveckling och fram till dess avveckling. Utöver vad som framgår ovan, så är ”analys” upp-
delad i verksamhetsanalys och informationssystemsanalys, medan ”utformning” är uppdelad i
principiell utformning av teknisk lösning och utformning av utrustningsanpassad teknisk
lösning.

Enligt livscykelmodellen föregås systemutvecklingen av en förändringsanalys (FA), som
syftar till att klarlägga problem och möjligheter inom organisationens verksamhet. Med FA
som grund tar man ställning till vilka problem som ska lösas med ett informationssystem (IS)
och vilka problem som kräver andra lösningar. (ibid.)

Då vi i kapitel 3: Förstudie, betecknar FA såsom förstudie, inriktar sig vårt arbete på
kunskapsöverföringen mellan FA och analys.
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2.1.3 Spiralmodellen

Figur 8. Spiralmodellen

(Källa: Boehm, 1988, s. 64)

Barry W. Boehm lanserade år 1988 den så kallade spiralmodellen, som ett alternativ till
vattenfallsmodellen. Genom en iterativ process, som genomlöps ett flertal gånger, är tanken
att informationssystemet växer fram stegvis och att utvecklarna tidigt kan korrigera fel och
brister i systemet och därmed minimera riskerna för att fel byggs in i systemet eller att fel
system utvecklas. (Boehm, 1988)

Utifrån kraven och en initial plan för utvecklingen, analyseras riskerna i projektet och en
första prototyp tas fram innan ett ”concept of operation” utarbetas, som på en hög nivå
beskriver hur systemet ska fungera. Från det dokumentet tas en uppsättning krav fram och
granskas, för att säkra att de är så kompletta och konsistenta som möjligt. Konceptet blir
resultatet av den första iterationen och kraven blir resultatet av den andra. I den tredje
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utformas designen och i den fjärde sker kodning, testning och implementering. (Pfleeger,
2001)

I samband med varje iteration övervägs riskerna (Risk analysis) och olika alternativ vägs mot
varandra utifrån krav och restriktioner, varefter man med hjälp av prototyper verifierar
användbarhet och/eller egenskaper innan man väljer alternativ. (ibid.)

Vårt arbete inriktar sig på kunskapsöverföring mellan förstudie och ”Requirements plan/Life-
cycle plan” och den efterföljande ”Risk analysis”.
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3 Förstudie
Vi vill i detta avsnitt visa på hur ett par källor definierar begreppet förstudie och vad de anser
att en förstudie innebär. Avslutningsvis kommer vi att definiera hur vi använder begreppet
förstudie i vår uppsats.

Nationalencyklopedin (www.ne.se) definierar förstudie som en förberedande undersökning.

I SIS/RAS1-modellen finns ett speciellt steg som kallas förstudie. Modellen är visserligen en
systemutvecklingsmodell, men då den är tydligt uppdelad i förstudie – systemutveckling –
efterstudie (se figur 9), anser vi att det kan vara av intresse att nämna den i detta avsnitt. I
förstudie analyseras de problem som man avser att lösa. Man ger även ett grovt förslag till
lösning. Målsättningen är att skaffa sig så mycket kunskap att man har underlag för att besluta
om man ska gå vidare till nästa fas eller avbryta. (Burman & Bäckman, 1992)

Figur 9. SIS/RAS-modellen

(Källa: Burman & Bäckman, 1992, s. 19)

Enligt Goldkuhl (1993) är förstudie ett vanligt sätt att undersöka syftet med system-
utvecklingen och han delar upp systemutvecklingsprocessen i en förstudie och en huvud-
studie. En förstudie kan då syfta till att bland annat studera målen med förändringen.
Förstudien kan också resultera i att man föreslår andra förändringsåtgärder än
systemutveckling. Han förespråkar därför att förstudien ges en vidare innebörd och benämner
den som ”förändringsanalys”. I sak anser vi dock att det är samma sak.

Figur 10. Förstudie som inledning på systemutveckling

(Källa: Goldkuhl, 1993, s. 32)

                                                
1 Standardiseringskommissionen i Sverige/Riktlinjer för Administrativ Systemutveckling
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Brandinger, Norrby & Söderström (1983) benämner förstudie som förundersökning. Huvud-
syftet med förundersökningen är att få fram en översiktlig värdering av projektets ekonomi.
För att belysa detta krävs att man utreder vilka mål man vill nå, vilka problem man vill lösa
och vad man räknar med att vinna på detta. Utredningen måste visa att man kan lösa
problemen och vilka insatser detta kräver.

Förundersökningen, enligt Brandinger, Norrby & Söderström (1983), genomförs i stort sett
genom att man ”hyvlar av” ett ytskikt av de arbetsetapper som de anser att systemerarna
normalt måste gå igenom vid utveckling av alla system (se figur 11). Etappernas benämning
och syfte är:

� målstudie – analysera förutsättningarna för systemet, formulera mål för funktionerna,
göra en grov problemanalys, formulera mål för systemet samt göra en grov bedömning
av genomförandet, kostnader och andra konsekvenser för systemets utveckling och
drift.

� informationsstudie – en problemorienterad systemanalys för att få svar på vad
systemet ska göra, vilken information som systemet ska hantera, klargöra relationerna
mellan informationsmängderna samt vilka komponenter som informationsmängderna
kan indelas.

� behandlingsstudie – syftet är att studera och beskriva konsekvenserna av olika
lösningsförslag.

� systemstudie – en detaljerad genomgång av valt lösningsförslag samt val av maskin-
utrustning och programvara.

Figur 11. Förundersökningens olika delar

(Källa: Brandinger, Norrby & Söderström, 1983, s. 66)

Figuren visar vidare dels arbetets huvudinriktning, markerat med grova pilar, och dels den
iteration som systemeraren måste göra då han/hon upptäcker behovet av att gå tillbaka till
tidigare arbetsetapp och ompröva resultatet för att komma vidare, markerat med tunna pilar.
(ibid.)
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Hughes & Cotterell (1999) benämner förstudie som ”feasibility study” och betecknar den som
en undersökning som syftar till att utröna om ett projekt är värt att starta. Kostnaden för att ta
fram systemet vägs mot nyttan av det nya systemet.

Även Sommerville (1996) benämner förstudie som ”feasibility study” och menar att studien
ska svara på om användarnas förväntningar kan tillmötesgås. Studien ska avgöra om det
tilltänkta systemet kan bli kostnadseffektivt ur affärsmässig synvinkel och om det ryms inom
givna budgetramar. Resultatet ska kunna ligga till grund för beslut om man ska gå vidare med
en mer detaljerad analys.

Vårt sätt att använda begreppet förstudie anknyter till ovanstående beskrivningar. Vi ser
förstudie som den inledande fasen i systemutvecklingsprocessen: förstudie – analys – design –
implementation. Förstudien syftar till att identifiera det blivande systemet, att översiktligt
beskriva detsamma, att analysera de problem som man avser att lösa, att ge grova förslag till
lösningar och att göra en ekonomisk kalkyl. Målsättningen är att skaffa så mycket kunskap
som möjligt.

I de fall man väljer att gå vidare ska studien kunna ligga till underlag för kommande arbete i
analysfasen.
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4 Analys

4.1 Analysfasen
Samtliga presenterade systemutvecklingsmodeller inleds med någon form av analys, även om
de benämns olika i respektive modell.

Vattenfallsmodellen inleds med ”Kravanalys och definition” (Requirements analysis and
definition). Fasen syftar till att tillgodose att systemets nytta, restriktioner och mål blir
uppfyllda genom att konsultera användarna. Kraven definieras på ett sätt som är förståeligt
både av användare och av utvecklingspersonal. (Sommerville, 1996)

Livscykelmodellen inleds med ”Analys”. Genom att diskutera med användarna/kunden
kartläggs på vilket sätt informationssystemet kan underlätta aktiviteterna inom verksamheten.
När systemets huvuduppgifter är fastställda, utarbetas en mer detaljerad beskrivning av vad
systemet ska uträtta. Detta arbete mynnar ut i en kravspecifikation – det vill säga
användarnas/kundens önskemål och krav på systemet. (Andersen, E. S., 1994)

Spiralmodellen inleds med ”Riskanalys” (Risk analysis). Den främsta skillnaden mot vatten-
fallsmodellen är att analysen sker stegvis, genom att utvecklarna identifierar osäkra områden
och risker. Om de upptäcker risker, innebär nästa steg i analysen att det utvecklas en
kostnadseffektiv strategi för att undanröja riskerna. Detta kan innebära att de använder sig av
prototyping, simulering, benchmarking, referensinsamling, kravförvaltning, analytisk
modulering eller kombinationer av olika metoder. När utvecklarna anser sig ha löst riskerna,
sker det fortsatta arbetet enligt grundupplägget i vattenfallsmodellen. (Boehm, 1988)

4.2 Kravhantering
Då vi bedömer att aktiviteten kravhantering och en korrekt utförd kravhantering är den del av
systemutvecklingen som är mest kritisk för slutresultatet, beskriver vi här valda delar av krav-
hanteringen. Men först följer olika definitioner av krav och vilken definition vi ansluter oss
till. Detta görs med utgångspunkt från att det sker kravhantering redan i förstudien.

4.2.1 Krav
Begreppet krav kommer från den engelska termen ”requirement” som på svenska betyder
”krav” eller ”behov”. Den vanligen använda översättningen är ”krav”, i betydelsen/tolkningen
vad ett IT-system måste uppfylla. (Karlsson, 1998)
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Krav kan ses som särdragen för informationssystemet (IS) eller en beskrivning av någonting
som IS är kapabelt att utföra i syfte att uppfylla dess syfte. (Pfleeger, 2001)

Krav kan också ses som en specifikation över vad som ska utföras av IS. Kraven är en
beskrivning över hur systemet ska bete sig/fungera, eller en systemegenskap eller ett
kännetecken. De kan även utgöra restriktioner beträffande utvecklingsprocessen. Författarna
för vidare ett resonemang om att en del personer anser att krav alltid ska handla om vad ett
system ska göra, snarare än hur systemet ska göra det. (Sommerville & Sawyer, 1997)

Krav (Requirement) är koncentrerade på: ”(1) the use of characteristics and relationships to
analyze and integrate requirements sets, (2) identification of the transition from requirements
to design, and (3) determining quality in terms of completeness, lack of ambiguity, and
scope”. (Harwell et.al., 1993, s. 17)

IEEE definierar krav som ”(1) A condition or capability needed by a user to solve a problem
or achieve an objective. (2) A condition or capability that must be met or possessed by a
system or system component to satisfy a contract, standard, specification, or other formally
imposed documents. (3) A documented representation of a condition or capability as in (1) or
(2)”. (IEEE, 1990, s. 62)

Av ovanstående definitioner ansluter vi oss till IEEE:s definition, dels för att den är mer
omfattande och heltäckande, och dels då den tar upp användarnas synpunkter och krav på
informationssystemet. I det här sammanhanget noterar vi med intresse och instämmer i
Sommervilles & Sawyers (1997) resonemang ovan, att fokus ska vara på vad systemet ska
utföra och inte hur det ska utföras. I denna del ser vi ingen motsättning i IEEE:s definition.

4.2.2 Kravhantering och systemutveckling
Systemutveckling, som den beskrivits tidigare i kapitel 2, innefattar aktiviteten kravhantering.
Sommerville (1996) samt Hughes & Cotterell (1999) placerar in kravhantering (Requirements
analysis and definition respektive Requirements analysis) som den första fasen i vattenfalls-
modellen. Även Andersen, E. S. (1994) placerar in kravhantering i den inledande fasen, under
analys, i livscykelmodellen. I spiralmodellen placerar Boehm (1988) in kravhantering som en
fortlöpande process under hela systemutvecklingen. Liknande synpunkter framför Johansson
(1999) som anser att utvecklingen går mot att kravhanteringen sker under hela system-
utvecklingsprocessen.

Vi ansluter oss till Boehms och Johanssons synpunkter, då vi anser att krav inte kan
identifieras och slås fast en gång för alla, utan att de ständigt förändras och utvecklas, allt
eftersom man vinner mer kunskap om det system som utvecklas.
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4.2.3 Kravhanteringsaktiviteter
Kravhantering, eller med det engelska uttrycket Requirements Engineering, innebär ett antal
aktiviteter. Aktiviteternas benämning och indelning skiljer sig åt en del mellan olika
författare, men i huvudsak är innehållet detsamma.

Kotonya & Sommerville (1998) kallar stegen för: kravinsamling (requirements elicitation),
kravanalys och förhandling (requirements analysis and negotiation), dokumentation av krav
(requirements documentation) och validering av krav (requirements validation).

Karlsson (1998) gör följande indelning: insamling av krav, dokumentation av krav, validering
av krav, prioritering av krav samt planering och förvaltning av krav.

Hjelte et.al. (1995) definierar kravhantering som processen att samla in, välja, dokumentera
och validera styrande krav.

Hofmann & Lehner (2001) anser att kravhantering innebär insamling (elicitation), modulering
(modeling), validering (validation) och verifiering (verification).

Vi anser för vår del att kravhantering innebär:

kravinsamling - att samla in all relevant kunskap som behövs för att skapa en kravmodell för
problemområdet.

kravanalys - att bestämma VAD ska systemet kunna utföra, VEM ska systemet betjäna, samt
HUR ska systemet fungera.

kravförhandling - att komma överens om utformning och innehåll i systemet samt pris och
övriga villkor.

modulering - att system modelleras som en visualisering av datainteraktionen systemet eller
delar av systemet har med andra aktiviteter, inom eller utom systemet. Syftet är att tillhanda-
hålla en abstrakt modell av systemet.

dokumentation - det dokument (kravspecifikation) som officiellt fastställer vad informations-
systemet förväntas utföra och på vilket sätt.

validering - undersökning att de specificerade kraven täcker in verksamhetens behov och att
det färdiga systemet blir det som kunden initialt efterfrågat. Bygger vi rätt produkt?

verifiering - försäkra sig om att kravdokumentet på ett effektivt sätt bidrar till att funktionerna
i den färdiga produkten verkligen är de som kunden efterfrågar. Bygger vi produkten rätt?

förvaltning - att ha kontroll på kraven och över de förändringar som görs av kraven genom
hela utvecklingsprocessen, parallellt med övriga aktiviteter i projektet.
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5 Kunskapsöverföring
För att kunna ge en meningsfull beskrivning av begreppen kunskapsomvandling, kunskaps-
spiralen, kunskapshantering samt kunskapsöverföring, så följer först definitioner av data,
information och kunskap, eftersom dessa begrepp lätt kan blandas ihop. Vi särskiljer sedan
kunskap i två olika typer, explicit respektive implicit kunskap, där den implicita kunskapen
ses som tyst och den explicita som kommunicerbar.

5.1 Definitioner av nyckelbegrepp

5.1.1 Data
Davenport och Prusak (1998, s. 2) definierar data som ”a set of discrete, objective facts about
events”. De menar att data har i sig varken mening eller värde, utan det är först när data sätts
in i ett sammanhang och ges en mening som ett värde uppkommer. Alla organisationer är i
behov av data eftersom den är en grundläggande byggsten för information. Även Nyhed
(1998, s. 9) menar på att ”Data är informationens byggstenar. Data blir till information när
den paketeras för ett visst syfte, till exempel när ekonomiska data sätts samman till en
ekonomisk rapport.” Andersen, E. S. (1994, s. 16) definierar data som ”En samling av
symboler/signaler som är bärare av information”.

Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) är data en representation av fakta, begrepp eller
instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller
maskiner.

Vi samtycker med samtliga referenter, men anser att Davenports & Prusaks definition är mer
fullständig och tydlig.

5.1.2 Information
När data sätts i ett sammanhang eller ges en betydelse som sedan kan tolkas övergår den till
att vara information. Information kan ses som ett meddelande som innefattar en sändare och
en mottagare. Syftet med informationen är att den ska ha en inverkan i någon riktning på hur
mottagaren upplever och ser på saker. (Davenport & Prusak, 1998)

Nyhed (1998, s. 9) särskiljer information från kunskap genom att ”information är inte
kunskap men en viktig byggkloss för att utveckla kunskap”.
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En strikt gräns mellan information och kunskap är svår att dra. Information innebär att någon
får kännedom om någonting, "blir informerad". Den kan ses som en nödvändig, men ej
tillräcklig förutsättning för kunskap, i betydelsen djupare insikt. Information kan uppfattas
som en viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser. Termen syftar då på själva
meddelandet, det vill säga, det innehåll som förmedlas. (www.ne.se)

Vi ansluter oss till Davenport & Prusak, men vi anser även att Nyhed har en bra definition, att
information inte är kunskap men en viktig byggkloss för att utveckla kunskap.

5.1.3 Kunskap
Davenport & Prusak (1998) definierar kunskap som en mix av erfarenhetsramar, värderingar,
kontextuell information och expertinsikt, som ger en ram för att utvärdera och ta till sig nya
erfarenheter och information. De menar att kunskap är något som människor besitter. Vidare
menar de att kunskap är en individuell förmåga som kan spridas i organisationer i form av
organisatoriska rutiner, processer, normer och system. Rowley definierar kunskap som
”Knowledge is knowing, familiarity gained by experience; person’s range of information; a
theoretical or practical understanding of; the sum of what is known” (Rowley & Farrow,
2000, s. 5). Andersen, E. S. (1994) hävdar att kunskap är en människas förståelse för faktiska
och tänkta förhållanden (fakta och föreställningar) och att kunskap kan kopplas till en
bestämd människa. Kunskapen blir något subjektivt och är något människor har, medan
information är det vi förmedlar eller tar emot. En annan syn har Stein (1996) som menar att
kunskapsöverföring handlar om att sändaren sprider kunskap medan mottagaren tar emot
information.

Platon analyserade också själva begreppet kunskap och frågade vad skillnaden är mellan att
bara ha en sann uppfattning eller åsikt och att ha kunskap, det vill säga, att verkligen veta
något. Hans svar är att det senare innebär, i tillägg utöver det förra, att man har goda grunder
för sin åsikt, vilket har fördelen att åsikten inte så lätt flyger sin väg. (www.ne.se)

Vi håller med Davenport & Prusak (1998).  Vi ser kunskap som en mix av erfarenhetsramar,
värderingar, kontextuell information och expertinsikt, som ger en ram för att utvärdera och ta
till sig nya erfarenheter och information. Vi ser även att kunskap är något som människan
besitter och att som Andersen, E. S. (1994) hävdar att kunskap kan kopplas till en bestämd
människa. Vi ser även, som Platon, kunskap som att verkligen veta och ha goda grunder för
sin åsikt.

Andersen hävdar att information är det vi förmedlar eller tar emot. Vi ansluter oss dock till
Steins (1996) definition - att sändaren sprider kunskap, medan mottagaren tar emot
information.
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5.2 Kunskapstyper
Kunskap kan delas in i olika typer såsom implicit och explicit kunskap eller medveten och
omedveten okunskap (Earl & Scott, 1998). Allwood (1998) tar upp andra kunskaper som
färdighetskunskaper samt deklarativa kunskaper, som sedan kan delas upp i semantiska
respektive episodiska kunskaper, men dessa kommer inte att behandlas i denna uppsats.

Vi har, utifrån vår fokusering till kunskapsöverföring, valt att behandla explicit respektive
implicit kunskap. Valet har baserats på att dessa kunskapstyper kan ses som varandras
motsatser och att de har en stor betydelse för val av överföringsmedia vid kunskaps-
överföring. Den explicita kunskapen ser vi som kommunicerbar via dokument och muntliga
föredragningar, medan den implicita kunskapen ses som tyst och är svår att överföra via
dokument och muntliga föredragningar. För att få den kommunicerbar måste vissa åtgärder
till. Detta kommer att behandlas längre fram i uppsatsen i kapitel 9: Diskussion samt kapitel
10: Slutsatser. Nedan redogör vi för dessa kunskapstyper som kan ses som motpoler
tillvarandra. Detta görs för att visa på skillnader och den hänsyn som måste tas vid val av
kunskapsöverföringsmedia.

5.2.1 Explicit kunskap
Explicit kunskap kan ses som information som kan formuleras i ord eller symboler och som
därigenom kan ses som kommunicerbar (Nonaka & Takeuchi, 1995; Stein, 1996). Denna
kunskap kan då lagras, kopieras och överföras genom skrivna dokument eller datafiler, utan
mänsklig medverkan (Nonaka & Takeuchi, 1995). Den explicita kunskapen bygger på
rationellt tänkande, den är ofta sekventiell i sin natur, och kan ses som digital i den mening att
det ofta går att skapa fullständiga teorier av explicit kunskap (Berggren & Lindkvist, 2001).

5.2.2 Implicit kunskap
Kunskap kan vara implicit och betecknas då som ”tyst”, eftersom individer ofta vet mer än
vad de kan berätta och den tysta kunskapen kan därför vara svår att kommunicera (Stein,
1996). Polanyi (1967) menar på att det är omöjligt att beskriva kunskapens natur, enbart med
en serie helt explicita steg, utan vi vet mer än vad vi kan säga. Författaren uttrycker det som
”We can know more than we can tell” (Polanyi, 1967, s. 4). Molander (1996) påstår att tyst
kunskap blev ett centralt uttryck i diskussioner om yrkeskunnande under 1980-talet. En
innebörd av ”det tysta” är det ordlösa överförandet av kunskaper, ”visa genom att göra”.
Anledningen till att kunskapen är tyst är att individer inte är fullt medvetna om den, vilket kan
bero på att de har kommit att ta kunskapen för given (Stein, 1996). Tyst kunskap ligger djupt i
individers medvetanden och handlingar och är svåra att formulera eller formalisera. Det är
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kunskap som har bildats av upplevelser och erfarenheter och som är starkt personliga. Den
tysta kunskapen kan på så sätt vara svår att förmedla vidare till andra. Det mesta av en
individs kunskap är tyst och individers explicita kunskaper motsvaras bara av toppen på ett
isberg. En gemensam kunskapsbas i form av gemensamma erfarenheter är en förutsättning för
att överföra tyst kunskap mellan individer. (Nonaka & Takeuchi, 1995)

” En blind man använder en käpp för att känna av hinder i sin väg. Den blinde
konstruerar en bild av verkligheten via användningen av käppen. Handens
hantering av käppen ger tyst kunskap som låter den blinde konstruera en

verklighetsbild.”  Rolf (1991, s. 62)

5.3 Kunskapsomvandling
Nonaka & Takeuchi (1995) menar att kunskap utvecklas genom interaktion mellan explicit
och tyst kunskap. De presenterar en modell för kunskapsomvandling, som består av fyra
delar.

Figur 12. Fyra former av kunskapsomvandling

(Källa: Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 62, Egen bearbetning)

Socialisering (från tyst till tyst): För att överföra tyst kunskap är det viktigt att personerna har
en gemensam bakgrund med gemensamma erfarenheter, eftersom den tysta kunskapen är
starkt kontextberoende. Socialiseringsprocesser kan initieras genom skapandet av arenor där
individer kan interagera med varandra i dialog, ansikte mot ansikte. Den typiska arenan för
sådan interaktion är enligt Nonaka & Takeuchi (1995) det självorganiserade teamet där
individer från olika funktioner arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål.

Externalisering (från tyst till explicit): Transformationen från tyst till explicit kunskap bör
ske genom dialog, där man kan använda sig av analogier, metaforer, koncept och modeller
med mera. På så sätt kan individerna sätta ord på sin tysta kunskap. Man behöver artikulera
den tysta kunskapen för att skapa nya explicita begrepp och begreppsbilder. Externalisering
utgör nyckeln till skapandet av ny kunskap. Det är genom externaliseringsprocessen det
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skapas explicita kunskaper från tyst kunskap. Därmed blir kunskapen enklare att överföra till
andra individer. (ibid.)

Kombinering (från explicit till explicit) uppkommer när explicit kunskap interagerar. Explicit
kunskap kan utbytas och kombineras via dokument, möten eller datoriserade nätverk. Genom
att sortera, slå ihop, kombinera och kategorisera explicit kunskap kan det leda till ny kunskap.
(ibid.)

Internalisering (från explicit till tyst): I denna transformation personliggörs den explicita
kunskapen till tyst kunskap. Genom ”learning by doing” kan den internaliseras och därigenom
bli en del av en individs underliggande, djupare kunskapsbas (tyst kunskap). (ibid.)

Kunskapsutvecklingen i organisationen avslutas inte när kunskapen internaliseras, eftersom
kunskapsspridningen är en ständig pågående process. Den tysta kunskapen som har skapats
leder till att en ny kunskapsspiral initieras. (ibid.)

”For organizational knowledge creation to take place, however, the tacit knowledge
accumulated at the individual level needs to be socialized with other organizational members,
thereby starting a new spiral of knowledge creation.” (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 69)

5.4 Kunskapsspiralen
Det finns enligt Nonaka & Takeuchi (1995) två dimensioner av kunskap i en organisation, den
ena är epistemologisk och den andra är ontologisk. Den epistemologiska dimensionen visar
hur kunskapen är, det vill säga, om den är tyst eller explicit. De ser inte tyst och explicit
kunskap som två helt skilda saker, utan som att de kompletterar varandra och hela tiden
samverkar med varandra. Den ontologiska dimensionen visar på vilken nivå kunskapen finns i
organisationen.

När kunskap utvecklas i en organisation sker det först i den epistemologiska dimensionen,
genom att kunskap transformeras mellan tyst och explicit kunskap. Samtidigt utvecklas
kunskap också längs den ontologiska dimensionen. När kunskap transformeras mellan tyst
och explicit så sprider den sig i organisationen. All kunskap utvecklas i grunden på individ-
nivå och genom transformationerna delas kunskap mellan människor och blir tillgänglig på
gruppnivå och vidare till organisationsnivå. I vissa fall blir den tillgänglig även för andra
organisationer. Författarna kallar denna organisatoriska utveckling för kunskapsspiralen (se
figur 13). (ibid.)
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Figur 13. Kunskapsspiralen

 (Källa: Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 73)

5.5 Kommunikation
Idag finns det en mängd olika kommunikationsmedia tack vare den tekniska utvecklingen.
Traditionella medier är exempelvis tidningar, radio, telefon och television. Mer nya medier är
exempelvis datorer, faxar, mobiltelefoner och personsökare. För att få en effektiv
kommunikation är det viktigt att förstå bakomliggande element. Nedanstående figur visar en
kommunikationsmodell som består av nio element. (Kotler, 2000)

Figur 14. Kommunikationsprocessen

 (Källa: Kotler, 2000, s. 551)
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Sändaren måste veta vilka som ska nås och vilken respons som han/hon vill erhålla. Han/hon
måste koda sitt meddelande med förståelse för hur mottagaren kommer att avkoda
meddelandet. Meddelandet måste sändas genom ett effektivt media som når mottagaren.
Sändaren måste även utveckla återmatningskanaler för effektiv feedback. För att ett
meddelande ska vara effektivt måste sändarens kodningsprocess kopplas samman med
mottagarens avkodningsprocess. Ju mer sändarens erfarenhetsområde stämmer överens med
mottagarens desto effektivare kommer meddelandet att vara. (ibid.)

Modeller som betonar ”feedback” har en cyberteknisk inriktning, där cyberteknik står för
läran om styrning. Själva ordet cyberteknik är härlett från det grekiska ordet för styrman, och
dess ursprung kan ge en god illustration. Om en styrman vill styra åt babord skjuter han
rorkulten åt styrbord. Sedan ser han efter hur långt båtens stäv svänger över åt babord och
korrigerar hur långt han för rorkulten därefter. Ögonen gör det möjligt för honom att få denna
feedback, det vill säga hur stäven reagerar på hans första rörelse med rorkulten. Detsamma
gäller för mänsklig kommunikation, där feedback gör det möjligt för talaren att anpassa sin
framställning till publikens behov och gensvar. Vissa kommunikationskanaler försvårar
feedback avsevärt. Kommunikationsradio och telefoner tillåter växelvis sändning, som kan
utföra vissa feedbackfunktioner, men denna feedback är uppenbarligen av en annan typ än
den samtidiga feedback som sker vid kommunikation ansikte mot ansikte. Under denna
kommunikation kan sändaren, sända med rösten och ta emot med ögonen. (Fiske, 1994)

Feedback har dessutom ett antal underordnade funktioner, där den viktigaste av dessa är att
feedback hjälper mottagaren att känna sig delaktig i kommunikationen. Är sändaren medveten
om mottagarens reaktion och anpassar sig därefter, blir mottagaren mer benägen att acceptera
meddelandet från sändaren. (ibid.)
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5.6 Kunskapshanteringsprocessen
Davenport & Prusak (1998) har utvecklat en modell för kunskapshantering som består av tre
steg, nämligen kunskapsgenerering, dokumentation och organisation samt kunskaps-
överföring.

Figur 15. Kunskapshanteringsprocessen

(Källa: Davenport & Prusak, 1998, Egen bearbetning/tolkning)

5.6.1 Kunskapsgenerering
Enligt Davenport & Prusak (1998) genererar ett företag ständigt ny kunskap. Organisationer
absorberar hela tiden ny information som individerna senare förädlar till, för dem, användbara
kunskaper, som sedan tillsammans med tidigare erfarenheter, värderingar och interna regler
ligger till grund för deras handlande.

5.6.2 Dokumentation och organisation av kunskap
Syftet med detta steg i kunskapshanteringsprocessen är att på ett lätt förståeligt sätt göra
organisatorisk kunskap tillgänglig för alla inom organisationen som är i behov av den. Denna
organisatoriska kunskap kan, som tidigare nämnts, vara av två olika slag: explicit respektive
implicit kunskap.

Den explicita kunskapen är lätt att dokumentera i till exempel databaser eller skriftliga
dokument. Det kan till exempel röra sig om kortare projektpresentationer, som beskriver hur
ett problem hos en kund lösts på ett bra och kanske nytt sätt. Författarna menar att det man
emellertid bör tänka på är att hela tiden ha en klar uppfattning om vilket mål man har med den
dokumenterade kunskapen. (Davenport & Prusak, 1998)

Den tysta kunskapen är svårare att dokumentera och är, som tidigare nämnts, kunskap som
ligger djupt i individers metvetanden och handlingar (Nonaka & Takeuchi, 1995). Till följd av
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detta är dokumentationsprocessen, vad det gäller den tysta kunskapen, ofta begränsad till att
lokalisera den person som besitter kunskapen i fråga (Davenport & Prusak, 1998).

Davenport och Prusak (1998) anser att en mycket viktig del av dokumentationsprocessen är
en väl fungerande kunskapskartläggning inom organisationen, då det inte bara räcker att
dokumentera, utan det ska även vara lätt att finna den information man söker. En kunskaps-
karta kan vara i form av en konstruerad databas, som kan vara en guide till var den går att
finna. Den ska visa vart man ska söka sig för att finna den person som besitter kunskapen om
området.

5.6.3 Kunskapsöverföring
Kunskapsöverföring består enligt Davenport & Prusak (1998) av två variabler, ett meddelande
som överförs av en sändare och upptagning av meddelandet av mottagaren. Om informationen
inte har upptagits har kunskapen inte överförts och inlärning har då inte skett hos mottagaren.
De menar att enbart göra kunskapen tillgänglig för mottagaren, behöver inte betyda att
kunskapen har överförts. Författarna menar att sätten att överföra och ta emot kunskap skiljer
sig åt beroende på vilken typ av kunskap det handlar om. Kunskap som är explicit kan med
fördel representeras i dokumentform eller i databaser, medan däremot tyst kunskap kräver
personlig kontakt. Stein (1996) menar att kunskapsöverföring handlar om att sändaren sprider
kunskap medan mottagaren tar emot information.

Figur 16. Interpersonell kommunikation

 (Källa: Stein, 1996, s. 34)

Informationen blir sedan till kunskap när mottagaren har bearbetat den. Informationen ses
som ett flöde av meddelanden, medan kunskap skapas och organiseras av det informations-
flöde, som sedan förankras i kunskapsbärarens egna värderingar och trossatser. (ibid.)
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Del III: Forskningsmetodik
Denna del omfattar kapitel 6: Metod. Syftet med detta kapitel är att visa den vetenskapliga
teoretiska arbetsgången, som kommer att ligga till grund för genomförandet av vår
undersökning.

6 Metod
I det här kapitlet kommer vi att visa på de vetenskapsteoretiska grunder som vi har utgått ifrån
när vi genomfört vår studie. Först kommer vi att belysa två olika förhållningssätt, som är
dominerande i forskningsmetodiken, positivism och hermeneutik. Därefter kommer de olika
forskningsmetoderna kvantitativ och kvalitativ att förklaras. Vi kommer även att förklara
olika ansatser som induktion, deduktion och abduktion. Vi ger även beskrivningar av
intervjuer, som kommer att vara uppdelade i ostandardiserade, standardiserade och semi-
standardiserade intervjuer samt strukturering och icke strukturering. Till sist finns en
beskrivning av en analysmetod som kallas Grounded Theory samt några andra analysmetoder.

6.1 Vetenskapsteoretiska förhållningssätt
Det finns ett flertal förhållningssätt som nämns i litteratur som rationalism, relativism,
objektivism, realism med mera (Chalmers, 1994). Här redogör vi för två förhållningssätt, som
kan ses som motpoler till varandra. Dessa är positivism och hermeneutik och är i huvudsak
återkommande i den mesta litteraturen om forskningsmetodik.

6.1.1 Positivism
Filosofen Auguste Comte (1798-1857) ses som positivismens grundare. Begreppet positiv
stod för något som var precist, säkert och verkligt och var en motsats till metafysikens
religiösa, spekulativa, idealistiska och allmänt romantiska föreställningar. Det som inte är
verkligt och iakttagbart kan inte bli forskningsobjekt. (Lundahl & Skärvad, 1999) Det som
inte kan mätas, kan enligt denna tradition inte heller undersökas vetenskapligt, och de
samband som inte kan mätas är omöjliga att uttala sig om vetenskapligt (Hartman, 2001).
Vetenskapens mål är att förklara genom att söka orsak – verkan - samband. En åtskillnad
mellan fakta och värderingar måste även göras. Det vetenskapliga arbetet bör genomföras
enligt en och samma metod ”den enhetliga vetenskapliga metoden”. Positivismen ligger till
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grund för kvantitativ metodteori. (Lundahl & Skärvad, 1999) Forskarens hållning är att på ett
”objektivt” sätt studera forskningsobjektet (Patel & Davidson, 1994).

6.1.2 Hermeneutik
Hermeneutik kan fritt översättas som tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där
forskaren studerar, tolkar och försöker att förstå grundbetingelserna för den mänskliga
existensen. Man menar att den mänskliga existensen kan tolkas och förstås genom språket.
Hermeneutiken har fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll
som är öppen, ”subjektiv” och engagerad. En hermeneutiker menar att mänsklig verklighet är
av språklig natur, att man genom språket kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga.
Hermeneutikern ser på helheten i forskningsproblemet och ställer helheten i relation till
delarna och pendlar sedan mellan del och helhet för att få en så fullständig förståelse som
möjligt. (Patel & Davidson, 1994) Hermeneutikern studerar tolkning av texter och syftet är att
vinna en giltig och gemensam förståelse av textens mening (Kvale, 1997). Forskaren som
tolkar en text, till exempel en noggrant utskriven intervju, börjar med att läsa hela intervjun
och försöker sedan att förstå helheten av denna, för att sedan läsa olika delar i texten, var för
sig, för att skaffa förståelse av dessa. Forskaren kan sedan pendla mellan dessa båda synsätt
och ställa de olika förståelserna till varandra. (Patel & Davidson, 1994) Målet är inte att
formulera hypoteser som anger mätbara egenskaper mellan egenskaper i världen. I stället vill
forskaren formulera en teori som förmedlar en förståelse för hur människor tillhörande en viss
grupp uppfattar verkligheten. (Hartman, 2001)

6.2 Forskningsmetoder
Kvantitativ metod och kvalitativ metod är två forskningsmetoder som skiljer sig åt i sin
karaktär. I kvantitativa metoder använder sig forskaren av tal och siffror i arbetsmaterialet,
medan i den kvalitativa metoden är det, i grova drag, texten som är det centrala uttrycket och
arbetsmaterialet. (Repstad, 1999) Vi har här valt att visa på skillnader i de två inriktningar i
nedanstående tabell (se figur 17).
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Kvalitativ metod Kvantitativ metod
Subjektiv Objektiv
Induktiv Deduktiv
Mjuk Hård
Konst Vetenskap
Hermeneutik Positivism
Teleologisk Kausal
Finalistisk Mekanistisk
Förståelse Förklaring
Fenomenologi Positivism
Mikro Makro
Närhet Distans
Intensiv Extensiv
Känsla Kyla
Ord Siffror
Naturalistisk Empiristisk

Figur 17. Kännetecken för kvalitativ respektive kvantitativ forskningsmetod

(Källa: Starrin & Svensson, 1994, s. 35. Egen bearbetning)

Vi kommer här att förklara kvantitativ och kvalitativ metod mer ingående. Med metod menar
vi här själva tillvägagångssättet/handlingssättet.

6.2.1 Kvantitativ metod
I kvantitativ forskningsmetodik intresserar sig forskaren för det gemensamma, det genom-
snittliga eller representativa. Det handlar mer om att ringa in information om många under-
sökningsenheter, vilket innebär att forskaren går på bredden. (Holme et.al., 1997) Kvantitativa
metoder är lämpliga när man ska mäta stora datamängder. Mätningen kan användas för att
kvantitativt beskriva ett visst fenomen eller att förklara och mäta sambanden mellan olika
egenskaper. Detta handlar främst om att testa hypoteser. Kvantitativa undersökningar delas in
i tre faser. I planeringsfasen formuleras hypoteser och undersökningen planeras. Därefter
följer datainsamlingsfasen och slutligen analysfasen. (Lundahl & Skärvad, 1999)

6.2.2 Kvalitativ metod
I kvalitativa metoder handlar det om att karaktärisera fenomenet som sådant, och själva ordet
”kvalitativ” står för kvalitéer, det vill säga egenskaper eller framträdande drag hos ett
fenomen. Ett kännetecken på kvalitativa metoder är dess flexibilitet och att forskaren går på
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djupet i undersökningen. (Repstad, 1999) Kvalitativa metoder är lämpliga när man ska
beskriva, analysera och förstå beteendet hos enskilda människor eller grupper av människor
med utgångspunkt från de som ska studeras (Lundahl & Skärvad, 1999). Syftet med
kvalitativa undersökningar är att skapa en djupare kunskap och ambitionen blir att försöka
förstå och analysera helheter (Patel & Davidson, 1994). Även Repstad (1999) har en liknande
beskrivning, att kvalitativa metoder syftar till att undersöka på djupet och se helheten.
Kvalitativa metoder lämpar sig bäst när forskaren vill skaffa sig en insikt om ett fenomen eller
en situation. Holme et.al. (1997) menar på att kvalitativa metoder präglas också av närhet till
det som ska undersökas. Till kvalitativa hör till exempel intervjuer, observationer och
fallstudier. Även Repstad (1999) betonar denna närhet och poängterar att det måste finnas ett
tätt och nära förhållande mellan forskaren och den miljö eller de personer som ska studeras.

6.3 Vetenskapsteoretisk ansats
Här kommer vi att belysa olika ansatser i forskningsmetoden. Först har vi valt att beskriva de
olika ansatserna med hjälp av en bild som är bearbetad från Alvesson & Sköldberg (1994).
Därefter ges en förklaring till respektive ansats: induktion, deduktion och abduktion.
Induktion och deduktion kan ses som varandras motsatser, där induktionen utgår från empirin
medan deduktionen prövar teorins hållbarhet och abduktion är en kombination av de båda.

Figur 18. Ansatsernas relation till teori och empiri

(Källa: Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 45. Egen bearbetning)

6.3.1 Induktion
Vid en induktiv ansats följer forskaren upptäckandets väg genom att studera forsknings-
objektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori (Olsson &
Sörensen, 2001). Forskaren börjar med att samla in datamaterial, utan att från början ha en
hypotes. Datainsamlingen styrs helt och hållet av en frågeställning och efter datainsamlandet,

Induktion Deduktion Abduktion

Teori

Empiriska
regelbunden-
heter

Empiri
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analyseras datamaterialet och forskaren försöker att hitta samband mellan olika egenskaper.
Hittar forskaren sedan ett entydigt samband i datamaterialet, och om datamaterialet är
tillräckligt stort, kan han/hon sedan dra slutsatsen att samband inte bara råder i datamaterialet
utan även generellt. (Hartman, 2001)

6.3.2 Deduktion
Den deduktiva metoden är i dag vedertagen inom den positivistiska traditionen. Enligt den
deduktiva metoden rättfärdigas hypoteser genom att man härleder (deducerar) observerbara
fakta ur hypotesen. (Hartman, 2001) I en deduktiv ansats följer forskaren bevisandets väg
(Patel & Davidson, 1994). En deduktiv ansats kännetecknas av att personen, utifrån allmänna
principer och befintliga teorier, drar slutsatser om enskilda företeelser. Det härleds hypoteser
ur den redan befintliga teorin, som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Det här sättet
att arbeta på kallas ofta för det hypotetiskt – deduktiva. (Olsson & Sörensen, 2001)

6.3.3 Abduktion
Abduktionen kan ses som en kombination av induktion och deduktion och utgår från
empiriska fakta liksom induktionen, men den avvisar inte deduktionens teori. Istället finns det
en möjlighet att växla mellan empiri och teori, så att omtolkning kan ske successivt.
(Alvesson & Sköldberg, 1994)

6.4 Undersökningsmetoder
Det finns ett flertal olika undersökningsmetoder/tekniker för datainsamling, som till exempel
observationer, fallstudier, enkäter och intervjuer med mera (Lundahl & Skärvad, 1999; Patel
& Davidson, 1994; Olsson & Sörensen, 2001). Vi har här inriktat oss på att beskriva
intervjuer, eftersom de kommer att ligga till grund för vårt genomförande.

6.4.1 Intervjuer
En intervju är en kommunikation mellan intervjuare och respondenter/informanter, där
intervjun förmedlar kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, värderingar med
mera till intervjuaren (Jacobsen, 1993).

En intervju är ett samtal med ett tydligt syfte, som sker mellan vanligtvis två personer i syfte
att samla in information om något (Ely et.al., 1993).

Intervjun är en metod för datainsamling där information inhämtas från respondenter/
informanter (Lundahl & Skärvad, 1999). Intervjuer kan ses som kvantitativa respektive
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kvalitativa. Den kvantitativa intervjun ses ofta som snäv och inrutad och det kan vara svårt att
fånga upp en individs nyanserade erfarenheter och förhållningssätt. I den kvalitativa intervjun
kan svaren däremot lättare följas upp. Följden blir att informanten uppmuntras att fördjupa
och tänka över sina svar. Forskaren har ofta en mall över sina frågor, men han eller hon följer
den inte slaviskt. Meningen är att mallen ska fungera som en minneslista, så att forskaren kan
täcka in det område som ska behandlas. Frågorna kan på så sätt utformas under själva
intervjun. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att det blir en mer avslappnad miljö och ett
mer naturligt samtal. (Repstad, 1999) Ett annat vanligt sätt att skilja mellan olika typer av
intervjuer är att utgå från graden av standardisering (Lundahl & Skärvad, 1999).

Standardiserade intervjuer
Vid standardiserade intervjuer är frågeformuleringen och ordningsföljden bestämd på
förhand. Intervjun ska då ske på samma sätt vid utfrågningen av olika personer i samma
undersökning. Denna form av intervju är mest lämplig om syftet är att samla in hårda data, till
exempel frånvarostatisk, försäljningsvolymer etcetera. (ibid.)

Ostandardiserade intervjuer
Vid ostandardiserade intervjuer kan intervjuaren välja frågeformuleringen och frågornas
ordningsföljd mera fritt. Intervjun blir på så sätt mer flexibel och situationsanpassad. Denna
form av intervju är mer anpassad till att samla in mjuka data om mer kvalitativa förhållanden,
till exempel olika personers bedömning av en situation etcetera. (ibid.)

Semistandardiserade intervjuer
Vid semistandardiserade intervjuer har intervjuaren på förhand bestämt vissa frågor som ges
till alla respondenter/informanter. Dessa frågor kan sedan följas upp med följdfrågor som till
exempel, kan du utveckla det lite mer etcetera. Dessutom ställer intervjuaren frågor som
endast riktar sig till vissa personer. (ibid.)

Strukturerade respektive ostrukturerade intervjuer
När det handlar om strukturerade och ostrukturerade intervjuer så handlar det om frågornas
grad av slutenhet respektive öppenhet. Med de slutna frågorna har respondenten/informanten
mycket inskränkta svarsmöjligheter. I de öppna frågorna har den intervjuade möjlighet att
svara på många olika sätt beroende av erfarenheter, attityder och språkvanor och så vidare.
Begreppet strukturering gäller i det här fallet svarsmöjligheterna. (Andersen, H., 1994)
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6.5 Dataanalys och teorigenerering
Här följer först en beskrivning av hur Grounded Theory (GT), fungerar och på vilket sätt den
kan användas för att åstadkomma ny teori. Därefter har vi valt att redogöra kortfattat för några
andra analysmetoder.

6.5.1 Grounded Theory
Grounded Theory (GT) blev känd genom Glaser & Strauss år 1967. Det är en metod för att på
induktiv väg utveckla teori. Teorigenereringen sker genom att begrepp, kategorier och
egenskaper genereras från data. Med utgångspunkt från begreppen och deras egenskaper söks
sedan ett mönster i det studerade fenomenet. Syftet är att utveckla alltmer sammanhängande
föreställningar och teorier om fenomenet. Datainsamling, begreppsutveckling och teori-
utveckling sker samtidigt och interaktivt. (Lundahl & Skärvad, 1999)

Insamlingen av data kan ske genom till exempel intervjuer. Den internt framväxande teorin
ska vägleda frågandet och de idéer och teoretiska ledtrådar som forskaren får då han/hon
granskar data, ska föra honom/henne vidare i frågandet. Informanterna ger vinklingar i sina
svar som för in forskaren i nya idébanor. Utifrån dessa modifierar forskaren sitt frågande mot
”det nya” genom att forskaren antecknar data som tagits upp vid bandinspelning.
Omvandlingen av rådata från ren empirisk data till en mer gripbar databild kallas kodning.
(Olsson & Sörensen, 2001)

Kodningen kan ske i flera olika bearbetnings- och analysfaser som öppen kodning, axial
kodning och fokuserad kodning.

Med öppen kodning avses att forskaren kodar rad för rad (Hartman, 1998). Samtidigt börjar
också den jämförande analysen. Koder (begrepp, dimensioner, egenskaper) som utvecklats
under den första informantutsagan, jämförs med koder som utvecklades vid analys av den
andra informantutsagan och så vidare. Allt eftersom kodning och jämförelser äger rum
uppstår nya idéer. (Olsson & Sörensen, 2001)

I den axiala kodningen är man ute efter att upptäcka relationer mellan begreppen, det vill
säga, mellan olika kategorier och mellan kategorier och deras egenskaper. Det man intresserar
sig för är kategorins variationer, det vill säga skillnader och likheter. (Hartman, 1998)

Syftet i den fokuserade kodningen är att skapa en slutlig teori genom en jämförande analys
och tolkning av resultaten. Den jämförande analysen i den fokuserade processen innebär att
de koder som framkommer jämförs mot ny data. (ibid.)

Insamlandet av data avslutas då mättnad är nådd och inga nya mönster bildas och inte heller
några nya egenskaper kan observeras. En annan tolkning är att insamlandet av data avslutas
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när man vid upprepade tillfällen vid den fortsatta datainsamlingen får data, som är utbytbara
mot tidigare insamlade kodade data och att en framväxande teori bedöms vara väl
underbyggd. (Olsson & Sörensen, 2001)

6.5.2 Andra analysmetoder
Här kommer vi att redogöra kortfattat för några olika analysmetoder, som kan ligga till grund
för att få en förståelse om hur dessa fungerar.

I analytisk induktion analyseras data i två steg, genom kodning och tolkning. Kodningen
handlar om att finna mönster, teman och begrepp, som sedan sätts i olika kategorier. Genom
tolkning utvecklas en teori genom att relatera olika kategorier till varandra. (Lundahl &
Skärvad, 1999)

Meningskoncentrering innebär att intervjumaterialet formuleras mer koncist. Långa
uttalanden pressas samman i kortare uttalanden och det mest väsentliga av det som har sagts
formuleras i några få ord. (Kvale, 1997)

I meningskategorisering kodas intervjun i kategorier. Långa uttalanden reduceras till enkla
kategorier, som till exempel ”+” eller ”-”, vilket anger förekomst eller inte förekomst av
fenomen, eller att man använder ett tal på en skala, exempelvis från ett till fem, som anger ett
fenomens styrka. Genom den här metoden kan en stor text reduceras och struktureras till
några få tabeller och figurer. (ibid.)

I informationsanalys ordnas materialet i begrepp och det bestäms kvalitéer och dimensioner.
Sedan ska forskaren upptäcka nya begrepp och sammanhang (Olsson & Sörensen, 2001).

I begreppsanalys menas att forskaren ska kartlägga ett begrepps innebörd genom att ange de
kännetecken, kvalitéer och dimensioner som ingår i begreppets innehåll. I vid mening kan
begreppsanalys även inbegripa en språklig analys. (ibid.)
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Del IV: Empirisk studie
Denna del omfattar två kapitel. I kapitel 7: Genomförande, tar vi upp hur vi genomfört vår
studie. I kapitel 8: Resultat, redovisar vi resultatet av vår studie.

7 Genomförande
Detta kapitel ägnas åt att beskriva hur vi har genomfört vår studie. Vi beskriver, i grova drag,
de olika faserna som förberedelser i form av bland annat kunskapsprojektering, datainsamling,
dataanalys samt urval av informanter.

Vidare redogör vi, utifrån de aspekter vi presenterat i kapitel 6: Metod, för vårt val av förhåll-
ningssätt som är hermeneutiskt. Eftersom kvalitativ forskningsmetod sammankopplas med
hermeneutiskt förhållningssätt, föll det sig naturligt att följa den kvalitativa metoden. I
ansatsen ser vi likheter med induktion. Själva undersökningsmetoden bestod av intervjuer.
Dataanalys har gjorts med inspiration från Grounded Theory. Genom att analysera resultatet
och ställa det i relation till den teoretiska referensramen, har ny teori genererats. Vi motiverar
också varför vi har gjort respektive val, så att god förståelse och trovärdighet ska erhållas.

7.1 Genomförandefaser
I det följande beskriver vi arbetet med genomförandet av vår empiriska undersökning.

Fas 1: Vi läste in oss på området kunskapsöverföring mellan förstudie och analys i system-
utvecklingsprocessen.

Fas 2: Vi utformade en frågemall (se Bilaga A), med frågor som skulle ge svar på våra
delfrågor (se 1.4 Frågeställning). Därefter gjorde vi ett urval av lämpliga företag och
telefonkontakt togs med dessa. Inför intervjuerna sände vi över ett utdrag ur vår
kunskapsprojektering samt vår frågemall till informanterna för att ge dem möjlighet
att förbereda sig. Intervjuerna ute på företagen bandades.

Fas 3: Varje band transkriberades över i textform. Från rådatan genomfördes en menings-
koncentrering, vilken sammanställdes i form av intervjureferat (se Bilaga B). Data-
analys genomfördes med inspiration av Grounded Theory, för att fastställa resultat
från intervjureferaten.

Fas 4: Vi genomförde vår teorigenerering genom att analysera resultatet och ställa det i
relation till den teoretiska referensramen.
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7.2 Urval av informanter
Vår utgångspunkt vid val av informanter har varit att studera om förstudie genomförs och hur
eventuellt arbete med förstudie bedrivs, samt hur kunskapsöverföringen genomförs till näst-
kommande fas. Vi har dock varit begränsade i tid och i vilken utsträckning vi har kunnat få
tillträde för att genomföra intervjuer.

Då studien fokuserar på kunskapsöverföring mellan förstudie och analys i systemutvecklings-
processen, har urvalet baserats på rena IT-företag samt organisationer som är så stora att de
har en egen IT-enhet. Vi har även efterfrågat och valt ut personer som arbetar med system-
utveckling och befinner sig i området kring förstudie och analys. Personernas befattningar har
varit projektledare, konsultchef, IT-strateg, IT-chef och systemutvecklare med mera.

För att ge en ytterligare dimension åt studien har vi även varit i kontakt med och intervjuat
personer som arbetar med teknisk utveckling på ett industriföretag.

Sammanfattningsvis har vi intervjuat elva informanter, på sammanlagt sju företag. Att det
blev just de företagen, var att informanterna visade stort intresse för att delta, samt att de var
villiga att dela med sig av sina erfarenheter och värderingar. Vi har även haft kontakt med en
del företag som inte har visat intresse för eller haft möjlighet att ta emot oss.

7.3 Förhållningssätt, kvalitativ metod, ansats
Vi har valt att undersöka kunskapsöverföring mellan förstudie och analys i system-
utvecklingsprocessen. Syftet har varit att studera, tolka och förstå detta fenomen som sådant.
Vi har tittat på helheten av fenomenet kunskapsöverföring, för att sedan ställa det i relation till
delarna, som förstudie, analys och själva överföringen av kunskap. Vi har även pendlat mellan
helhet och del, för att på så sätt få en så fullständig förståelse som möjligt. Målet har varit att
formulera en teori som förmedlar en förståelse kring fenomenet kunskapsöverföring. Därmed
har vi utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt.

Hermeneutiken sammankopplas gärna med kvalitativa metoder. Därav har vi valt att använda
oss av en kvalitativ metodik. Vårt syfte har varit att studera och utveckla en djupare kunskap
om fenomenet kunskapsöverföring. Det som kännetecknar kvalitativ forskningsmetodik är
den flexibilitet som vi använt oss av när vi har utfört undersökningen. Det kan vara till
exempel som när vi genomförde våra kvalitativa intervjuer och då använde oss av en
frågemall där vi anpassade frågorna till situationen. Under de kvalitativa intervjuerna, har vi
känt den närhet till informanterna, som kännetecknar kvalitativ metod. Vår ambition har varit
att försöka förstå och analysera helheten av fenomenet kunskapsöverföring. Med det anser vi
att en kvalitativ metod har använts.
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Inom forskningen finns det olika ansatser för att skapa ny teori. Vi kan se likheter med
induktiv ansats, eftersom vi följt upptäckandets väg, genom att studera forskningsobjektet,
kunskapsöverföring ute på ett flertal företag.

Datainsamlingen har styrts helt och hållet av vår frågeställning och efter datainsamlandet har
datamaterialet analyserats.

7.4 Undersökningsmetod
De metoder som passar kvalitativ undersökning är bland annat observationer, fallstudier och
intervjuer. Vi har i vår undersökning valt att använda oss av kvalitativa intervjuer, istället för
kvantitativa intervjuer som mer syftar till att samla in kvantitativa data, dels därför att vi
bedömde att kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod ger ett tillfredsställande resultat,
och dels eftersom vi bedömde att observationer och fallstudier tidsmässigt inte gick att
genomföra under den begränsade tid vi hade till förfogande för vårt arbete. Under våra
kvalitativa intervjuer har informanterna förmedlat sin kunskap i form av upplevelser,
erfarenheter och åsikter om fenomenet kunskapsöverföring mellan förstudie och analys i
systemutvecklingsprocessen. Vi har utgått från en frågemall (se bilaga A) som vi dock inte
har följt slaviskt, utan den har fungerat som en minneslista. Vi har använt oss av öppna frågor,
där svaren har kunnat följas upp. På så sätt har vi fått väldigt uttömmande svar, och täckt in
området kring kunskapsöverföring mellan förstudie och analys i systemutvecklingsprocessen.
För att få en så avslappnad miljö och naturligt samtal som möjligt, så har frågorna formulerats
under själva intervjun.

Vi ser likheter med ostandardiserade intervjuer, då vi har valt frågeformuleringen och
frågornas ordningsföljd mera fritt. Vi har, som tidigare sagts, varit flexibla och situations-
anpassat våra intervjuer. Eftersom vi ville samla in mjuka data om mer kvalitativa
förhållanden ansåg vi denna ostandardisering nödvändig. Vi ser även vissa likheter med
semistandardiserade intervjuer, med tanke på att vi på förhand bestämt vissa frågor som skulle
ges till samtliga informanter. Men dessutom ställde vi frågor som enbart riktade sig till vissa
personer. Dessutom kändes det naturligt att ställa följdfrågor på intressanta svar som mottogs.

Då en del av informanterna inte arbetade med förstudier, så gick det inte att ställa vissa frågor
till dem, eftersom vissa frågor var mer riktade till de som arbetar med förstudier. Eftersom
våra frågor var öppna, så hade informanterna möjligheten att svara på många olika sätt
beroende på erfarenheter, attityder och språkvanor. Det finns både fördelar och nackdelar med
öppna frågor, fördelarna kan ses som att svaren blir mycket uttömmande, medan nackdelarna
är att det kan vara svårt att hantera intervjumaterialet.
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För att få så bra underlag som möjligt har vi utfört nio intervjuer med sammanlagt elva
informanter. För att kunna hantera intervjumaterialet har varje intervju spelats in med en
bandspelare, för att sedan transkriberas över i textform. Vi genomförde en fullständig
överföring där vi skrev ned allt vad som sades av informanterna, inklusive oss själva, för att få
en så heltäckande bild som möjligt, samt för att inte missa något som kunde vara av intresse
till vår uppsats.

7.5 Dataanalys
Vi har under uppsatsarbetet blivit inspirerade av Grounded Theory (GT), där vi på induktiv
väg utvecklat ny teori. Teorigenereringen har skett genom att vi genererade egenskaper och
begrepp utifrån den rådata vi fick från våra intervjuer. Vi har med utgångspunkt utifrån dessa
begrepp och egenskaper funnit ett mönster i det studerade fenomenet, kunskapsöverföring.

Vi ser likheter med GT i vårt sätt att genomföra den öppna kodningen, då vi började med att
koda rad för rad, det vill säga att vi läste rad för rad för att titta på helheten och ställa det i
relation till delarna. Samtidigt gjordes en jämförande analys mellan de olika intervjutexterna.
Det vi fokuserade på var tänkbara begrepp, dimensioner och egenskaper som fanns i
materialet.

Utifrån den öppna kodningen, när tänkbara begrepp, dimensioner och egenskaper
framkommit, konstaterade vi att det fanns råtext som inte var relevant att jobba vidare med.
För att få en bättre överblick över intervjumaterialet togs icke relevant material bort. Därefter
genomfördes en meningskoncentrering, vilket innebar att det kvarvarande datamaterial, i form
av begrepp, dimensioner och egenskaper, formulerades mer koncist. När vi koncentrerat
datamaterialet (se bilaga B), erhöll vi en bättre överblick.

Vi ser även likheter med GT i vår nästa fas som var den axiala kodningen. Avsikten var att
upptäcka relationer mellan begreppen. Med det menar vi de av oss valda kategorier: kunskap
som genereras i förstudie, hur kunskap överförs, brister i kunskapsöverföringen, förslag till
bättre kunskapsöverföring samt övrigt av intresse. Det vi först intresserade oss för var
variationer i respektive kategori. Där använde vi oss av olika färgpennor för att stryka under
likheter från varje intervjureferat. Vi tittade även på skillnader, men där har vi inte sett någon
markant skillnad i vad för kunskap som genereras i förstudien samt hur kunskapsöverföringen
går till.

Vi ser även likheter med GT i vår sista fas, fokuserad kodning, vars syfte var att skapa ny
teori. Genom att vi analyserade resultatet och ställde det i relation till den teoretiska
referensramen genererades ny kunskap.
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Då vi inte sett att några nya mönster har bildats eller att nya egenskaper har framkommit och
vi känt att mättnad därigenom uppnåtts, har vi bedömt att materialet ska räcka för att få en
förståelse av fenomenet kunskapsöverföring.



Kunskapsöverföring mellan förstudie och analys
i systemutvecklingsprocessen

41

8 Resultat
Detta resultat bygger på elva informantutsagor. I kapitlet redovisar vi först, som vi anser, de
viktigaste delarna av resultatet i punktform. Därefter redovisar vi våra tolkningar av resultatet
mer utförligt. Slutligen redovisar vi en del resultat som framkommit vid intervjuerna, men
som ligger utanför våra direkta frågeställningar, då vi ändå bedömer att dessa kan vara av
intresse för läsaren.

I bilaga B slutligen redovisar vi de genomförda intervjuerna i form av referat.

8.1 Resultat i punktform
� Förstudie utgör ett viktigt beslutsunderlag och är en nödvändig förutsättning för att gå

vidare i systemutvecklingsprocessen, om man vill uppnå ett slutresultat med kvalité.

� Det finns ett ”filter” som innebär att allt inte skrivs ned i förstudierapporten.

� Kunskapsöverföringen genom dokumentation och via muntliga föredragningar är
otillräcklig.

� Erfarenhetsbaserad kunskap kan inte överföras mellan förstudie och analys via dokument
eller via muntliga föredragningar.

� Personer som deltar i förstudien måste finnas med senare i utvecklingsprocessen.

� Kravhantering påbörjas redan i och utgör ett viktigt inslag i förstudien.

8.2 Kunskap som genereras i förstudie
Flertalet informanter betecknade förstudien som ett viktigt beslutsunderlag för
kunden/uppdragsgivaren. Den betecknades till och med som en nödvändig förutsättning för
att gå vidare i systemutvecklingsprocessen.

Tre av konsultföretagen talade om en första övergripande förstudie, och om kunden sedan
väljer att gå vidare görs det därefter en fördjupad förstudie.

Informanterna menade att de vanligtvis utgår från nuläget och verifierar var man står idag –
vilken typ av information hanterar organisationen. Konsulterna tittar också på kundens krav
och hur problembilden ser ut. Det påpekades vikten av att belysa: vad vill man, kommande
förväntningar och vad vill man uppnå.

Beroende på uppdragets art kan förstudien omfatta grova tids- och kostnadsuppskattningar,
ansatser till lösningar, designförslag, tekniska krav, val av verktyg, funktionella och icke-
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funktionella krav etcetera, men att det också görs konsekvensutredningar eller att man belyser
olika alternativ.

En annan viktig aspekt som togs upp, är vikten av att ställa kostnaden i relation till
affärsnyttan.

8.3 Kunskapsöverföring mellan förstudie och analys
Samtliga informanter upprättar någon typ av dokument (förstudierapport) som förs vidare till
kunden/uppdragsgivaren, alternativt till nästa fas.

Som underlag för dokumentationen används olika dokumentationsmallar, beroende på vilken
metod som informanterna arbetar med. Trots detta framkom att dokumentet var otillräckligt.

Ett flertal av informanterna tillämpade även muntlig överföring, som ett komplement till
dokumentet. Betonades dock svårigheten att förmedla erfarenhetsbaserad kunskap och
”känsla”.

Flera informanter betonade betydelsen av att personer som medverkar i förstudien följer med
till senare faser. Detta leder till minimalt med kunskapsbortfall enligt några informanter.
Personer från senare faser bör också medverka i de tidiga skedena. Därigenom kan de bistå
med sina specifika expertkunskaper.

8.4 Brister i kunskapsöverföringen
Från våra intervjuer vågar vi dra slutsatsen att allting inte skrivs ned i förstudierapporten och
att det därmed finns ett ”filter”.

Utvecklas mycket komplexa produkter, med många komplicerade samband, blir det nästan
omöjligt att skriva ned allting. Detta gör att det brister i dokumentationen av framförallt de
små detaljerna och det är ofta de som inte blir dokumenterade. För att klara detta måste det till
ett stort kontaktnät, så personen vet vart han/hon ska gå och fråga. Men att bygga upp ett
sådant kontaktnät tar tid.

En typ av information som inte nedtecknas, och som därmed inte förmedlas, är den
erfarenhetsbaserade kunskapen. Ett annat problem är outtalade krav och underliggande
meningar som man inte lyckas fånga eller förmedla vidare. En tredje brist är att man utöver
beslut om vad som ska göras inte får fram varför man tagit just det beslutet.

Ett problem som påtalades är att det allt som oftast förekommer diskussioner senare i
processen om vad som menas med olika saker, trots att inblandade personer varit med i
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förstudien. En annan aspekt är att informationen tolkas olika av olika personer senare under
systemutvecklingsarbetet.

Det påtalades också svårigheten att beskriva allt från början.

8.5 Förbättrad kunskapsöverföring
Det betonades vikten av att personer från förstudien finns med i senare faser av system-
utvecklingsprocessen, men även att ”experter” på utvecklingsspecifika frågor är med redan i
förstudien.

Påpekades vikten av att vara noggrann och ha dokumenterade arbetsprocesser och bättre
skriftlig och muntlig uppföljning/överföring. Det påtalades att det är viktigt att följa en metod
och även ge feedback och att alla måste vara informerade, så att de känner att de är delaktiga.

Något som framfördes är behovet av tydlighet och att det klargörs vad målet är med systemet,
att syftet definieras och att alla vet vad som menas med olika begrepp. Alla som är inblandade
i projektet måste ha en gemensam bas, så att man drar åt samma håll.

En informant menade på att det kan vara viktigt att bryta ner arbetet i små delar, men då även
ha en helhetssyn för att kunna se ner på detaljnivå.

8.6 Övrigt som framkommit
Det poängterades vikten av att personer som kan verksamheten är med i förstudien. En
informant ansåg att slutanvändare som är väl insatta i verksamheten måste medverka i
förstudien.

En del av informanterna använder sig av egna metoder, men även metoder som är
anpassningsbara till eller delar av RUP2 används. En projektstyrningsmetod som nämndes av
flera informanter är PPS3, vilken även går att kombinera med RUP.

Det måste finnas en bra och tydlig dokumentation med tydligt syfte och resultat. Dokumentet
ska hållas ”levande” och det ska göras uppgraderingar av dokumentationen. Dessutom är det
viktigt att kvalitetssäkra förstudien och att faserna startsäkras så att man är säker på att man
har de rätta ingångsvärdena.

                                                
2 RUP – Rational Unified Process
3 PPS – Praktisk ProjektStyrning
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Ett problem som framhölls av en del informanter är att användarna/kunderna/ verksamhets-
folket är dåligt insatta och inte är vana att uttrycka sig i termer av sina behov/krav. Därav kan
kundkraven bli otydliga eller ”luddiga”.

Samtliga informanter såg det inte som något problem att gå tillbaka och fråga om något har
missats under förstudien. En del ansåg det även som viktigt att våga ifrågasätta och att man
inte tar saker för givet.

Två av informanterna påtalade problemet med att förstudien blir liggande på grund av att
andra projekt prioriteras och att de blir svåra att rekapitulera, när man beslutar att gå vidare.



Kunskapsöverföring mellan förstudie och analys
i systemutvecklingsprocessen

45

Del V: Avslutning
Denna del innehåller tre kapitel. I kapitel 9: Diskussion, går vi igenom resultatet av den
empiriska undersökningen och ställer den i relation till vår teoretiska referensram. Utifrån
detta drar vi sedan ett antal slutsatser och presenterar en modell för kunskapsöverföring. I
kapitel 10: Slutsats/rekommendation, sammanfattar vi våra slutsatser samt lämnar en
rekommendation att använda den modell för kunskapsöverföring som vi utvecklat. Slutligen i
kapitel 11: Vidare studier, ger vi förslag på två områden som vi bedömer intressanta för
vidare studier.

9 Diskussion
I diskussionen utgår vi från den teori som presenteras i Del II och ställer den i relation till
resultatet av våra intervjuer som presenteras i Del IV. Vi kommer att utifrån vad vi kommer
fram till i vår diskussion också att lämna förslag till hur kunskapsöverföring mellan förstudie
och analys i systemutvecklingsprocessen kan förbättras.

9.1 Förstudiens roll som kunskapskälla
Av kapitel Förstudie framgår att förstudie är en förberedande undersökning som syftar till att
skaffa så mycket kunskap att man har ett grovt underlag för att besluta om man ska gå vidare
till nästa fas, avbryta och/eller vidta andra åtgärder.

Informanterna anger att förstudien kan, beroende på uppdragets art, omfatta grova tids- och
kostnadsuppskattningar, ansatser till lösningar, designförslag, tekniska krav, val av verktyg
för utvecklingsarbetet, funktionella och icke funktionella krav etcetera. Förstudien kan också
innebära att man belyser olika alternativ eller gör konsekvensutredningar. Med denna ansats
anser vi, i likhet med Marcusson & Ahlin (1995), att förstudien/förarbetet kommer få stor
betydelse för slutresultatet. Vi anser att det i förstudien läggs en viktig grund – att man har
den rätta kunskapen i systemutvecklingsprojektet. Utan denna grund riskerar man att använda
fel ingångsvärden och man riskerar därigenom kvalitén i hela projektet.

Vår undersökning visar också att flertalet informanter ser förstudien som ett beslutsunderlag
för kunden/uppdragsgivaren samt inför det fortsatta systemutvecklingsarbetet. Förstudien blir
därigenom, som framhålls, en förutsättning för att gå vidare.

Under förstudien överförs data om organisationens verksamhet och det/de problem som
systemutvecklingsprojektet avses lösa, till förstudiegruppen. Data om verksamheten sätts
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samman och omvandlas, som Davenport & Prusak (1998) framhåller, till information hos den
personal som arbetar med förstudien. Utifrån informationen bygger förstudiegruppen sedan
upp den kunskap som man behöver för att lösa problemet/problemen. På det här sättet sker en
kunskapsgenerering inom organisationen.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att man inte nog kan betona vikten av en väl
genomförd förstudie.

Kravhanteringsprocessen har till uppgift att fastställa vad ett informationssystem ska kunna
uträtta. En viktig komponent i förstudiearbetet är, som informanterna framhåller, att analysera
nuläget och utifrån detta besvara ett antal frågor av typ: vad vill man, kommande förvänt-
ningar och vad vill man uppnå. Samtidigt påpekas att det är svårt att beskriva allt från början.

Sommerville (1996), Hughes & Cotterell (1999) samt Andersen, E. S. (1994) placerar in
kravhanteringen som en tidsmässigt isolerad företeelse i början av vattenfallmodellen
respektive livscykelmodellen, medan Boehm (1988) och Johansson (1999) anser att den sker
fortlöpande under hela systemutvecklingsprocessen. Som nämnts i tidigare avsnitt, så anser vi
att kravhanteringen inte kan genomföras isolerat en gång för alla under analysfasen, utan att
den bör ske fortlöpande under hela systemutvecklingen.

Vår undersökning visar dock att kravhanteringen är ett mycket viktigt inslag redan i
förstudien/förarbetet. I förstudien sker, som framkommit i vår studie, i varierande
utsträckning: kravinsamling, kravanalys, kravförhandling, modulering, dokumentation,
validering, verifiering och förvaltning.

För att belysa detta har vi utformat nedanstående figur, där vi vill visa, dels att förstudien ej
ska ses som en isolerad företeelse, utan som en integrerad del av systemutvecklingen, samt
dels att kravhanteringen är en cyklisk iterativ process som pågår under hela processen.

Figur 19. Kravhantering som en cyklisk process i förstudie och systemutveckling

FÖRSTUDIE ImplementationDesignAnalys
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9.2 Kunskapsöverföring mellan förstudie och analys
I förstudien samlar man in och sammanställer data om verksamheten. Genom att tolka data
om verksamheten växer ett informationsflöde fram. Individen/individerna som genomför
förstudien genererar därigenom en kunskap om verksamheten som bearbetas och samman-
ställs. Enligt Andersen, E. S. (1994) blir kunskapen något subjektivt som individen besitter
och även Davenport & Prusak (1998) menar på att kunskapen är en individuell förmåga, som
sedan ska spridas i organisationen i form av organisatoriska rutiner, processer, normer och
system.

9.2.1 Kunskapsöverföring via dokument
Det som framkom vid vår undersökning var att samtliga informanter betonade att man inom
organisationen upprättar någon typ av skriftlig dokumentation från förstudien, som sedan
överlämnas till kunden/uppdragsgivaren eller nästkommande fas. Vi har tolkat det som att
detta är själva grundstrukturen, att kunskapsöverföring sker via ett/flera dokument.

Informanterna ansåg att det var viktigt att följa en metod, med bland annat olika
dokumentationsmallar, samt att dokumentationen var tydlig och bra. En informant betonade
vikten av att dokumentet hålls ”levande” och att det är själva dokumentet som ”ligger till
grund” för en kunskapsöverföring. Vi håller med informanterna om att det är viktigt att följa
en metod med tydlig och bra dokumentation. Men det förutsätter att kunskapen är i explicita
former, så att den kan nedföras i ord och sedan överföras.

Davenport & Prusak (1998) menar att den explicita kunskapen är kommunicerbar och därmed
är enkel att dokumentera i skriftliga rapporter, men man bör ha en klar uppfattning om vilket
mål man har med den dokumenterade kunskapen. Även Nonaka & Takeuchi (1995) och Stein
(1996) ser den explicita kunskapen som kommunicerbar, eftersom kunskapen kan lagras,
kopieras och överföras genom skrivna dokument. Det anser vi vara helt korrekt och samtycker
med författarna och vi ser inte något problem med att överföra explicit kunskap, utan
problemet är att det mesta av den kunskap som individer genererar är tyst och att den explicita
kunskapen bara motsvaras av toppen av ett isberg.

Trots att informanterna anger att det sker en skriftlig dokumentation, tar de, i de flesta fall,
upp problemet med att allt inte skrivs ned. Det kan röra sig om små detaljer som ändå senare
kan ses som viktiga. Undersökningen visade också på problemet med outtalade krav och
underliggande meningar, som man inte lyckas fånga in och förmedla vidare. Detta leder till att
personer, senare under processen, hamnar i diskussioner om vad som menas med olika saker
eller att informationen tolkas olika av olika personer.
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Det påpekades också att den erfarenhetsbaserade kunskapen och ”känslan”, i form av bland
annat yrkeskunskaper, det vill säga den tysta kunskapen, är svår att överföra. Denna problem-
ställning ligger väl i linje med Molander (1996)  som påstår att tyst kunskap blev ett centralt
uttryck i diskussioner om yrkeskunnande under 1980-talet. En innebörd av ”det tysta” är det
ordlösa överförandet av kunskaper bara kan ske genom att ”visa genom att göra”.

En annan anledning, som Polanyi (1967) och Stein (1996) påpekar, till att kunskap kan ses
som tyst, är att individer ofta vet mer än vad de kan berätta och, som Stein (1996) uttrycker
det, att de inte är fullt medvetna om den. Detta kan bero på att individerna tar kunskapen för
given, och därigenom blir den tysta kunskapen svår att kommunicera. Nonaka & Takeuchi
(1995) menar att kunskapen ligger djupt i individers medvetanden och handlingar och blir på
så sätt svår att formulera eller formalisera.

Med ovanstående resonemang om att den explicita kunskapen bara motsvaras av toppen på ett
isberg, som Nonaka & Takeuchi (1995) uttrycker och eftersom Polanyi (1967) och Stein
(1996) påstår att individer vet mer än vad de kan berätta, vågar vi påstå att det överförings-
medium (dokument) som informanterna nämner, inte är tillräckligt för en optimal kunskaps-
överföring, eftersom den mesta kunskapen är tyst, så måste den omvandlas i explicita former.

Något annat som tas upp av Nonaka & Takeuchi (1995) är att det krävs en gemensam
kunskapsbas i form av gemensamma erfarenheter, för att överföra tyst kunskap mellan
individer, vilket även vi ser som en förutsättning för en så optimal kunskapsöverföring som
möjligt. Problemet är dock att individerna kanske inte alltid besitter gemensamma
erfarenheter. Detta problem tar vi upp vidare under kunskapsomvandling.

9.2.2 Kunskapsöverföring via muntlig föredragning
Vid vår undersökning visade det sig att flertalet informanter angav att den skriftliga
dokumentationen kompletterades med en muntlig föredragning. Det anser vi vara ett steg i rätt
riktning mot en bättre kunskapsöverföring, men det är inte tillräckligt för att få till stånd en
optimal överföring av kunskap.

Det som också visade sig i vår undersökning var att viss erfarenhetskunskap kunde vara svår
att kommunicera. Detta kan enligt Stein (1996) bero på att individerna inte är fullt medvetna
om den och att individerna tar kunskapen för given. En annan syn har Nonaka & Takeuchi
(1995) som menar att kunskap ligger djupt i individers medvetanden och handlingar och att
kunskapen på så sätt är svår att formulera och formalisera. En ytterligare aspekt framförs av
Molander (1996)  som påstår att tyst kunskap blev ett centralt uttryck i diskussioner om
yrkeskunnande och som hävdar att överförandet av yrkeskunskaper bara kan ske genom att
”visa genom att göra”.
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En informant framhävde att det kunde vara svårt att hantera alla smådetaljer, som ofta inte
blev dokumenterade och det var ofta där man fastnade och fick problem. För att klara av detta
problem, måste man veta vart man ska gå och fråga. På ett större företag tar det dock lång tid
att bygga upp ett fungerande kontaktnät.

Samtliga informanter såg inte det som något problem att gå tillbaka och fråga personer som
hade utfört förstudien. En del informanter såg det även som viktigt att gå tillbaka och ställa
frågor, våga ifrågasätta och att man inte tog allt för givet. Vi håller med om att det är viktigt
att gå tillbaka och fråga personer som har utfört förstudien, men utförs kunskapsöverföringen
rätt från början, kan det spara tid och pengar genom att man inte behöver gå tillbaka och
fråga. Om personer i analysfasen ändock behöver gå tillbaka och fråga, så kan det var bra att
veta vem man ska fråga.

Davenport & Prusak (1998) anser att en mycket viktig del av dokumentationsprocessen är en
väl fungerande kunskapskartläggning inom organisationen. Det räcker dock inte att bara
dokumentera, utan det ska även vara lätt att hitta den information man söker. Detta kan lösas
genom en databas i form av en kunskapskarta, som kan vara en guide till var kunskapen går
att finna. Det vill säga vart man ska söka sig för att finna den person som besitter kunskapen
om till exempel förstudien. En sådan lösning bedömer vi kunna underlätta arbetet, men den
ger ändock inte en gemensam kunskapsbas.

Den kunskap som har bildats av tidigare erfarenheter blir starkt personlig, vilket gör att den
blir svår att förmedla vidare till andra. Eftersom individer vet mer än vad de kan berätta, anser
vi att den muntliga överföringen inte är ett tillräckligt komplement till dokumentationen. Allt
kommer inte fram vid den muntliga föredragningen, som kan vara väsentligt för den fortsatta
systemutvecklingen.

Både Stein (1996) och Davenport & Prusak (1998) för ett resonemang om att kunskaps-
överföring handlar om att sändaren sprider kunskap medan mottagaren tar emot information.
De menar - för att överföra kunskap räcker det inte med att göra informationen tillgänglig för
mottagaren, utan mottagaren måste också ta till sig informationen, bearbeta den och på så sätt
omvandla den till kunskap för honom/henne. Om informationen inte har upptagits, har
kunskapen inte överförts och inlärning har då inte skett hos mottagaren, utan det som måste
till för att överföra tyst kunskap är en personlig kontakt. Först då har en korrekt kunskaps-
överföring skett enligt Davenport & Prusak.

Detta skulle ju innebära att det inte räcker med att överföra ett dokument och som
komplement en muntlig föredragning, utan mottagaren måste även ta till sig informationen,
bearbeta den och omvandla den till kunskap för honom/henne. Vi anser att detta talar för att
det krävs andra former, som komplement, för att åstadkomma en optimal kunskapsöverföring
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- en personlig kontakt och att det tillskapas en arena för kommunikation, vilket vi utvecklar
senare i avsnittet kommunikation.

9.2.3 Kunskapsöverföring via personer
I undersökningen tog flera av informanterna upp behovet av att samma personal finns med
både i förstudien och i den efterföljande systemutvecklingsprocessen, för att därigenom över-
brygga problemet med överföringen av den implicita/tysta kunskapen. Vi ser det som
nödvändigt att individer som genomför förstudien även finns med i det fortsatta arbetet i
analysfasen, för att på så sätt reda ut begreppen och att bidra med kunskap från förstudien
samt sin erfarenhetsbaserade yrkeskunskap. Det är, som vi ser det, ytterligare ett bra
komplement och ytterligare ett steg till bättre kunskapsöverföring.

Som tidigare sagts, är den mesta kunskapen implicit, det vill säga tyst och/eller ordlös enligt
Molander (1996). Därför måste, enligt vår uppfattning, kunskapen omvandlas, eftersom all
kunskap i grunden utvecklas på individnivå. De enskilda individernas kunskap måste
transformeras till andra individer på gruppnivå och vidare till organisationsnivå. Detta kan ske
genom den kunskapsspiral som Nonaka & Takeuchi (1995) utarbetat.

9.2.4 Kunskapsomvandling
Innan kunskap kan överföras, antingen det sker genom dokument, muntlig föredragning eller
genom att personer följer med in i nästa fas, analysfasen, så måste en socialiseringsprocess
initieras, enligt Nonaka & Takeuchi (1995), för att överföra den tysta kunskapen till andra
individer i organisationen. Denna process, som beskrivs i avsnitten om kunskapsomvandling
respektive kunskapsspiralen i kapitel 5: Kunskapsöverföring, kan initieras genom skapandet
av arenor. Därigenom kan erfarenheter utbytas och interagera med varandra i dialog ansikte
mot ansikte. I mångt och mycket handlar det om att göra individuella erfarenheter till gemen-
samma erfarenheter. Arenan för kunskapsomvandling får inte ses som en isolerad företeelse,
utan den måste vara en ständigt pågående process i organisationen.

Med detta menar vi att personen som har utfört förstudien måste transformera sin tysta
kunskap till explicit kunskap genom dialog, där han/hon använder sig av analogier, metaforer
och modeller med mera, för att artikulera kunskapen vidare till kollektiv nivå. På så sätt kan
individen sätta ord på sin tysta kunskap och lättare överföra den i explicit form till individer i
nästkommande fas. De överföringsmekanismer som kan stödja externalisering enligt Nonaka
& Takeuchi (1995) är en öppen dialog mellan individer. Vidare krävs det, när kunskapen
externaliseras, att den kombineras med annan explicit kunskap, för att på så sätt skapa
helhetsmodeller som kan leda till ny kunskap.
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Det sista steget, enligt Nonaka & Takeuchi (1995), innebär att den explicita kunskapen, som
skapats genom kombination (kombinering), internaliseras till individuell tyst kunskap hos
personer i gruppen och i nästkommande faser. Detta sker genom att personer i gruppen och i
nästkommande faser praktiserar den explicita kunskapen genom ”learning by doing”.
Molander hävdar att överföringen av den tysta kunskapen bara kan ske genom att individer
”visar genom att göra”. ”Det tysta” - att visa - blir därigenom det ordlösa mediet för
överförandet av kunskap. Även Nonaka & Takeuchi (1995) hävdar att för att överföra tyst
kunskap ska det till ”learning by doing”. Kunskapen lagras på så sätt hos personerna i
gruppen och i nästkommande faser och blir på så sätt alla individers underliggande, djupare
kunskapsbas. Vi anser att ”lära genom att göra” utgör en viktig del av kunskapsomvandlingen.

Denna kunskapsutveckling avslutas inte när kunskapen internaliseras utan är en ständigt
pågående process. Den tysta kunskapen som skapats leder till att en ny kunskapsspridnings-
spiral initieras.

Vi ser det som nödvändigt att den implicita kunskap som enskilda individer besitter görs
tillgänglig i gruppen och organisationen i övrigt. Genom tillskapande av en arena för
kunskapsomvandling kan en gemensam kunskapsbas byggas upp. Därigenom skapas
förutsättningar för en kvalitativt bättre förstudierapport och en bättre kravspecifikation.

Men vi finner inte heller denna metod för förbättrad kunskapsöverföring som tillräcklig.
Genom att skapa en gemensam kunskapsbas, minskar visserligen riskerna för att olika
personer tolkar informationen olika och att man kommer i diskussioner om vad som menas
med olika saker. Kvar står dock det faktum att all kunskap fortfarande inte är kommunicerbar
via en förstudierapport. Vi tänker då främst på erfarenhetsbaserad kunskap och ”känsla” som
är svår och i vissa fall omöjlig att dokumentera, men även på de små detaljerna, som man av
olika anledningar inte skriver ned i en förstudierapport.

Vi drar därför slutsatsen att det behöver till ytterligare en byggsten – det personliga mötet, en
arena för kommunikation som möjliggör kommunikation ansikte mot ansikte.

9.2.5 Kommunikation
Kotler (2000) anser att vad som är viktigt att tänka på vid kunskapsöverföring är att sändaren
måste koda sitt meddelande med förståelse för hur mottagaren kommer att avkoda
meddelandet. Själva meddelandet måste sändas genom ett effektivt media som når mottagaren
och som är minst störningsfritt. En liknande syn har Davenport & Prusak (1998). Om inte
informationen har upptagits har kunskapen inte överförts och inlärning har då inte skett från
mottagaren.
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Eftersom samtliga informanter hävdar att det huvudsakligen är ett/flera dokument som förs
vidare och att det påtalades från en del informanter att det förekommer diskussioner senare i
processen om vad som menas med olika saker, anser vi att meddelandet inte har sänts med ett
effektivt media. Det är en fördel att använda en så kort kommunikationsväg som möjligt, det
vill säga ansikte mot ansikte för att förhindra störningar, det vill säga olika eller felaktiga
tolkningar. En informant menade på att det är viktigt med feedback och att alla måste vara
informerade och vara delaktiga. Vi håller med denna informant fullständigt, eftersom vi anser
att feedback är en väsentlig del i och en nyckel till en bra kommunikation. Vi vill även knyta
an till vad Fiske (1994) uttrycker. Genom feedback ansikte mot ansikte, blir mottagaren mer
delaktig i kommunikationen, och blir mer benägen att acceptera meddelandet från sändaren.
Med det anser vi att mottagaren, genom att acceptera meddelandet, också har lättare att ta till
sig informationen och omvandla den till kunskap.

Kotler (2000) hävdar att ju mer sändarens erfarenhetsområde stämmer överens med
mottagarens, desto effektivare kommer meddelandet att vara. Gemensamma erfarenheter kan
byggas upp i en arena där det sker en socialiseringsprocess, där individer från flera funktioner
arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål.

Vi anser att kommunikation är den sista byggstenen på väg mot en effektiv kunskaps-
överföring mellan förstudie och analys i systemutvecklingsprocessen. Det bör inrättas en
arena för kommunikation, som möjliggör utbyte ansikte mot ansikte. Därigenom skapas
förutsättningar för att kunskap både kan sändas och avkodas, samt för feedback och åter-
koppling. Kommunikationen måste, precis som kunskapsomvandlingen, vara en ständigt
pågående process i hela systemutvecklingsprocessen.

9.2.6 Kunskapsöverföring – sammanfattning
Samtliga organisationer upprättar någon typ av skriftlig dokumentation från förstudien, som
sedan överlämnas till kunden/uppdragsgivaren eller till nästkommande fas. Vi hävdar att det
överföringsmedium (dokument) som informanterna nämner, inte är tillräckligt för en optimal
kunskapsöverföring, eftersom den mesta kunskapen är tyst och måste omvandlas i explicita
former.

Att komplettera den skriftliga dokumentationen med en muntlig föredragning, anser vi vara
ett steg i rätt riktning mot en bättre kunskapsöverföring, men det räcker inte, utan detta måste
kompletteras med att personer följer med till nästa fas, analysfasen.

Då den mesta kunskapen är implicit, det vill säga tyst och/eller ordlös, måste kunskapen
omvandlas till explicit kunskap. Genom tillskapande av en arena för kunskapsomvandling kan
en gemensam kunskapsbas byggas upp.
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Kunskapsöverföring bör ske med så korta kommunikationsvägar som möjligt, det vill säga
ansikte mot ansikte för att förhindra störningar. Vi anser att fortlöpande kommunikation är
den sista byggstenen på väg mot en effektiv kunskapsöverföring mellan förstudie och analys i
systemutvecklingsprocessen. Därför måste en arena för kommunikation tillskapas.

Ovanstående resonemang har vi omsatt i den teoretiska modell som vi presenterar i nästa
avsnitt. Vi anser att kommunikationen underlättas om det är samma personer som finns med
både i förstudie- och analysfas.
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9.3 Modell för kunskapsöverföring
Med utgångspunkt från vår diskussion ovan, har vi utarbetat nedanstående modell för
kunskapsöverföring mellan förstudie och analys i systemutvecklingsprocessen.

Med modell, i det här sammanhanget, menar vi en medveten förenkling av en komplicerad
företeelse. I modellen ger vi riktlinjer för hur vi anser att arbetet med kunskapsöverföring ska
utföras och i vilken ordning.

Figur 20. Förslag till kunskapsöverföringsmodell

I Förstudie genereras Kunskap om organisationen och det/de problem som ska lösas.  Vi
delar <1> upp kunskapen som genererats i förstudie i Explicit kunskap och Implicit kunskap.

Som framgått av föregående avsnitt, så är det den implicita kunskapen som är svårast att
hantera. Den implicita kunskapen måste <2>, så långt det är möjligt, transformeras till att bli
explicit kunskap. Därför måste det till en arena för Kunskapsomvandling.

Genom att göra en så stor del som möjligt av kunskapen explicit, ökar förutsättningarna att
kommunicera kunskapen via Förstudierapport. Därigenom kommer förstudierapporten, som
vi bedömer det, att få en högre kvalité.

Trots Kunskapsomvandling, kommer inte all kunskap att kunna överföras via förstudie-
rapporten. Av den anledningen <3> anser vi det som nödvändigt att Person/personer som
medverkat i förstudiefasen genom en arena för Kommunikation, med och inom efterföljande
faser av Systemutveckling, fungerar som bärare av Kunskap.
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10 Slutsats/rekommendation

Inledning
Genom att kombinera resultatet av vår undersökning med/och ställa det i relation till teorier
om kunskapsomvandling och kommunikation har vi med vårt arbete visat på en väg till
effektivare kunskapsöverföring. Genom tillskapandet av arenor för kunskapsomvandling och
kommunikation, enligt vår modell (se figur 20), vill vi visa på vägar som motverkar att viktig
kunskap går förlorad. Modellen ska ses som ett verktyg för att underlätta kunskaps-
överföringen.

Förstudiens roll som kunskapskälla
Vår studie visar att förstudien/förarbetet är en viktig källa till information och kunskap om en
organisations verksamhet, behov och krav och att den därigenom kommer få stor betydelse
för slutresultatet i ett systemutvecklingsprojekt. I förstudien läggs en viktig grund – att man
för in den rätta informationen och kunskapen i systemutvecklingsprojektet. Utan denna grund
riskerar man att få fel ingångsvärden och man riskerar därigenom kvalitén i hela projektet.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att man inte nog kan betona vikten av en väl genom-
förd förstudie, om man vill uppnå ett slutresultat med kvalité.

Kravhantering börjar redan i förstudie
Vi anser att kravhanteringen inte kan genomföras isolerat en gång för alla under analysfasen,
utan att den bör ske fortlöpande under hela systemutvecklingen. Vår undersökning visar att
kravhanteringen är ett mycket viktigt inslag redan i förstudien/förarbetet.

Då kravhantering är ett viktigt steg för att erhålla kvalité i slutprodukten och för att förhindra
att man kommer in på ”fel spår” under utvecklingsarbetet, anser vi detta vara ytterligare ett
argument för en väl genomförd förstudie.

Kunskapsöverföring
� via dokument – bra, men räcker ej

Dokument är en grundläggande bas för kunskapsöverföringen mellan förstudie och analys,
men eftersom den mesta kunskapen är implicit, det vill säga tyst och/eller ordlös, kommer den
inte med i den skriftliga rapporten. Då det också sker en medveten eller omedveten sovring av
materialet, blir rapporten, även av den anledningen, ofullständig.
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� via muntlig föredragning, som komplement till dokument – bättre, men räcker ej

Att komplettera den skriftliga dokumentationen med en muntlig föredragning, anser vi vara
ett steg i rätt riktning mot en bättre kunskapsöverföring, men det räcker inte, då den tysta
kunskapen fortfarande utgör ett hinder. Den personliga närvaron ger dock möjligheter att
besvara frågor och förklara på ett sätt som kanske inte är möjligt i skrift.

� via personer – bäst, men räcker ej
… om det inte tillskapas arenor för kunskapsomvandling och kommunikation.

För att kunskap ska kunna kommuniceras måste den vara explicit, det vill säga att information
kan formuleras i ord eller symboler. Detta innebär att den tysta kunskapen måste omvandlas
till explicit kunskap. Genom tillskapande av en arena för kunskapsomvandling kan en
gemensam kunskapsbas byggas upp.

Kunskapsöverföring bör ske med så korta kommunikationsvägar som möjligt, det vill säga
ansikte mot ansikte för att förhindra störningar. Vi anser att kommunikation är den sista bygg-
stenen på väg mot en effektiv kunskapsöverföring mellan förstudie och analys i system-
utvecklingsprocessen. Därför måste en arena för kommunikation tillskapas.

Arnenorna för kunskapsomvandling och kommunikation ska ej ses som en engångsföreteelse,
kopplat till kunskapsöverföringen mellan förstudie och analys, utan måste vara en ständigt
pågående process under hela systemutvecklingen.

Rekommendation
Ovanstående resonemang har vi omsatt i den teoretiska modell som vi presenterar i vår
uppsats och som vi rekommenderar till användning (se figur 20).
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11 Vidare studier
Vid arbete med denna uppsats har vi inte haft möjlighet att empiriskt testa den modell för
kunskapsöverföring som vi utvecklat. Vi vill därför föreslå att modellen blir föremål för en
studie för att utröna om den får avsedd effekt - en förbättrad kunskapsöverföring mellan
förstudie och analys i systemutvecklingsprocessen.

En annan frågeställning som vi kommit att beröra i våra diskussioner under arbetets gång med
denna uppsats, är det stora antal ”experter” som är sysselsatta inom ett systemutvecklings-
projekt. Det kan vara säljare, projektledare, systemerare, kravhanterare, analytiker, system-
designer, programmerare, databasexperter, testare med flera yrkesgrupper. Innebär denna
uppdelning av arbetsuppgifter på olika yrkesgrupper att kunskapsöverföringen inom ett
projekt försvåras? Innebär detta att man förlorar överblicken och hur kan man i så fall
motverka detta? Kan vår modell för kunskapsöverföring vara tillämplig?
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Bilaga A
Frågemall - empirisk referensram

Inledande frågor:
Vem är Du/Ni? (namn, ålder, utbildning och yrkeserfarenhet.)

Vill Du/Ni berätta om Ert företag/organisation?

Vill Du/Ni beskriva Din/Er avdelning?

Vilka är Dina/Era arbetsuppgifter?

Vill Du/Ni beskriva hur arbetet med förstudie/kravhantering går till i Ert företag?

Vilken kunskap genereras i förstudien?
Är det vanligt att man gör förstudie?

Varför görs förstudie - varför inte?

Vem/vilka genomför förstudien?

Hur genomförs förstudien?

Varför använder Ni just denna metod?

Vad studeras i förstudien?

Vad betyder förstudien för det fortsatta arbetet i utvecklingsprocessen?

Hur förs kunskapen vidare till analysfasen?
På vilket sätt förs kunskapen vidare till analysfasen och i vilken omfattning?

Om svaret blir: rapport!

Hur utformas rapporten?

Vad innehåller rapporten? Och varför

Vad tas inte med i rapporten?

Vem/vilka får rapporten?

Om svaret blir: muntligt

Hur genomförs det muntliga tillvägagångssättet?

Vad redovisas?
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Vad utelämnas?

Vem/vilka närvarar?

Om svaret blir: övrigt

Motsvarande frågor som ovan.

Hur hanteras information och kunskap från förstudien?

Hur bearbetas informationen/kunskapen från förstudien i det fortsatta utvecklingsarbetet?

Behöver den kompletteras, och i så fall på vilket sätt?

Finns brister i kunskapsöverföringen?
Vilka delar av förstudien tycker Du/Ni absolut bör vara med i rapporten?

Är förstudierapporten tillräcklig i omfattning för det fortsatta arbetet i analysfasen?

Om svaret blir nej: vad saknas?

alt. följdfråga

Hur borde förstudierapporten vara utformad för att tillgodose behoven i analysfasen?

Måste information/kunskap som genererats i förstudien inhämtas på nytt p.g.a. att delar
utelämnats/saknas i förstudierapporten?

…. och i så fall görs detta och hur?

Kan kunskapsöverföringen förbättras?
Är personerna som deltar i förstudien även med i den fortsatta utvecklingen och i så fall i
vilken omfattning - varför inte?

Har Du/Ni några idéer om hur kunskapsöverföringsprocessen kan förbättras?

Beträffande: rapport, muntligt, övrigt.

Avslutande frågor:
Finns det ytterligare av värde för vårt arbete att berätta om?

Har Ni något material som kan vara av värde för vårt fortsatta arbete?
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Bilaga B
Intervjuerna återgivna som referat

Företag ETT
Företag ETT är ett större företag inom databranschen.

Informant A är en 40-årig systemvetare som har arbetat i företaget sedan examen 1997.

Informanten, som ingår i kundens projektorganisation, arbetar i ett flerårigt större projekt,
med en projektorganisation på 60-65 personer.

Informanten har ej jobbat med förstudier under sin tid i företaget, utan kommit in i steget
efter, och tagit över arbetet i analysfasen. I den mån som förstudierna varit otillräckliga, så
beror det på att den grupp som arbetat med förstudien i huvudsak varit de som ska sälja
systemet. Förstudien har gjorts på en mycket hög nivå beträffande systemets funktioner och
kraven har varit ganska grova. När man sedan arbetar vidare med varje enskilt krav, kan de
därför komma i konflikt med varandra. Man har inte under förstudien lyckats fånga in att
kraven kommer i konflikt med varandra.

För att hantera problemen, börjar det bli vanligt att personal som ska jobba vidare med
utvecklingen medverkar i förstudien. Men man måste också ha med dem som kan
verksamheten till fullo.

I de fall som kunden själv gör förstudien, så tillsätter man ofta en grupp. Gruppen gör en
massa egna antaganden och om gruppen inte är tillräckligt långt ned i verksamheten, så får
man inte tag i kraven. Detta visar sig sedan när man börjar testa systemet.

I samtliga projekt som informanten varit inblandad i finns det någon form av förstudie. Den
kallas dock för olika saker, till exempel designfas, förstudie, analys, men det är samma sak.
Den kan vara detaljerad eller väldigt grov och översiktlig.

Man har en egen metod, men jobbar också rätt mycket efter RUP (Rational Unified Process).
Informanten har själv inte arbetat med RUP, utan varit hänvisad till respektive kunds egen
metod.

Det varierar hur förstudien presenteras. Oftast resulterar den i ett dokument som på ett över-
gripande sätt anger vad systemet ska kunna klara av. Förstudien ger oftast de yttre ramarna.
Sedan blir det konsulternas ansvar att fylla systemet med innehåll. När förstudien är kvalitets-
säkrad, skrivs den under av kunden och leverantören. Den utgör därmed en del av kontraktet.

Informanten anser det som väldigt viktigt att klargöra vad målet med systemet är. Det kan
vara att underlätta hanteringen, att spara tid eller att det blir säkrare att använda systemet. Man
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måste definiera vad som är det absoluta huvudsyftet. Man måste besvara frågorna: Vad?
Varför? Hur?

Genom att ha personer med i hela processen kan man säkra kunskapsöverföringen. Man måste
ha arbetsprocesser som är dokumenterade. Man måste ha rutiner som anger hur ändringar med
mera ska dokumenteras.

Om man upptäcker att något saknas i förstudien, så måste man gå tillbaka och fråga. Att inte
göra detta är allt för farligt. Det kan spricka när det kommer längre fram och då blir sprickan
så mycket större.

Allmänt anser informanten att det är viktigt att bryta ner arbetet i små delar utan att för den
skull förlora helheten. Man måste ha en helhetssyn/översikt och att man därifrån lätt kan se
ner på detaljnivå. Det är först när testare och användare får ner systemet i små delar, som man
ser om delarna fungerar, men också om de fungerar tillsammans.

I förstudien måste det finnas människor med överblick och de måste vara kvar i projektet och
ha det övergripande ansvaret för att hålla ihop helheten. Andra har ansvaret för att få
detaljerna att hänga ihop och det måste finnas länkar mellan dessa personer.

Informanten framhåller betydelsen av att arbeta med papper och penna samt Post-it-lappar i
de tidiga skedena. Det går inte att jobba med verktyg om många människor ska vara med, till
exempel vid workshops, där man sitter i stora grupper och arbetar.

Slutligen påpekar informanten att man måste våga ifrågasätta det mest elementära och
självklara. Man måste våga ställa saker på sin spets - vända och vrida - se vad som händer. Att
jobba med kravhantering är mycket, mycket kreativt.
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Företag TVÅ
Företag TVÅ är ett medelstort företag inom databranschen.

Informant B är en 43-åring som kom in branschen 1986 från annan verksamhet och saknar
akademisk utbildning inom området.

Informanten arbetar med projektledning och med marknadskonsulting. Informanten är
inriktad på kravhantering och analys i de tidiga skedena av projekten.

Företaget har utvecklat en egen projektmodell som består av fem faser, varav den första fasen
är förstudien. Inför varje fas går man igenom olika steg för att startsäkra - att kontrollera att
man har rätt ingångsvärden. Varje fas avslutas genom att man levererar en rapport.

Man genomför regelmässigt en förstudie i varje projekt. Har man arbetat tidigare med kunden,
kan äldre förstudie ligga som underlag, men det sker alltid en uppdatering.

Den personal som ska jobba i projektet medverkar redan vid förstudien.

Ett vanligt syfte med förstudien är att kunden ska få ett beslutsunderlag. Man går igenom
kravbilden, gör grova tids- och kostnadsuppskattningar, samt ofta någon form av ansatser till
lösningar eller designförslag. Ibland tar man fram olika handlingsalternativ. Det kan också
vara fråga om att ta fram konsekvensutredningar – vad händer om kunden inte gör någonting.

Förstudien blir en förutsättning för att över huvud taget gå vidare. Man måste ha tittat på
kundens krav och hur problembilden ser ut. Man måste ha klart för sig vad det är som kunden
vill lösa med projektet.

Förstudien presenteras sällan enbart i form av en skriftlig rapport. Oftast kompletteras den
med muntliga föredragningar hos kunden.

Informanten betonar vikten av att slutanvändare, eller personer hos kunden  som är väl insatta
i slutanvändarnas krav, finns med i förstudieprocessen.

Vanligen så utgår man från nuläget och verifierar var man står idag - vilken typ av
information hanterar man idag. Därutöver tittar man på vilka tekniska krav som finns
beträffande arkitektur, val av verktyg och så vidare

Vid oklarheter betonas vikten av att man går tillbaka, eftersom det är mycket svårt att
beskriva allt från början. Om man kommer på nya saker är det viktigt att man arbetar med
förändringsvilja. Slutligen är det kunden som avgör om han vill genomföra förändringen.

Informanten poängterar vikten av att dokumentationen i projektet hålls levande. Samtidigt
påtalas att detta också är en fråga om hur mycket resurser som projektet förfogar över. Man
kan och måste vara taktisk. Om det till exempel är fråga om att analysera en befintlig
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programvara, kan det vara värdefullt att redan från början ha med en person som kommer att
jobba med projektet, om det blir av. Det är viktigt att redan vid förstudien bestämma vilka
som ska ingå i projektet.

Företaget tillämpar RUP (Rational Unified Process), men inte i alla delar.
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Företag TRE
Företag TRE är ett större företag inom databranschen.

Informant C är en 26-åring som kom in branschen 1997 från en ettårig eftergymnasial
utbildning. Informanten har tidigare arbetat som systemutvecklare och är idag konsultchef på
det lokala kontoret.

Företaget har utvecklat en egen projektmodell, men den används inte av alla anställda, utan
ofta utgår man från egna erfarenheter.

Man genomför regelmässigt en förstudie i varje projekt. I studien medverkar oftast personer
som ska jobba vidare i projektet, samt ofta säljaren som är den som ”äger kunden” och är den
som under projektets gång har ansvaret för kundkontakten.

Förstudien syftar ofta till att ge kunden ett första beslutsunderlag, avseende de grova dragen.
Väljer kunden att gå vidare, genomförs därefter regelmässigt en fördjupad förstudie inför fort-
sättningen av projektet.

Förstudien presenteras normalt i form av en skriftlig rapport. Informanten betonar vikten av
att också genomföra en noggrann muntlig överlämning, gärna på ett seminarium etcetera. I
bästa fall kan man få kunden att förstå att detta bör läggas in i kostnadsbilden för projektet.

Informanten betonar vikten av att man vid osäkerhet går tillbaka och frågar – att man inte tar
saker och ting för givet.

CRM4 används som verktyg för att hantera kundkontakter.

                                                
4 Customer Relationship Management
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Företag FYRA
Företag FYRA är ett affärsdrivande verk med en egen IT-avdelning.

Vid intervjun medverkade tre informanter, informant D, informant E, och informant F
med rollerna som IT-chef, IT-strateg och systemutvecklare.

Man levererar alla former av IT-tjänster till övriga verksamheter, allt ifrån utredningar,
analyser, förstudier, utveckling och anpassning av system samt förvaltning. En help-desk
sköter användarstödet.

Man saknar en fastslagen systemutvecklingsprocess. Det finns dock en processhandbok, som
reglerar hur projekt ska organiseras, initieras och hur besluten ska fattas. Handboken reglerar
inte hur förstudier ska bedrivas, utan reglerar mer processen från analysfasen. Från årsskiftet
träder dock nya regler ikraft om IT-projekt - från idé, till hur man samlar in och förankrar
krav. Eftersom verksamhet är spridd, är det viktigt att samla in krav och att man hör med
andra delar av verksamheten. Man poängterar att det är viktigt att IT-folket kommer in tidigt.

En viktig faktor i det underlag som tas fram är kostnaden och affärsnyttan. Nyttan kan ibland
vara svår att definiera, eftersom den inte bara går att mäta i kronor och ören.

Ett problem som man ställs inför när man jobbar med förstudier, är att användarna inte är
vana med att uttrycka sig och sina krav på det stringenta sätt som behövs. De har ingen riktigt
förståelse för varför det behövs, varför det gärna blir otydligt. Framför allt är det en bristande
kunskap hos verksamheten i att uttrycka sig i termer av behov, men det kan också vara att IT
har det svårt att få dem att inse behoven.

Det finns en risk att man gärna vill komma igång med ett projekt och att man resonerar som
så, att det här löser vi i en senare fas. Istället bör man ganska tidigt besiktiga och godkänna
systemet. De som tillsätter resurser tycker ofta att det är onödigt och de kanske inte ser ett
konkret arbete här, utan bara en massa papper - det viktigaste är att det blir någonting
producerat. Det kan också bero på en viss ivrighet - man ser att det finns en potentiell nytta.

Man har inte någon dedikerad förstudiegrupp eller någon speciell personal som jobbar med
förstudier. Vilken personal som deltar i förstudien varierar från projekt till projekt. Från IT-
sidan så är det normalt oftast de personer som deltar i förstudien, som sedan ska vara med i
utvecklingsarbetet.

Poängteras att det inte finns något entydigt och bra sätt att uttrycka kravbilden på. Det kan lätt
bli mycket osagt, vilket gör det svårare att komma överens. Alla kan läsa kraven, men det kan
gärna bli lite prosaaktiga skrivningar.
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Man upplever inga problem med att gå tillbaka och fråga kunden, så länge som de jobbar
internt. När man specificerar saker för upphandling, så försöker man vara mer stringenta,
eftersom lagen om offentlig upphandling är väldigt strikt. Missar man ett krav, så kan man
inte komma och åberopa det i efterhand, utan i så fall måste man göra om hela upphandlingen.

Även om man är tydlig och man tycker att man förstår det som står i kravspecifikationen, så
kan det finnas underliggande meningar. Krav som verksamheten tycker att man borde ha
förstått ändå - de outtalade kraven - trots att det inte finns med i kravspecifikationen.

Normalt så är det en skriftlig del som är stommen i kunskapsöverföringen. I den mån som det
är samma personal som går vidare i projektet, så finns det en kunskap som förs över via dem.
Men det förekommer ändå allt som oftast att man har diskussioner om vad som menas med
olika saker.

Det viktigaste att belysa i en förstudie är syftet och att resultaten är tydliga - vad vill man
uppnå, kommande förväntningar. Förstudien som sådan kanske ska belysa olika alternativ,
som man kan jämföra - att inte göra någonting till exempel. Tydligt visa på för och nackdelar,
kostnader, resursåtgång etcetera, som ett beslutsunderlag.
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Företag FEM
Företag FEM är ett industriföretag med hög teknisk kompetens.

Informant G är civilingenjör och har varit på avdelningen i 1,5 år.

Informanten jobbar inom ett större mångårigt utvecklingsprojekt. Han sitter som en spindel i
ett nät. Mot underleverantörer har han en sorts projektledarroll, genom att tillse att de följer
kraven och se till att de levererar i tid. In mot företaget är informanten innovatören och ser till
att produkter som man får från underleverantörerna uppfyller villkoren och att det fungerar i
systemet.

Informanten har dålig vetskap om hur projektet startades upp eftersom informanten kommit in
sent i sin roll. I projektet har det också varit många olika människor inblandade.

Vid byte av personal spelar naturligtvis den skriftliga dokumentationen en viktig roll.

Eftersom det är komplexa produkter, så är det många samband som man inte kan skriva ner.
Det är väldigt svårt att dokumentera, eftersom det är mycket som är erfarenhetsbaserat.

Kunskapsöverföringen har först och främst byggt på att det sker en dialog. Men när man
kommer till svåra problem, då saknas det kontinuitet, då det är mycket som går på erfarenhet.
Problemet är att projektet utvecklas hela tiden och att det händer olika saker. Är då
dokumentationen bristande skapar det problem.

Detta är speciellt svårt om man kommer in som ny mot en underleverantör, som kanske är
äldre i sin position, och man inte har all kunskap. Därför låter man den som är ny följa med
för att få själva historien och erfarenheter av andra.

Det finns behov av en mycket bättre skriftlig uppföljning och överföring. Det svåra att över-
föra är känslan och erfarenhetskunskapen.

För dokumentation har man en speciell apparat, ett forum, som beskriver hur allt ska gå till
med mallar, beskrivningar, hur dokumenten ska skrivas, hur granskningarna ska gå till
etcetera.

Det svåra att hantera är all kommunikation, dels inom företaget och dels mot underleverantör,
speciellt utländska. Ett problem som påpekas är att underleverantörerna bara kan testa sin del
av ett komplicerat system. De har inte möjlighet att testa i samverkan med andra system.
Detta gör att man aldrig kan vara för övertydlig.

Den viktigaste delen i förstudien är en bra och tydlig dokumentation. Att man inte bara
skriver ner beslutet, utan också varför man tog det - bakgrunden till beslutet. Därutöver
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behöver man en muntlig överföring av de delar som är svåra att skriva ner. Det behövs en bra
kombination mellan muntlig och skriftlig överföring.

Informanten poängterar att när man gör en projektplan måste man avsätta tid och pengar för
att dokumentera. En annan viktig komponent är att man skriver ner bakgrundstankarna till ett
beslut.

Informant H är testprogrammerare och har jobbat i företaget sedan 1986 och på aktuell
avdelningen sedan 1998.

När informanten började på avdelningen tog han över en ”bibba” dokument, som han fick för-
söka tolka. Berörd chef försökte hjälpa till i mån av tid. Den person som haft jobbet innan var
tyvärr inte så insatt i data, utan var mera mekaniskt kunnig. En stor del av kunskaps-
överföringen fick därför ske genom att intervjua andra personer.

Informanten påtalade att allt för generellt hållna kravspecifikationer gör att det lätt uppstår
missförstånd. Leverantörerna tolkar dem på sitt sätt. Men problemet har också att göra med
möjligheten att verifiera programvaran. När de själv kommer in, så riskerar man att komma in
för sent.

Personalen har krav på sig att jobba med dokumentationsmetoder. Avdelningen ska utarbeta
en detaljerad systemspecifikation som i sin tur ska ingå i en övergripande specifikation.

Informanten betonar vikten av att dokumentera alla lösningar på problem som dyker upp, men
inte bara lösningen, utan också varför man valde just den lösningen. Detta är inte minst viktigt
eftersom andra delsystem kan ha nytta av kunskapen.

Svårast att hantera är alla små detaljer som ofta inte blir dokumenterade. Samtidigt är det ofta
de man fastnar i när man får ett problem och då måste man verkligen gå ner till botten. För att
klara detta måste man ha ett stort kontaktnät, så man vet vart man ska gå och fråga. Men att
bygga upp ett sådant kontaktnät tar tid.

Informant I är sektionschef.

Projektet startades 1992, men lades vilande, för att sedan återupptas 1995.

Företaget gör redan under förstudiefasen en kravinsamling. Utifrån denna görs en kravanalys
som resulterar i en kravspecifikation som är kvantifierbar och verifierbar. Sen upprättas en
”statement of work” över det som ska genomföras. Vidare upprättas en projektdokumentation
som följer projektet.
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Man dokumenterar det som är nödvändigt som en produktdokumentation. Däremot för man
ingen dagbok om händelser och beslut. Produktdokumentationen används som underlag för
all kunskapsöverföring.

Vid byte av personal, får chefen rollen som den som förmedlar kunskapen vidare till nya
medarbetare och får ta på sig rollen att stötta.
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Företag SEX
Företag SEX är ett affärsdrivande verk med en egen IT-enhet.

Informant J är 54 år och är projektledare sen tio år tillbaka. Informanten arbetar huvud-
sakligen med IT-projekt.

Som systemutvecklingsprocess använder sig företaget av RUP, sen ett par år tillbaka och en
projektstyrningsmetod som heter PPS.

Enligt RUP är förstudien det som kallas ”inception” och enligt PPS är det förstudie fram till
beslutspunkt två. Det finns en mappning mellan PPS och RUP och RUP har som bekant fyra
faser medan PPS har åtta beslutspunkter.

I RUP finns det ett antal kravdokument i inceptionfasen. Enligt informanten jobbar de med
två kravdokument. Dels är det visionsdokumentet, som innehåller krav på mycket över-
gripande saker och beskriver vad de vill ha gjort på kort och lång sikt och vad de inte ska
göra. Dels är det användningsfallsöversikt, där användningsfall är ett sätt att beskriva inter-
aktionen mellan användare och systemet. Sedan finns det kompletterande specifikationer på
icke-funktionella krav, som tillgänglighet, om det ska fungera kontorstid, prestanda, hur
många användare systemet ska klara av, användbarhet (som alla prioriterar upp), underhåll-
barhet, en checklista, copyright och licenser, dokumentation etcetera, etcetera. I ”inception”
hanterar man de krav som är viktigast och de krav som man tror är svårast. Det kan vara så att
det viktigaste kravet är trivialt att införa och då är det inte det som är styrande för det
närmaste arbetet.

Nästa fas är att få en bra arkitektur, där man kan visa att arkitekturen klarar av de svåra,
kritiska användningsfallen.

Sedan är det kravhanteringsförslag, där man sätter attribut på kraven, hur viktigt och hur svårt
det är att införa dem. Därutöver hanteras spårbarheten - varifrån kommer kraven.

RUP kan ses som skalbart och anpassningsbart. Dokumenten kallas för artefakter och det
finns 57 artefakter. Informanten menar att det är svårt att få en överblick över så många
artefakter, varför de brukar anpassa dokumenten efter projekten och brukar då ligga på 25
artefakter. Det finns även en modell för RUP-anpassning, där det finns en idé om att de här
artefakterna bör man ha med.

I första skedet tittar de på vad de tjänar på att genomföra ett projekt - visar på affärsnyttan och
varför systemet ska göras. De gör även en grov planering och tittar på var kostnadshäradena
ligger, som ett beslutsunderlag för det fortsatta arbetet.
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Personer som arbetar i de första faserna går ofta vidare till nästa fas. Det brukar vara med
verksamhetsfolk i förstudien och de brukar ofta vara projektledare i förstudien.

Informanten uttryckte en förhoppning om att överföring kan ske genom olika kombinationer.
Dels genom ett antal dokument i inceptionfasen och dels genom att man förhoppningsvis även
kan flytta med personal. En del av dokumenten är projektinterna och läggs i arkiv. Men det
finns en del dokument som förs över till nästa projekt (utvecklingsprojektet) och det är krav-
översikt och vision, första försöket i arkitektbeskrivning och användningsfallöversikt.

Sedan fortsätter man med kravhanteringen och detaljerar kraven, för att därefter verifiera att
det system man bygger klarar av alla krav.

Informanten tycker att det är viktigt att ha med de tunga icke-funktionella kraven, prestanda
och tillgänglighet, då de är mycket kostnadsdrivande - speciellt tillgänglighet. I elaborations-
fasen är det viktigt att man tittar på de kritiska arkitekturkraven.

Företaget använder sig även av externa konsulter, för närvarande cirka sju personer. När
konsulterna slutar, för man över deras kunskap.

Informanten anser att huvuddokumenten utgör ett bra sätt för att överföra kunskap. Det är
också en fördel om man gör en ordlista - där man definierar vad man menar med olika
begrepp. Vidare är det bra om det finns personer med i överföringen.

Informanten menar att man ska använda systemutvecklingsmetoden RUP med förstånd och
inte köpa allting, utan anpassa den.

Vid avslutningen av projekt använder dem sig av workshops eller externa granskare av
huvuddokumenten.
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Företag SJU
Företag SJU är ett större konsultföretag

Informant K har varit inom IT-branschen sedan slutet på 60-talet och har arbetat med
programmering, systemutveckling och projektledning under årens lopp. De senaste åren har
det mest varit projektledning.

Informanten har gått datakurser och läst informationsbehandling och 60 poäng Ekonomi på
universitetet.

Informanten berättar att kunderna är väldigt kostnadsmedvetna och det första de vill ha är en
grov kostnadsuppskattning. När de gör en första grov kostnadsuppskattning, anger man priset
på det tilltänkta systemet med en felprocent på 50 %. Finns det intresse från kunden att gå
vidare, gör man en förstudie och det innebär att man går ner djupare i varje del. Då sjunker
felprocenten till 25 %.

Informanten menar att det finns en viss osäkerhet när man gör en förstudie, eftersom man inte
kan ha alla lösningar riktigt klara, då förstudien innebär att fånga in övergripande krav, målen
med systemet och en övergripande lösning. Med detta synsätt kan förstudien ses som ett
beslutsunderlag för kunden.

Informanten påtalar att de även ställer krav på kunden, att kunden har ett ansvar att medverka,
som kunden måste uppfylla.

Allt går inte rakt fram i en förstudie utan man får beskriva olika lösningar, som sen kunden
har att välja på. Informanten beskriver vikten av avgränsningar, så att båda parter vet vad som
ska vara med och inte vara med i det fortsatta arbetet.

Informanten menar att det är projektledarna som åtar sig förstudierna, men att de är beroende
av verksamhetsfolket/användarna/kunden. Direktiven från kunden är tyvärr ofta väldigt
otydliga och det är ibland väldigt svårt att få någon kravspecifikation. Det leder till att det ofta
blir en diskussion med kunden.

Om de personer som blivit intervjuade i projektets inledning, sedan finns med och genomför
sin delmängd, anser informanten att man är nära idealet. Har man sedan samma bemanning
som har varit med och gjort förstudien, då har man minimalt med kunskapsbortfall. Trots
detta kan det sen uppstå svårigheter - att de kanske har tolkat det här på ett visst sätt och jag
har tolkat det på ett annat - man kan ha olika synsätt.

Informanten arbetar efter projektstyrningsmetoden PPS. I PPS finns förberedelse och genom-
förande samt beslutspunkter. Först ligger förstudie och sen kommer projektdefinition.
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Informanten tycker att det är viktigt att man använder sig av kostnadsuppskattningar i förs-
tudien och att det tas fram en projektdefinition som man sen är överens om.

Informanten poängterade att projektdefinitionen alltid används i större projekt och påtalade
vikten av noggrannhet vad gäller tidsplan, ansvarfördelning och uppföljning

Företaget överför information, genom att den som ska ta över, sätter sig ner med den som har
gjort förstudien och ”tankar över” så mycket information som möjligt.

Systemsäljaren öppnar dörrarna, och lämnar sedan vidare till de som gör förstudien. Oftast
brukar säljaren föreslå någon form av kostnadsuppskattning eller förstudie.

Det kunderna vill ha ut av förstudien är kostnad, tidsplan och beskrivning, medan vi som
konsultföretag oftast är den part som vill ha med avgränsning. I vissa lägen går kunderna in
och handplockar de konsulter som de haft goda kontakter med tidigare, för att genomföra
projektet.

Är det samma person som går vidare från förstudie till utvecklingsfasen, då har man med sig
det mesta. Byter man däremot personer, så försöker man göra en överföring så långt det går,
och eventuellt få med den ytterligare information som inte finns nedskriven. Sen kan det finns
frågor som ingen har tänkt på - som är helt nya - och då måste man gå ut och stämma av dessa
med kunden.

Informanten framhåller betydelsen av att vara noggrann och följa en metod som stämmer av
de olika delarna tidsmässigt. Att man arbetar med feedback och information, att alla måste
vara informerade och att alla känner att de är med i projektet. Deltagarna måste känna att det
finns en styrning i projektet. Det hänger en hel del på projektledningen, att den verkligen
engagerar sig och har kontakt med medarbetarna och att man håller medarbetarna
informerade. Samtidigt är det viktigt att projektledningen får information från projekt-
deltagarna, samt att man samarbetar.




