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Sammanfattning 
 
Standardsystem idag är, även när det gäller de mindre systemen, så omfattande att det är svårt 
att välja det bästa systemet för en verksamhet om man inte vet vad man egentligen behöver. 
Risken är då stor att företaget får betala för onödiga funktioner eller inte får den funktionalitet 
i systemet som de anser vara viktig. 
 
När man blickar bakåt i tiden kan man konstatera att eftersom det framförallt varit större 
verksamheter som intresserat sig för standardsystem har även större delen av forskningen som 
gjorts inom området bedrivits med större anskaffningsprojekt som bas. Exempel på en stor 
metod för anskaffning av standardsystem är SIV-metoden. Valet av ett affärssystem på ett 
litet företag skulle bli enklare och ge ett bättre resultat med en anskaffningsmetod som är mer 
anpassad till de mindre företagens behov. Eftersom vi antar att verksamhetsanalysen ska 
genomföras av utomstående krävs dessutom att analysmetoden lämpar sig för detta. Vår 
problemanalys har mynnat ut i en fråga om hur lämplig är metoden mini-SIV (som en krympt 
variant av SIV) för val av standardsystem i små företag utifrån ett externt perspektiv? 
 
Vår forskningsfråga omfattar tre begrepp: anskaffning av standardsystem med hjälp av mini-
SIV, små företag och dess exklusivitet i sammanhanget och ett externt perspektiv det vill säga 
konsultens roll i valprocessen. 
 
Den empiriska delen av vår forskning genomfördes på företaget Keeplastics i Norrköping. 
Diskussion av studiens resultat i relation till den teoretiska referensramen har lett till en ny 
konsultmetod för val av standardsystem på småföretag. 
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1 Inledning 
 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund till den här uppsatsen och beskriva den 
problematik som den behandlar. Efter en kort presentation av författarna kommer en 
beskrivning av forskningens bakgrund, problematik, frågeställning, syfte, målgrupp och 
disposition. 
 
Vi som är författare till denna uppsats hade fram till för fyra år sedan väldigt olika bakgrund. 
En av oss hade gått ett fyraårigt gymnasieprogram i före detta Jugoslavien med inriktning mot 
maskinteknik och nyligen flyttat till Sverige. Den andre är byggnadsingenjör från början och 
hade arbetat som arbetsledare på ett byggföretag och som maskinförare inom 
processindustrin. För fyra år sedan, år 2000 började vi samtidigt läsa på Programmet för 
Användarinriktad Systemutveckling (ASP) vid Linköpings Universitet. Under de tre år som 
utbildningen på programmet varade läste vi olika ämnen inom systemutveckling, 
projektledning och företagsekonomi. I slutet av ASP skrev vi båda var sin C-uppsats om 
komponentbaserade ramverk respektive om arbetet mot 24-timmarsmyndighetsvisionen. 
 
Under våren år 2004 läste vi en kurs inom området affärsinformatik. I samband med detta 
kom vi i kontakt med begreppet standardsystem och med problematiken vid anskaffningen av 
dessa. De olika anskaffningsmetoder vi då kom i kontakt med var alla inriktade på större 
organisationer vilket gjorde att vi började fundera över hur situationen såg ut för mindre 
företag. Vår fundering ledde till en diskussion vilken i sin tur resulterade i en idé om en studie 
på ett litet företag. Denna studie, teoretiska referensramen för den, våra funderingar som ledde 
till att den hela blev av samt resultat av vårt arbete presenteras i denna magisteruppsats.  
 
Vår förkunskap och erfarenhet inom området systemutveckling ligger på en mer allmän nivå 
tack vare de teoretiska studierna och projektarbeten i vår tidigare utbildningsväg. Vår 
kompetens i området är därmed inte särskilt påverkad av någon enskild metod eller 
användandet av en sådan utan är snarare förhållandevis bred till sin natur. Detta faktum 
hjälper till då vi vill skapa oss en så objektiv bild av det aktuella området i samband med 
denna uppsats. Vi är även medvetna om att vårt tankesätt har blivit påverkat mest av den 
forskning som skett inom Linköpings Universitet och de olika forskningsgrupper som på ett 
eller annat sätt har koppling dit. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Standardsystem liksom affärssystem har under en lång tid varit något som endast de stora 
företagen varit intresserade av. Med tiden har dock tekniken utvecklats och priserna sänkts 
vilket gjort att många nu talar om att den stora framtida marknaden ligger hos mindre företag 
(CS, 2005a). Westerberg och Öqvist (1989, sid.22) citerar en projektledare som heter Jan 
Olhager och säger att ”leverantören ofta inte tar de små företagen riktigt på allvar” vilket 
innebär att leverantörerna ofta utnyttjar de små företagens okunnighet genom att sälja ett 
billigt system, som sedan måste byggas ut och anpassas för stora kostnader. Det är inte sällan 
man kan läsa om missnöjda kundföretag som upplever att ”A-laget sålde systemet, B-laget 
skötte installationen” (CS, 2005b). 
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Även Nilsson (1991) nämner en liknande situation och kallar den produktivitetsparadoxen. 
Denna handlar om läget då ett företag investerar i ett informationssystem för att höja sin 
produktivitet men på grund av ett felaktigt val hamnar i en situation då kostnader för 
systemanpassningen istället leder till minskad produktivitet. Mot bakgrund i föregående ser vi 
en risk i att företag väljer standardsystem utan att vara tillräckligt väl insatta i vad de 
egentligen behöver. Detta resulterar i många fall i att man köper ett system som sedan, så gott 
det går, anpassas till den befintliga verksamheten, något som bara i viss mån är möjligt vid 
köp av ett standardsystem. Enligt en undersökning som konsultbolaget Actit gjorde var 12 
procent av de tillfrågade företagen missnöjda med sina lösningar och kostnadseffektiviteten 
hos dem. Av de tillfrågade upplevde 26 procent att de var ganska nöjda med affärssystemet 
medan runt 60 procent var nöjda eller mycket nöjda. Utvärderingen av kompetens och pris 
hos affärssystemsleverantören, som också integrerar och anpassar systemet, visade ännu 
dystrare siffror där hela 37 procent var missnöjda eller bara ganska nöjda med 
leverantören.(CS, 2005c) 
 
1.2 Problemområde 
 
Standardsystem idag är, även när det gäller de mindre systemen, så omfattande att det är svårt 
att välja om man inte vet vad man egentligen behöver. Risken är då stor att företaget får betala 
för onödiga funktioner, eller ännu värre, inte får den funktionalitet i systemet som de anser 
vara viktig. 
 
Problemet skulle kanske vara löst om kundföretaget fick chans att välja och köpa ett 
affärssystem utifrån sina behov utan överflödiga systemfunktioner. Hur kan då kundföretaget 
få en bättre chans att utifrån sina behov välja ett affärssystem? Större verksamheter så som 
olika myndigheter och de stora företagen har i regel egna IT-avdelningar som producerar 
välgenomtänkta kravspecifikationer vilket gör valet enklare och säkrare. Men hur blir det då 
för små företag som oftast inte har egna anskaffningsmetoder eller kompetens för val av ett 
affärssystem? Svaret kan vara att kundföretaget anlitar externa specialister på 
verksamhetsanalys för att kartlägga deras behov. För att detta ska vara möjligt behöver dessa 
externa specialister, precis som de större verksamheterna, en bra och genomtänkt metod för 
hur hela valprocessen ska ske.  
 
När man blickar bakåt i tiden kan man konstatera att eftersom det framförallt varit större 
verksamheter som intresserat sig för standardsystem har även större delen av forskningen som 
gjorts inom området bedrivits med större anskaffningsprojekt som bas. Anskaffningsmetoden 
SIV som har blivit en utgångspunkt för flera företags anskaffnings- och 
implementeringsmetoder är ett exempel på detta. Visserligen finns det en krympt variant av 
SIV-metoden (mini-SIV), men den är inte speciellt utvecklad för mindre företag utan bygger 
på huvudmetoden med vissa inskränkningar och undantag (Nilsson, 1991).  
 
Vi tror att valet av ett affärssystem på ett litet företag skulle bli enklare och ge ett bättre 
resultat med en anskaffningsmetod som är mer anpassad till de mindre företagens behov. 
Eftersom vi antar att verksamhetsanalysen ska genomföras av utomstående krävs dessutom att 
analysmetoden lämpar sig för detta. Lämpar sig den välgenomarbetade SIV-metoden även för 
små företag? Vilka tillägg, förkortningar eller ändringar av metoden skulle behövas för att 
bättre passa mindre företag? Detta är frågor som vi tänker ta reda på och redovisa i den här 
uppsatsen. 
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1.3 Forskningsfråga 
 
Som vi redan har nämnt så har en del forskning och utveckling sedan tidigare gjorts inom 
områden som berör val och anskaffning av standardsystem. Universitet och högskolor har 
bidragit med metodutveckling och metodtestning, ofta i olika tvärvetenskapliga projekt med 
anknytning till något eller några företag. Även andra organisationer har medverkat vid 
utvecklingen av nya modeller med samma grundläggande mål, att skapa metoder som 
resulterar i en så bra anskaffningsprocess som möjligt. Den största delen av forskningen har 
dock inriktat sig på stora företag och organisationer. Idag finns det många som menar att den 
största marknaden för IT-system framöver kommer att vara den hos de mindre företagen (CS, 
2005a). 
 
En av de mest kända metoderna för att välja, anpassa och implementera standardsystem i 
verksamheter är SIV-metoden (Nilsson, 1991). Metoden som framförallt utvecklades under 
80-talet har även legat till grund för flera andra metoder som utökat innehållet med bland 
annat systemförvaltning. En speciell variant av SIV-metodens anskaffningsdel kallad mini-
SIV har tagits fram i samband med vidareutveckling av SIV-metoden för att bättre passa 
mindre företag. Till skillnad från huvudmetoden, som genom åren genomgått en omfattande 
testning, har denna minivariant inte testas i forskningssammanhang i någon större 
utsträckning. 
 
Vad vi kunde konstatera vid en genomgång inom området var att det saknas ett metodstöd för 
val av standardsystem med inriktning på små företag som måste ta hjälp av en konsult för att 
klara denna process. Vår problemanalys har mynnat ut i en huvudfråga som vi vill ha svar på:   
 
Hur lämpar sig metoden mini-SIV för val av standardsystem i små företag utifrån ett 
externt perspektiv? 
 
Vår forskningsfråga omfattar tre huvudbegrepp som ringar in området för vår forskning. 
Dessa begrepp är anskaffning av standardsystem med hjälp av mini-SIV som en krympt del 
av SIV-metoden, små företag och dess exklusivitet i sammanhanget och ett externt perspektiv 
det vill säga konsultens roll i valprocessen. 
 
En valprocess och dess resultat kan påverkas av en stor mängd faktorer som vi i nuläge inte 
känner till. Vi undrar om det är möjligt att skapa en metod som omfattar alla dessa faktorer, 
för alla enskilda fall. Med detta i tanken har vi tagit fram ytterligare ett antal frågor som vi vill 
ha svar på i fall att vår huvudfråga leder till ett resultat som ger ett behov av detta. Dessa 
frågor är: 

• Vilka anpassningar av metoden mini-SIV behövs för att den ska passa små 
företag och kunna användas av konsulter? 

• Vilka andra faktorer bör man ta hänsyn till som inte nämns i SIV-metoden? 
• Vilken anpassning behövs av en verksamhetsanalys för att underlätta valet? 

 
För att få svar på våra frågor kommer vi att behöva komma nära inpå en valprocess i ett litet 
företag. Detta löser vi genom att hjälpa till med att ta fram tänkbara standardsystem i ett 
specifikt fall. Hur vår studie ska genomföras beskriver vi vidare i kapitel 3Forskningsmetod. 
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1.4 Avgränsning 
 
Eftersom vår ambition är att analysera en verksamhet och dess behov är vi medvetna om att 
vårt arbete lätt skulle kunna bli överdimensionerat med påföljande risk att förlora fokus på de 
relevanta faktorerna i vår forskning. Vi avgränsar oss därför från alla de aspekter som rör den 
fysiska strukturen i verksamheten, det vill säga existens av eller behov av hårdvara i form av 
servrar, datorer och liknande, vilka kan behövas vid anskaffning av ett system.  
  
Dessutom kommer vi inte att ta hänsyn till implementering av det valda systemet som kan 
betyda anpassning och förvaltning. Vårt intresse riktas endast mot definition av 
verksamhetens behov samt jämförelse av dessa behov med befintliga standardsystem på 
marknaden. Vi avgränsar oss även från ekonomiska aspekter på valet av system. Vi inser att 
detta är en viktig del men kommer inom ramen för den här uppsatsen inte att ha någon 
möjlighet att göra en korrekt ekonomisk bedömning. Vi inriktar oss istället helt på att finna ett 
system som funktionsmässigt passar verksamheten så bra som möjligt och överlåter åt dem att 
göra den ekonomiska bedömningen. 
 
1.5 Syfte och målgrupp 
 
Vi kommer med stöd av vår handledare på Institutionen för datavetenskap vid Linköpings 
universitet Karin Axelsson att utveckla kunskap om begrepp som rör den valda 
frågeställningen. Den nya kunskapen kommer att beröra små företag som har behov av ett 
nytt informationssystem men saknar intern kompetens för anskaffning av detta. Med hjälp av 
den nya metoden för val av ett standardsystem kommer småföretagen att kunna undvika de 
fallgropar som vi tog upp i vår problemanalys. I vår kunskapsutveckling kommer vi att ha 
nytta av vårt deltagande i ett projekt för anskaffning av ett nytt informationssystem på 
företaget Keeplastics. 
 
Syftet med vår forskning är att ge ett bidrag som konsultföretagen kan beakta när de är i 
behov av en effektiv och bra metod för den del av anskaffningsprocessen som rör valet av ett 
system åt sin kund. 
 
Målgruppen för vår forskning är därigenom framförallt konsultföretag som arbetar med 
anskaffning av standardsystem åt små företag. Ytterligare en målgrupp är andra forskare och 
studenter som kommer i kontakt med detta område. Detta genom att vi vill skapa nya idéer 
som kan användas och utvecklas vid framtida forskning. 
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1.6 Disposition 
 
I det här avsnittet ger vi en översikt av innehållet i uppsatsen. Det ska möjliggöra för läsaren 
att snabbt få inblick i vilka moment som omfattas i vår uppsats och i vilken ordning vi valt att 
beskriva dessa. På så vis kan ni som läsare välja att utesluta läsningen av vissa områden som 
ni redan är väl bekanta med. Sådana områden förekommer framförallt i teoriavsnitten. Vi 
rekommenderar inte uteslutning av andra områden i uppsatsen om ni önskar en korrekt 
uppfattning av vad vi kommit fram till. 
 
1. Inledning Det är den här delen som ni befinner er i nu. Avsnittet ger en 

beskrivning av problemområdet och frågeställningen. Dessutom 
kan man här läsa om uppsatsen syfte, målgrupp med mera. 

 
2. Teoretisk referensram  Denna del av uppsatsen tar upp teorier och forskningsresultat som 

beskrivits i litteratur inom området. Syftet är att lyfta fram vad 
andra har kommit fram till och ge läsaren en inblick i hur 
ämnesområdet ser ut. Begrepp som vi tar upp är bland annat: 
standardsystem och anskaffning av ett sådant, SIV-metod och dess 
delmängd, kallad mini-SIV, konsult som en extern part i en 
verksamhet och metod som allmänt begrepp och dess utveckling. 
 

3. Forskningsmetod  Inledningsvis beskriver vi i detta kapitel de olika begrepp inom 
forskningsvärlden som relaterar till det arbete som vi har 
genomfört. Vi går därefter in på att beskriva vårt tillvägagångssätt 
i vår studie. 

 
4. Empiri I detta kapitel återger vi resultat av vår empiriska studie som 

genomfördes på företaget Keeplastics. 
  
5. Diskussion Jämförelse mellan resultat av vår studie och befintliga teorier i 

området redovisas under denna rubrik. Det innehåller även 
reflektioner över det vi kommer fram till. 

 
6. Slutsats  Avslutningsvis tar vi upp de slutsatser vi drog av att ha genomfört 

valet av standardsystem åt ett litet företag. Slutsatsen blir en hjälp 
för konsulter som ska genomföra en liknande process i ett annat 
litet företag. 
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2 Teoretisk referensram  
 
Denna del av uppsatsen tar upp teorier och forskningsresultat som beskrivits i litteratur inom 
område och vår syn på dessa. Syftet är att ge läsaren en förståelse för de centrala begrepp 
som uppsatsen behandlar. Utifrån frågeställningen ser vi tre huvudbegrepp som vi tar upp, 
standardsystem och speciellt anskaffning av sådana, konsultrollen samt små företag. SIV-
metoden, som vi kommer att använda oss av tas även upp lite extra och vi förklarar vilka val 
som gjorts under dess utveckling och idéer den bygger på. 
 
2.1 Standardsystem 
 
Då denna uppsats handlar om att välja standardsystem känns det viktigt att förklara och 
redogöra för begreppets betydelse. Anders G. Nilsson som utvecklat den metod vi ska testa, 
beskriver standardsystem som ”en speciell typ av informationssystem” (Nilsson, 1991, sid. 
65). Att det är ”speciellt” syftar då på att informationssystemet är standardiserat till en viss 
grad. Standardsystem är alltså färdigutvecklade system eller delsystem som kan användas 
direkt i en verksamhet till skillnad från egenutvecklade informationssystem som måste 
nyskapas (Gremillion, 1982). Enligt Nilsson (1991) kan man vidare betrakta standardsystem 
som en paketerad systemlösning. En sådan lösning kan vara uppbyggd på olika sätt, till 
exempel i form av stora integrerade system eller som små standardmoduler som man 
kombinerar ihop på valfri sätt. (ibid.) 
 
Ur kundens perspektiv kan ett standardsystems livscykel delas in i tre huvudfaser: 

• Anskaffning, vilket är en process som startar i och med att kunden beslutar att 
investera i standardsystem. 

• Användning och förvaltning, vilket innebär systemets reguljära användning och drift 
på företaget. 

• Avveckling av systemet. 
(ibid.) 
 
Idén bakom standardsystem är att flera företag skulle kunna använda samma programpaket i 
stället för att ”uppfinna hjulet på nytt”. Ett standardsystem utvecklas av en leverantör för att 
passa fler kunders behov. På så vis kan man fördela tid, kostnader och ansträngningar på flera 
kunder. Detta innebär att kunderna köper färdiga system på marknaden i stället för att 
utveckla på egen hand. Standardsystem är generella system som vanligtvis bygger på en bred 
erfarenhetsbas från olika företagstillämpningar. (Gremillion, 1982) 
 
Ett specifikt standardsystem är orienterat mot en viss applikation (tillämpning) och kallas 
därför ibland för applikationspaket. Enligt Anveskog (1984) kan appplikationsområden för 
standardsystem exempelvis vara: 

• Ekonomisystem som omfattar moduler för redovisning, budgetering, kalkylering  
• Personalsystem med löneberäkning och personaladministration 
• CAD/CAM-system som är datorstöd konstruktion/produktion 
• MPS-system för material- och produktionsstyrning 
• Marknadssystem för marknadsföring 
• OFL-system som innebär försäljning genom order, fakturering, lager 
• KIS-system vilket är kontorsinformationssystem. 
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Detta som kunden vanligtvis köper, framförallt när det gäller större och mer komplexa 
standardsystem, är alltså inte bara själva programvaran utan även kompletterande tjänster. 
Vanliga delar i ett sådant applikationspaket är: 

• Kärnprodukten bestående av programvaran, eventuellt kompletterad med hårdvara. 
Först levereras en basversion av systemet och sedan vid behov nya versioner (releaser) 

• Tjänster (service) som leverantören ger i form av till exempel installation, utbildning 
och löpande kundstöd för att företaget ska kunna använda kärnprodukten på rätt sätt 

• Information (och kunskap) om kärnprodukt och tjänster för att förbättra systemets 
användning till exempel i form av dokumentation (manualer), erfarenhetsutbyte 
(användarföreningar) och avtal (kontrakt). Dessutom finns även ren 
applikationskunskap inbyggd i själva kärnprodukten (programvaran). 

• Finanser det vill säga ekonomiska ersättningar till leverantören för kärnprodukt, 
tjänster och information. Exempel på detta är ursprungligt inköpspris, 
anpassningskostnader och konsultarvoden.  

(Nilsson, 1991) 
 
2.1.1 Fördelar och risker med standardsystem 
 
Att använda standardsystem skapar ett antal möjligheter som rätt använda kan medföra 
fördelar för både leverantör och kund. Nilsson (1991) beskriver en del av de konstaterade 
möjligheter som finns vid användande av standardsystem, vilka vi visar nedan. 
 
Snabb utveckling – Ett standardsystem är en färdigprodukt som snabbt kan införas i en 
organisation (om inte omfattande anpassningar krävs). Detta medför att vinsterna med 
systemet kan hämtas hem väsentlig tidigare än det är fallet med egenutvecklade system som 
tar för lång tid att utveckla och där det ofta uppstår förseningar som följd. 
Kostnadsbesparande – Billigare utveckling och förvaltning av systemstöden för 
verksamheter eftersom leverantören kan fördela utvecklings- och underhållskostnader på flera 
kunder. I vissa fall kan höga initiala anpassningskostnader och ofördelaktiga driftkostnader 
försämra lönsamheten av investeringen i ett standardsystem. 
Kunskapsstöd – Leverantören kompletterar successivt systemet med nya beprövade 
erfarenheter från tidigare och pågående installationer vilket hjälper även användarna att utöva 
sin verksamhet mer professionellt, till skillnad mot egenutvecklade system som ibland inte 
stödjer inte affärsverksamheten på företaget alls.  
Resultatstöd – Inom en verksamhet kan man gemensamt nyttja standardsystem hos olika 
affärsenheter och få en enhetlig informationsförsörjning. Detta kan underlätta delegering av 
arbetsuppgifter och samtidigt få en effektiv resultatuppföljning på olika nivåer inom företaget. 
(ibid.) 
 
Användandet av standardsystem är dock inte ensidigt till fördel för en verksamhet utan det 
finns även nackdelar. Davenport (2000) kan tänka sig att förutsättningarna för konkurrens kan 
komma att förändras helt. Idag har de flesta företag olika processer och strategier som de 
använder i konkurrensen om kunderna, till exempel kan företagen ha olika nivåer av 
kundservice och produktidéer. När allt fler företag har implementerat standardsystem i sin 
verksamhet, kanske till och med från samma leverantör, är det troligt att resultatet blir 
identiska strategier och processer (ibid.). Begreppet ”best practise” som många leverantörer 
av standardsystem beskriver som en fördel, alltså att genom kontakten med många olika 
kunder kunna jämföra och plocka ut det ”bästa” sättet att genomföra en uppgift på, kan alltså 
även ses som en nackdel.  
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Nilsson (1991) beskriver även fler fallgropar eller risker med att nyttja standardsystem i 
företaget vilka utgör kritiska faktorer vid anskaffning av standardsystem. Dessa fallgropar är: 
 
Förhastade beslut – Om man inte gör en noggrann verksamhetsgenomgång innan 
anskaffning av standardsystem kan det resultera i att kunden får antingen ett underkvalificerat 
eller för ambitiöst system i förhållande till verksamhetens förutsättningar.  
Stora anpassningsbehov – Om det visar sig att ett standardsystem har för liten ”träffyta” mot 
verksamheten kan man bli tvungen att genomföra anpassningar (ändringar) antingen i 
standardsystemet eller i verksamheten, vilket i sin tur kan medföra höga anpassningskostnader 
som kan vara flera gånger större än inköpspriset för systemet. Även en risk för 
överanpassning av standardsystemet kan finnas vilket medför ett försvårat underhåll i 
framtiden och mer arbete vid versionbyten från leverantören.  
Leverantörsberoende – Kunskap om systemets interna uppbyggnad finns hos leverantören 
och som kund blir man helt beroende av leverantörens förmåga till service och support. Om 
leverantören efter ett tag försvinner från marknaden kan det vara svårt eller till och med 
omöjligt att ersätta denne. (ibid.) 
 
Apelkrans & Åbom (2001) menar att en av de viktigaste frågorna när det gäller 
standardsystem är möjligheten systemet ger för leverantören och kunden att mötas någonstans 
halvvägs. Det vill säga att standardsystemet kan anpassas mot användarens krav eller tvärtom, 
om användaren kan modifiera sina krav så att de passar standardsystemets funktioner. Man 
vill alltså försöka utnyttja ett standardsystem på bästa sätt, för att åstadkomma en billigare, 
snabbare och säkrare lösning. (ibid.) De flesta standardsystem är idag mer eller mindre 
anpassningsbara till kundens verksamhet. Systemen är dock inte hur anpassningsbara som 
helst vilket gör att det, trots anpassningsbarheten, är viktigt att välja rätt typ av system för den 
verksamhet det ska stödja. Vi håller med Apelkrans & Åbom (2001) om att anpassningen är 
viktig. Vi kan dock se en risk i att fokus läggs på anpassningen mellan standardsystemet och 
verksamheten, i stället för att från början välja ett system som stämmer så bra som möjligt 
med de behov som verksamheten har. I vissa fall finns förvisso inte den senare möjligheten, 
exempelvis när kunder eller koncernbeslut styr valet av system. För små företag kan vi tänka 
oss ett sådant scenario om företaget har en eller ett fåtal stora kunder som de är kraftigt 
beroende av. Vår uppfattning är att verksamhetsnyttan för det enskilda företaget ändå borde 
väga tyngst. 
 
2.1.2 Affärssystem 
 
Den typ av standardsystem som är vanligast och som de flesta först tänker på när begreppet 
standardsystem kommer upp är affärssystem. Affärssystem som koncept jämställs ofta med 
standardsystem och mycket av det som skrivs angående affärssystem handlar egentligen om 
ett standardsystemstänkande. En tolkning av det svenska begreppet affärssystem, gör lätt att 
man förleds att tro att det är ett system som är specialiserat på att hantera en verksamhets 
affärer. Vid en närmare granskning av de olika moduler, som de flesta affärssystem består av, 
kan man dock konstatera att det handlar om så mycket mer än bara de direkta affärerna i 
organisationen. 
 
Det motsvarande engelska begreppet Enterprise Resource Planing (ERP) beskriver mer 
korrekt vad det handlar om. Det handlar alltså om ett system som hanterar ett företags 
resurser. Davenport (1998) menar att för att förstå meningen med ett affärssystem måste man 
förstå vilka problem de är skapade för att lösa, nämligen ”fragmenteringen av information i 
stora företagsorganisationer” (ibid, sid.123). Stora företag hanterar idag stora mängder 
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information som ofta hanteras av många olika datasystem. Att hantera alla dessa datasystem 
blir en stor, direkt kostnad för företagen i form av olika typer av underhållskostnader. Det 
kanske största problemet ligger dock i de indirekta kostnader som företagen får på grund av 
att de olika systemen inte kan kommunicera med varandra på ett effektivt sätt. Problemet kan 
därmed sägas vara att ”om ett företags system är fragmenterade är deras affärer 
fragmenterade” (ibid, sid.123). Som svar på detta problem skapades alltså det som på svenska 
kallas för affärssystem. Ett informationssystem som integrerar de viktigaste funktionerna 
inom ett företag i ett system. 
 
När Davenport (1998) beskriver ERP-system talar han om stora företag, något som det 
engelska enterprise styrker. Det börjar dock bli mer och mer vanligt med affärssystem även i 
mindre företag. Många av de faktorer som Davenport (1998) pekar på gäller idag även för 
mindre företag och affärssystemen har blivit billigare. Informationsmängderna som måste 
kunna hanteras gällande kunder, anställda, produkter med mera är stora även i små företag, 
speciellt om man sätter det i förhållande till hur många anställda som ska administrera 
informationen. Att ha en enda systemleverantör att vända sig till och få ett system bestående 
av delar som fungerar tillsammans är intressant även för mindre företag. Är det ett företag 
inom produktionssektorn ska även ökade krav på korta ledtider i produktionen och 
möjligheten att snabbt ställa om efter marknadens krav vägas in. Dessa ökade behov i 
kombination med ny teknik som gör affärssystemen billigare gör att det blir ett rimligt 
alternativ även för små företag. 
 
Negativa aspekter som affärssystem kan medföra kan bland annat vara att färre anställda 
behövs i organisationen och de som blir kvar går en hårdare tid till mötes. Bland annat får 
personalen fler arbetsuppgifter och krav på en bredare kompetens för att klara av dessa 
arbetsuppgifter. Lösningen på detta problem anser Davenport (2000) vara att företagen, på 
grund av sitt affärssystem växer och ökar sin lönsamhet så pass fort att alla negativa effekter 
för personalen minskar. (ibid.) Vi är inte lika säkra på att detta är någon universell lösning på 
problemet då vi har svårt att se den tydliga koppling mellan ökad lönsamhet och fler anställda 
som Davenport (2000) verkar göra. Vi anser inte heller att krav på en bredare kompetens bara 
kan ses som en negativ effekt utan även som en möjlighet för personalen att vidareutbilda sig. 
 
En av de delar som flera affärssystem innehåller och som inriktar sig på den tillverkande 
industrin är Material- och produktionsstyrning. Den metodprövning vi kommer att genomföra 
på ett företag handlar för deras del om att vi ska rekommendera just ett sådant system åt dem.  
 
2.1.3 MPS  
 
Material- och produktionsstyrning (MPS) används som ett hjälpmedel i tillverkande företag 
för att få kontroll över olika resurser som exempelvis material, arbetskraft och kapital. MPS-
systemet hanterar informationsflödet som möjliggör produktionen i verksamheten. 
Informationen rör bland annat när och hur en produkt ska produceras, vilka komponenter den 
är uppbyggd av och så vidare. Olhager & Rapp (1985) beskriver MPS-system som ett verktyg 
för att, på ett så effektivt sätt som möjligt, genomföra planering, organisering, samordning, 
styrning och kontroll av materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare. Tanken är, 
som för många andra typer av datasystem, att datoriseringen ska bidra till en effektivare 
produktion med lägre felfrekvens på produkterna. Intresset och implementeringen av MPS-
system har till stor del följt tankegångar om hur ett företag ska drivas och prisutvecklingen på 
datorer. Följaktligen var intresset i stora företag mycket stort under 70-talet när trenden var att 
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effektivisera produktionen och priset på de system som krävdes hamnade på en rimlig nivå. 
Dokidis et al. (1996) menar dock att för de lite mindre företagen var de möjliga vinsterna 
jämfört med investeringskostnaderna för höga fram till omkring början på 90-talet. 
Den dominerande strukturen för de MPS-system som fanns på marknaden 1985 var  
moduluppbyggnaden (Figur 1) och efter en kontroll av system på marknaden kan vi 
konstatera att detta verkar gälla än idag. Trenden är alltså att affärssystem och MPS-system 
byggs på samma sätt, vilket kan bero på hur lika de olika typerna av system är i grunden. 
Många affärssystem innehåller också moduler som hanterar MPS i verksamheten. Den grund 
som både affärssystem och MPS-system behöver är viss grunddata om verksamheten och 
vissa funktioner för säkerhet, utskrifter, dataöverföring med mera. Denna del byggs därefter 
på med moduler som inriktas på exempelvis kundhantering, materialplanering produktion och 
lager. Modulerna går sedan att kombinera med varandra genom den gemensamma grunden 
och nya moduler går att lägga till senare eller befintliga kan bytas ut. (ibid.) 
 

Efterkalkylering
Övergripande

resursplanering

Kundorder-
hantering

Materialplanering

Behovsplanering

Inköps-
planering

Beläggnings-
planering

Produktions-
orderhantering

Produktions-
uppföljning

Förkalkylering

Grunddata

 
Figur 1 Exempel på moduluppbyggt MPS-System (Olhager & Rapp, 1985 sid.95) 
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Vilka behov som finns av funktionerna i de olika modulerna menar Olhager & Rapp (1985) är 
mycket företagsspecifika. Även om ett standardsystem köps in kommer de olika modulerna 
att användas i olika utsträckning. Man bör därför, vid ett val, göra en avvägning mellan värdet 
av den information som modulen kan ge ifrån sig och kostnaden för detta. Författarna ger 
vidare exempel på fem faktorer som kan påverka behovet av olika moduler. 
 

• Produktionens komplexitet 
• Lager- eller kundorderstyrd typ av produktion 
• Tillgängligheten av grunddata till modulen 
• Hur bra det manuella systemet fungerar idag 
• Personalens datormognad 

 
Kundorderorienterade företag är de där störst krav på anpassningen av systemet till 
verksamheten finns. Detta för att produktionsmiljön i dessa företag ofta är mycket komplex 
genom höga krav på företaget att kunna anpassa sig till marknaden, leverera sina produkter 
snabbt och säkert med mera. Denna typ av dynamisk produktionsmiljö gör att även MPS-
systemet måste vara flexibelt för att kunna svara mot företagets föränderliga krav. (ibid.) 
 
Ett intressant konstaterande vi gjort under vår studietid är hur många av de 
programmeringsmiljöer vi kommit i kontakt med, exempelvis Java och .NET, som verkar gå 
mot en ökad moduluppbyggnad. Den tanke som standardsystemen bygger på återfinns alltså 
på en lägre och mer detaljerad nivå även inom programmeringen. Dessa moduler verkar dock 
bli mer och mer generella medan många av standardsystemens moduler blir allt mer specifikt 
inriktade på olika arbetsuppgifter. Vi tycker oss därför se en utveckling där programmering 
och anpassning av standardsystem blir allt mer lika. Om denna utveckling kommer att 
fortsätta eller ändra inriktning vågar vi inte sia om men konstaterar att om den fortsätter 
kanske det i framtiden inte finns något behov av speciella standardsystem utan att modulerna 
istället levereras som delar av en programmeringsmiljö. Denna utveckling tror vi sker för att 
minimera riskerna med standardsystem (exempelvis stora anpassningsbehov) men ändå 
utnyttja de fördelar moduluppbyggnaden medför. 
 
2.2 Anskaffning av standardsystem 
 
Detta som särskiljer anskaffning av standardsystem från övrig systemutveckling är att en stor 
del av arbetet går ut på att jämföra verksamhetens behov och krav mot standardsystemets 
möjligheter och begränsningar. 
 
Nilsson (1991) som står bakom den metod vi kommer att testa beskriver tre huvudfaser för att 
anskaffa standardsystem: val, anpassning och införande. Processen med att anskaffa ett 
standardiserat affärssystem börjar vid den punkt när företaget bestämmer sig för att de har 
behov av ett sådant system. Efter någon form av förstudie väljer så företaget ett av de 
alternativa standardsystem som finns. Därefter börjar arbetet med att anpassa affärssystemet 
till verksamheten så att företaget kan få största möjliga nytta av systemet. (ibid.) 
 
Val av standardsystem för ett verksamhetsområde görs genom att man successivt försöker 
reducera tillgängliga system på marknaden genom att jämföra verksamhetens krav med 
erbjudanden i de potentiella standardsystemen. Man bedömer leverantören och produkten som 
en helhet. Valprocessen underlättas om förstudien är väl genomförd och företaget därmed har 
ett antal krav som kan hjälpa till vid valet. Aktuella alternativ att välja bland består av alla 
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tillgängliga standardsystem på marknaden som täcker det avgränsade verksamhetsområdet. 
Förutom dessa alternativ kan man också formulera ett nollalternativ som innebär ett 
egenutvecklat system. (ibid.) Det är denna del som vi fokuserar i uppsatsen och hoppas kunna 
vidareutveckla för att bättre passa små företag. 
 
Anpassning av valt standardsystem och avgränsat verksamhetsområde är en process där man 
försöker föra samman systemet och verksamheten genom att anpassa dessa till varandra. Ett 
hjälpmedel som kan utnyttjas för att se hur stor del av ett standardsystem som täcker 
verksamhetens behov är den relationsmodell som Nilsson (1991) beskriver. 
Relationsmodellen kan användas vid såväl val som anpassning av standardsystem. Med 
skillnaden att i anpassningen finns bara det slutgiltiga systemet kvar. Relationsmodellen 
används för att visa på de tänkbara utfall som kan uppstå när anpassningen mellan 
verksamheten och standardsystemet görs. Den bygger på ömsesidig anpassning och syftet är 
att stegvis försöka jämka verksamheten och standardsystemet till varandra. Relationsmodellen 
kan även vara till hjälp under valprocessen genom att den gör det möjligt att jämföra olika 
system för att sedan välja det system som bäst överensstämmer med verksamhetens krav. 
Nilsson (1991) menar att 40-60% av verksamhetens krav direkt bör uppfyllas av 
standardsystemet och efter anpassningar bör denna siffra uppgå till minst 80%. 
 
I och med införandet ska det nya systemet tas i drift och börja användas i den löpande 
verksamheten. Dexner (1995) menar att processen med konvertering av data är en av de 
viktigaste faserna här. Erfarenheter har visat att en av de stora orsakerna till problem i 
samband med övergång till det nya systemet ofta beror på brister vid hantering av tidigare 
data. Därför är planering och testning en mycket viktig faktor för att undvika onödiga 
problem i samband med konverteringsarbetet. (ibid.) Om detta är ett lika stort problem i små 
företag som i stora nämner Dexner (ibid.) inget om. En rimlig gissning anser vi vara att små 
företag med mindre informationsmängder borde ha det lättare att genomföra denna 
konvertering.  
 
Utbildning av användare är en annan viktig punkt som ofta förläggs under införandet av ett 
nytt system. Dexner (ibid.) påpekar dock att utbildningen bör planläggas i ett tidigt skede, 
eftersom nya system kan kräva omfattande utbildningsresurser. Utbildning tar exempelvis 
både tid att planera och genomföra samt kan dessutom behöva ske i flera olika omgångar. Ett 
bra upplägg på utbildningen kan vara att skapa ett virtuellt företag parallellt med den ordinarie 
verksamheten. Användarna kan då testa sig fram och se och testa hur systemet fungerar utan 
risken att orsaka fel i det riktiga systemet. Dexner (ibid.) menar vidare att utbildningen får 
bäst resultat om användarna får arbeta med riktiga uppgifter istället för fiktiva. Det är även 
bra om utbildningen kan förläggas till, den för användarna, normala miljön eftersom det 
brukar ge det mest effektiva resultatet. Något som också påverkas av om användarna får tid 
att smälta innehållet i utbildningen innan de antas utföra sina nya arbetsuppgifter. 
 
Ytterligare en viktig punkt vid införandet är förankringen hos den berörda personalen. För att 
arbetet med det nya systemet skall fungera krävs det att slutanvändarna i god tid får 
information och utbildning i systemets funktioner, en förutsättning för det är till exempel bra 
användarhandböcker. Enligt Dexner (ibid.) finns det goda erfarenheter av att utbilda 
systemadministratörer eller så kallade ”SuperUser”. Dessa personer fungerar som 
nyckelpersoner vilka har kompetens om systemet och kan ta hand om eventuella problem som 
uppstår. De hjälper på detta sätt även till med att förankra och skapa en hög acceptans till det 
nya systemet. 
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2.2.1 Anskaffning av MPS 
 
Ett examensarbete gjort vid institutionen för produktionsekonomi vid Linköpings Universitet 
(Westerberg & Öqvist, 1989) har identifierat några faktorer som betecknas som kritiska vid 
anskaffning av MPS-system i små och medelstora företag. De personer som var projektledare 
vid införandet intervjuades i 10 olika företag med stor spridning vad gäller komplexiteten i 
produktionen. Det man kommer fram till är sju viktiga punkter som påverkar hur 
anskaffningen av ett MPS-system lyckas i ett företag. 
 

• De anställdas engagemang 
• Företagsledningens engagemang 
• Utbildningen av användare 
• Användningen av ett metodiskt tillvägagångssätt i inköpsprocessen 
• Arbetsformen vid implementering 
• Projektledarens tid för projektet 
• En realistisk tidplan 

 
Som synes är det enligt detta examensarbete inga större skillnader när det gäller viktiga 
punkter för anskaffning av MPS-system och det som gäller standardsystem i allmänhet. Vad 
som däremot konstateras är att det är svårt för processindustrin att hitta MPS-system som 
motsvarar deras behov. Därför är det i företag med sådan produktion särskilt viktigt med en 
tydlig kravspecifikation för att säkerställa att de behov som finns i verksamheten uppfylls 
(Westerberg & Öqvist, 1989). Denna undersökning har visserligen ett antal år på nacken men 
vår uppfattning är att verkligheten ser mycket lika ut nu. Några större 
affärssystemsleverantörer som vi har varit i kontakt med under ett studiebesök våren 2004 
(IFS & Intentia) tyckte att just processindustrin var den svåraste av de branscher de hade 
kommit i kontakt med. Detta för att de olika företagen har så olika verksamhet och för att det 
är så många variabler i processerna att ta hänsyn till. 
 
2.2.2 Att välja ett bra system 
 
För att, som den här uppsatsen syftar till, kunna avgöra huruvida en metod passar för att 
anskaffa ett bra system för en verksamhet, måste man naturligtvis först göra klart vad ett bra 
system egentligen är. Andersen (1994) menar att det inte finns något berättigande av ett 
informationssystem om det inte tjänar en verksamhet. Det håller vi med om och anser att 
anskaffning av ett system som inte är bra för verksamheten går att göra utan någon metod. 
Största poängen med att använda en metod ligger just i att det handlar om system som är bra 
för verksamheten. Eftersom alla verksamheter inte är lika konstaterar vi att ett system som 
räknas som bra i ett fall inte nödvändigtvis är det i ett annat. Vi dra därför också slutsatsen att 
det krävs en god kännedom om verksamheten och de speciella förhållanden som råder där för 
att kunna avgöra vad som i det specifika fallet är bra eller inte. 
 
Nielsen (1993) påpekar att en viktig fråga att ställa sig är: vem avgör om systemet är bra eller 
inte? Även om man håller sig inom en och samma verksamhet finns det säkert flera olika 
åsikter om vad som är bra och vad som inte är det. Man kan tänka sig att ledningen vill ha ett 
system som på ett effektivt sätt stödjer verksamheten för att nå uppställda mål. Användaren 
kanske istället anser att det viktigaste är att den specifika uppgift som denne ska utföra går att 
genomföra på ett smidigt sätt. (ibid.) Vår uppfattning är att dessa olika intressen inte 
nödvändigtvis behöver stå emot varandra, men visar ändå att det knappast är en enda person 
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som avgör om ett system är bra eller inte. Skulle dessutom aspekter som utseende och form 
vägas in, finns möjligheten att åsikterna om vad som är bra skulle skilja mellan alla i 
verksamheten. 
 
Andersen (1994) beskriver informationssystem som ”ett system för insamling, bearbetning, 
lagring, överföring och presentation av information” (ibid, sid. 15). Detta är en beskrivning 
som vi instämmer med och utan att vidare analysera begreppet informationssystem 
konstaterar vi att denna beskrivning gäller även för standardsystem (se även 2.1 
Standardsystem). Jakob Nielsen (1993) menar att nyttan med ett informationssystem kan 
likställas med om systemet kan användas för att uppnå tänkta mål. För att detta ska vara 
möjligt krävs två saker: att den funktionalitet som krävs finns och att systemet är användbart. 
(ibid.) Det som han menar med funktionalitet är bara att en tänkt uppgift för ett 
informationssystem går att utföra. Inte hur exempelvis smidigt eller effektiv det går, utan bara 
att det är möjligt. Den andra delen är att måste systemet måste kunna förstås och användas av 
dem som ska utnyttja funktionaliteten. Det är denna andra del som rör användbarheten i 
systemet. Vår uppfattning överensstämmer med Nielsen (1993) på den här punkten och vi kan 
därför se att ett bra system måste vara både funktionellt och användbart. 
 
2.2.2.1 Användbarhet 
 
Vid en undersökning som konsultbolaget Actit gjort kom det fram att företagen ansåg 
användarvänligheten vara den viktigaste egenskapen i ett affärssystem. Omkring vart tredje 
företag ansåg användarvänligheten vara den viktigaste egenskapen, medan bara vart femte 
företag ansåg att en heltäckande funktionalitet eller kostnadseffektivitet var den viktigaste 
egenskapen (CS, 2005d). Nielsen (1993) menar att begreppet användarvänlighet istället bör 
kallas användbarhet eftersom det egentligen handlar om huruvida systemet är användbart eller 
inte snarare än vänligt mot användaren. 
  
Användbarhet handlar alltså om att systemet ifråga ska gå att använda till de tänkta 
uppgifterna. Det räcker inte att de funktioner som krävs för att det rent tekniskt ska vara 
möjligt att använda systemet finns, utan funktionerna måste även vara utformade på ett sådant 
sätt att användarna kan använda funktionerna på ett bra sätt. Användbarhet är alltså ”frågan 
om hur väl användare kan använda denna funktionalitet” (ibid, sid. 25). Funktion utan 
användbarhet respektive tvärtom resulterar alltså inte i någon nytta alls och gör därmed 
systemet fullständigt odugligt. Användbarhet är därmed inte bara något som gäller vissa 
system utan faktiskt alla som skapas. Frågan är däremot hur stor hänsyn som tagits till att 
systemet ska vara användbart när det utvecklats. Nielsen (1993) ställer upp fem faktorer som 
normalt brukar kopplas till användbarhetsbegreppet. Systemet och dess funktioner ska: 
 

• Vara lätt att lära sig 
• Vara effektivt 
• Vara lätta att minnas 
• Ha låg felfrekvens 
• Resultera i nöjda användare 

(ibid.) 
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En skärmbild som presenteras för en användare bör följa vissa ”gestaltningsregler för 
mänsklig uppfattning” (ibid, sid. 116) för att användaren lättare ska förstå sambandet mellan 
de olika delarna. Vad som menas är att delar till synes hör ihop om de grupperas tillsammans 
eller ser liknande ut, vilket med fördel används för att underlätta för användaren att förstå hur 
systemet ska användas. 
 
En annan viktig del är att systemet talar samma ”språk” som användaren. Information som 
presenteras ska med andra ord använda samma begrepp som används i verksamheten och som 
användaren är van vid. Risken finns annars att missförstånd och oklarheter som på detta enkla 
sätt hade kunnat undvikas blir ett problem. (ibid.) Vår uppfattning är att det i små företag är 
vanligt att användarna ofta har flera olika uppgifter att sköta. Det blir då extra viktigt att 
systemet är enkelt att förstå och går snabbt att sätta sig in i eftersom tiden som ägnas åt varje 
funktion blir kortare. Användaren i ett litet företag kommer därmed inte att kunna sätta sig in i 
hur saker ska skötas i systemet i samma omfattning som en anställd i ett större företag som 
använder samma system hela dagarna. 
 
Nielsen (1993) menar vidare att bara den information som behövs för att lösa en specifik 
uppgift ska presenteras. Resultatet kan annars bli att för mycket information presenteras för 
användaren och att denne då får svårt att ta till sig och välja vad som faktiskt är viktigt. Så lite 
som möjligt men ändå tillräckligt för att den tänkta uppgiften ska kunna lösas är alltså 
önskvärt. (ibid.) 
 
2.2.2.2 Användarnas förväntningar 
 
Utifrån det som sagts gällande användbarhet kan man lätt få för sig att användaren alltid har 
rätt och att om man bara frågar de som ska använda systemet om hur de vill ha det så blir allt 
bra. Nielsen (1993) menar dock att användare ofta ”har mycket svårt att förutsäga hur de 
kommer att interagera med ett system de inte har någon erfarenhet av” (ibid, sid. 11). 
Användarna vet alltså inte alltid vad de egentligen vill, utan kan först när de har något att 
jämföra med, yttra sig om vilket av alternativen som är bäst och varför. När det gäller 
standardsystem är det därmed viktigt att demonstrationer av möjliga system är en del av 
anskaffningsmetoden. (ibid.) Även Nilsson (1991) pekar på vikten av demonstrationer för att 
få en så korrekt bild av systemet som möjligt. Vi håller med de båda och inser även 
svårigheten i att mäta både användbarhet och vad användarna förväntar sig utan att ha något 
konkret att visa. 
 
2.2.2.3 Kravspecifikation 
 
När man hör begreppet kravspecifikation kanske man främst tänker på egenutvecklade system 
och den ofta mycket detaljerade form som en kravspecifikation av naturliga skäl har där. Om 
kraven på det egenutvecklade systemet inte blivit tydligt definierade finns den uppenbara 
risken att systemet inte kommer att fungera som det var tänkt. Standardsystem är ju redan 
färdigbyggda sånär som på eventuella anpassningar som behöver göras och Nilsson (1991) 
menar att om specifikationen i detta fall är för detaljerad kan det bli mycket svårt att finna ett 
standardsystem som motsvarar dessa krav. När verksamheten och dess behov kartlagts måste 
dock dessa behov kunna jämföras med vad ett specifikt standardsystem har att erbjuda så 
någon form av enklare kravspecifikation måste ändå användas. (ibid.) 
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Datasystem beskrivs vanligen i form av vilken funktionalitet som de kan erbjuda, genom olika 
funktioner, moduler, informationsmängder, med mera. Om även verksamhetens behov kunde 
uttryckas i form av vilka funktioner som skulle vara önskvärda i ett framtida datasystem vore 
det därför ett bra hjälpmedel för jämförelsen. En kravspecifikation behöver med andra ord 
framställas för att jämförelsen mellan verksamhetens behov och olika standardsystem ska 
kunna göras effektivt. Nu finns det inget standardiserat sätt att göra en kravspecifikation på 
vilket kan leda till eventuella missförstånd mellan de som ska välja och leverantören, men en 
kravspecifikation minskar ändå risken för detta. (Dahlborg, 1997) 
 
Exakt hur kravspecifikationen ska utformas beror som sagt till viss del på tycke och smak, där 
tydlighet är ett av de viktigaste inslagen. Då de flesta standardsystem idag bygger på olika 
moduler kan en sådan uppdelning tänkas även här. Dahlborg (1997) föreslår att 
kravspecifikationen delas upp i tre övergripande delar: 
 

• Centrala punkter och behov. 
• Arbetsbeskrivningar, flöden och bilder. 
• Register och funktionsinnehåll. 

(ibid.) 
 
Med centrala punkter och behov menas extra viktiga delar som bör detaljstuderas och som 
måste kunna hanteras av det framtida systemet. Det kan exempelvis röra sig om övergripande 
behov, som graden av flexibilitet i systemet, eller att speciella funktioner måste finnas eller 
kunna hanteras i en viss ordning. Enligt den andra punkten ska sedan hela den del av 
verksamheten som ska omfattas av systemet beskrivas. Hur arbetet ska kunna skötas beskrivs 
i ren text för alla funktioner, orderhantering, produktion, godsmottagning med flera, som ska 
kunna hanteras. Som stöd för dessa arbetsbeskrivningar visas även flöden inom verksamheten 
grafiskt. För att kunna säkerställa att standardsystemet kan hantera den information som krävs 
för verksamheten listas slutligen de krav på motsvarande innehåll i de register, exempelvis 
artikelregister och kundregister, som måste finnas. (ibid.) 
 
Nilsson (1991) förespråkar att kravspecifikationen, när den är färdigställd, skickas till de 
leverantörer av standardsystem som man är intresserad av. Detta för att undvika missförstånd 
som annars kan uppstå. Anders Dahlborg (1997) menar att en viktig del av 
kravspecifikationen därför är att det företag som bedriver verksamheten beskrivs. På så vis 
kan leverantören av standardsystemet skapa sig en bild av vilken typ av företag det rör sig 
om. En beskrivning av företaget i allmänhet, dess produkter, kunder, leverantörer och 
framtidsvisioner bör därför vara med. (ibid.) 
 
2.2.3 Metodik för anskaffning av standardsystem 
 
En omfattande forskning har ägnats åt att konstruera metodik för att kunna utveckla 
informationssystem som stödjer affärsverksamheter inom företag och organisationer. Främst 
har intresset fokuserats på att ta fram metoder för systemutveckling på företagen. Röstlinger 
(1995) menar att mycket av det utredningsarbete som ligger till grund för arbete med 
förändringar i verksamheter bedrivs utan metodstöd. Erfarenheter från en forskningsgrupp 
hon har ingått i, visar att både utredningsprocessen och dess resultat ”förbättras genom att 
man använder någon metod som är avpassad för den aktuella typen av utredning” (ibid, sid.4). 
En metod för den typ av förändringsarbete som en anskaffning av ett standardsystem kan 
räknas till, måste alltså vara avpassad för detta ändamål. 
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2.2.3.1 Metodiskt tillvägagångssätt 
 
Innan vi ger oss in på att beskriva vad en metod är känns det viktigt att skilja på begreppen 
metod och modell. Vi tycker nämligen att en viss begreppsförvirring råder inom 
systemutvecklingsområdet och detta bör klargöras. Andersen (1994) definierar en modell som 
ett ramverk. Det är alltså en översikt och ”beskriver i stora drag vilket arbete som måste 
utföras och vem som ska utföra det”. (ibid, sid. 99) Han beskriver vidare en metod som en 
”detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett visst problem”. (ibid, sid. 102) Vi ställer oss 
bakom denna definition även om vi samtidigt inser att det uppstår en gråzon i gränslandet 
mellan modell och metod. Detta eftersom den ovanstående definitionen inte exakt förklarar 
hur detaljerad en beskrivning behöver vara för att räknas till en metod. 
 
En metod är alltså ett förhållandevis detaljerat tillvägagångssätt som ska vägleda användaren i 
genomförandet av en uppgift. Brinkkemper (1996) definierar en metod som baserad på ett 
speciellt tankesätt, bestående av riktlinjer och regler, strukturerad på ett systematiskt sätt i 
förhållande till vad som ska utföras. Goldkuhl (1994) menar att en metod är en social 
företeelse som kan förekomma på flera olika nivåer. En metod ska därför inte ses som ett 
fysiskt objekt utan kan även vara exempelvis kunskap hos en eller flera personer. Denna 
vägledande kunskap innehåller riktlinjer i form av arbetssätt, begrepp och notation. Med 
andra ord vilken typ av frågor som bör ställas i den speciella situationen och hur de bör 
beskrivas och dokumenteras. Hur beskrivningen ska göras ges av dess uttrycksform, semantik 
och syntax. En metod ska alltså definiera vad som får/ska ingå i beskrivningen och hur den 
ska göras. (ibid.) 
 
Metoder kan enligt Goldkuhl (1994) uppstå på två olika sätt. Dels kan de tillkomma genom ett 
vanemässigt sätt att utföra något på och dels genom en medveten metodutveckling (eng. 
Method Engineering). Brinkkemper (1996) som inriktar sig på systemutveckling definierar 
metodutveckling som ett ämnesområde för att ”formge, skapa och anpassa metoder, tekniker 
och verktyg för utvecklingen av informationssystem” (ibid, sid. 276). Syftet oavsett vilket sätt 
metoden tillkommer på är att förmedla kunskap mellan metodanvändare i specifika 
situationer. För att detta ska vara möjligt måste en metod vara generell och därmed inte alltid 
helt applicerbar i den specifika situationen, men ska kunna vara ett hjälpmedel i en situation 
som är likartad en eller flera tidigare situationer. (Goldkuhl, 1994) 
 
Många av de metoder som utvecklats har med tiden byggts på och förändrats så att de ska 
passa alla typer av projekt inom sitt område. Anders G. Nilsson (1995) menar att man strävar 
efter en form av super-metod, något som han tror är en illusion. Han tror att det helt enkelt är 
omöjligt att skapa en sådan metod då den skulle bli så komplex att den inte gick att använda 
och att den ändå skulle ha starkare och svagare sidor. För att komma runt den här 
problematiken beskriver han tre tänkbara utvecklingslinjer: 
 
Samma metod i olika omfattningar: Denna utvecklingslinje har att göra med omfattningen 
av en metod. Antingen bygger man en slags bas-metod där delar av den går att använda i en 
slags minivariant. Som exempel tar han här sitt eget arbete med SIV-metoden och Mini-SIV. 
Alternativt kan en enklare grundmetod användas, med påbyggnader för olika specialfall.  
 
Kombination av olika metoder: Grundar sig i en tanke om att det redan finns metoder som 
lämpar sig för olika delar och att det går att kombinera dessa. Detta kan dock skapa problem 
då de olika metoderna sällan är tänkta att användas på detta sätt och därmed kan 
samordningsproblem uppstå. 
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Komponenter från samma eller olika metoder: Här har det objektorienterade tänkandet 
flyttat in i metodvärlden. Tanken är att en metod byggs upp av ett antal fristående 
komponenter som går att kombinera och använda i den omfattning som behövs i det specifika 
fallet. Att metodkomponenterna är generiska och flexibla i sin konstruktion blir då ett krav.  
 
Nilsson (1995) menar vidare att en metod kan utvecklas utifrån dess omfattning. En minimal 
metod, som innehåller endast de nödvändigaste momenten för enklare problemsituationer, kan 
byggas på med fler delar. En normal metod som utgår ifrån en genomsnittlig situation kan 
både utökas och bantas. En maximal metod ska vara heltäckande och hållbar i många olika 
situationer som kan inträffa. Ur den maximala metoden kan man härleda olika snabbvarianter 
av metoden, exempelvis som den metod för anskaffning av standardsystem, SIV respektive 
mini-SIV, som vi kommer att använda oss av. (ibid.) 
 
Vår uppfattning överensstämmer med Goldkuhl (1994) i det att en metod är en social 
företeelse och som en sådan anser vi att man måste ta hänsyn till det sociala sammanhang den 
är tänkt att användas i. Vi håller därmed inte helt med Nilsson (1995) i hans resonemang om 
att en metod kan byggas utifrån dess omfattning. När det gäller anskaffning av 
standardsystem anser vi att de sociala skillnaderna, bland annat i företagskultur, skiljer så pass 
mycket mellan de fall där en maximal metod skulle användas och en förkortad snabbvariant 
att vi tror det är svårt att genomföra. Små företag kan till exempel inte ses som en förenklad 
variant av stora (se 2.4 Små företag) och är därmed inte heller i behov av samma, fast 
förkortade, metodsteg. 
 
2.2.3.2 Institut V 
 
Under 1970- talet bedrevs ett forskningsprojekt av forskningsgruppen ISAC vid Institutionen 
för Administrativ Databehandling (ADB), Stockholms Universitet (SU) och Kungliga 
Tekniska Högskola (KTH). Resultat av den forskningen blev ISAC- metoden för 
egenutveckling av informationssystem. Detta skedde tack vare professor Börje Langefors vid 
ADB-institutionen som uppmuntrade sina medarbetare att konstruera metoder som bygger på 
en vetenskaplig grund. Hans utgångspunkt i den uppmuntran var att metoder för 
systemutveckling eller systemering kan betraktas som hypoteser och tänkbara arbetssätt vilka 
skulle utsättas för ordentliga test i verklig företagsmiljö. (Nilsson, 1995) 
 
Som en fortsättning på ISAC-projektet och i samarbete med ett tjugotal företag bildades år 
1981 Institutet för verksamhetsutveckling (Institut V). Efter en behovsundersökning hos 
medverkande företag visades det att två forskningsområden var av stor betydelse. Det första 
området var arbetssätt för verksamhetsöversyn och det andra var metodik för anskaffning av 
standardsystem. Huvudansvarig för konstruktion av en praktiskt användbar metod för 
anskaffning av standardsystem inom företag och organisationer blev Anders G. Nilsson. 
Enligt Nilsson (1991) visade det sig att ISAC-metoden inte var rakt av användbar i en 
utvecklingsmiljö med standardsystem. I ett samarbetsprojekt mellan Alfa-Laval, Philips och 
Institut V utarbetades därför en speciell metodik för anskaffning av standardsystem som 
kallades för Standardsystem i verksamheter (SIV). (ibid.) 
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2.2.4 SIV-metoden 
 
År 1991 publicerades boken Anskaffning av standardsystem för att utveckla verksamheter. 
Boken var en akademisk avhandling för avläggande av ekonomie doktorsexamen vid 
Handelshögskolan i Stockholm av Anders G. Nilsson. Avhandlingen är en av flera böcker och 
skrifter som publicerats inom ramen för SIV-projektet. Avhandlingen hade den speciella 
rollen att försöka knyta ihop allt arbete som genomförts kring SIV-metoden. Detta kan ses 
som avrapportering av hela arbetet i SIV-projektet. 
 
Mini-SIV som vi praktiskt kommer att använda och utvärdera i vår forskning, är en delmängd 
av SIV-metoden tänkt för användning i småföretag och mindre projekt vid stora företag. Vad 
de olika metodstegen består av kommer vi att beskriva i kapitel 3 Forskningsmetodik, medan 
vi här tar upp hur tankegången har varit under utvecklingen av metoden och viktiga val som 
gjorts.   
 
Det övergripande syftet med Nilssons forskning har varit att konstruera metodik för 
anskaffning av standardsystem som ett led i att utveckla verksamheter hos företag och 
organisationer. Avhandlingsarbetet startade när den ursprungliga SIV-metoden var utvecklad. 
Studiens huvudsakliga mål var: 

• Metodutveckling, det vill säga att utveckla en metod för anskaffning av 
standardsystem så att systemen ska ge bidrag och stöd åt företagets affärsverksamhet. 

• Metodprovning, det vill säga att prova metodens användbarhet, genomförbarhet och 
logiska uppbyggnad i empiriska och teoretiska sammanhang. 

• Vidareutveckling, det vill säga att ge olika förslag till förbättringar av den 
ursprungliga metoden som bygger på erfarenheter från genomförd prövning.  

(Nilsson, 1991) 
 
Utveckling av den ursprungliga SIV-metoden har påverkats av de fyra förutsättningarna: mål 
med metoden, systemarbetets karaktär, metodbyggande och avgränsningar, vilka redovisas 
nedan. (ibid.) 
 
2.2.4.1 Mål för SIV-metoden 
 
Ett antal mål har legat till grund vid framtagningen av SIV-metoden men på en övergripande 
nivå kan man säga att det eftersträvades en metodik som hade både praktisk och vetenskaplig 
relevans. Med praktisk relevans menas att användning av SIV-metoden på företagen skulle ge 
önskvärda resultat avseende anskaffning av standardsystem till företagens verksamheter. Den 
praktiska relevansen skulle delas i två delmål: 
 
1. Användbarhet, det vill säga att metoden ska ge ett användbart stöd vid tillämpning i en 
viss situation, till exempel vid val av ett standardsystem eller när man ska genomföra väl 
avvägda anpassningar. Med användbarhet menas mer preciserat 

• metodens effekter på projektarbetet (beslutskvalitet, resursåtgång, 
kompetensutveckling) 

• metodens enkelhet och pedagogik (hur lätt eller svårt det är att tillämpa metoden 
för att skapa resultat) 
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2. Genomförbarhet, det vill säga att metoden går att genomföra och har förmåga att klara av 
olika former av upphandlingsprojekt i skilda miljöer. Med genomförbarhet menas mer 
preciserat 

• metodens räckvidd att kunna tillämpas för olika applikationsområden, typer av 
standardsystem, branscher, företagsstorlekar, med mera 

• metodens täckning av olika faser i ett systems livscykel, till exempel att kunna 
ge stöd i hela anskaffningsprocess. 

(Nilsson, 1991) 
 
2.2.4.2 Systemarbetets karaktär 
 
Som redan har nämnts är det anskaffning av standardsystem som är SIV-metodens 
utvecklingsmiljö. Exempel på andra utvecklingsmiljöer kan vara arbete med manuella system, 
genererade system eller skräddarsydda system. Eftersom de olika utvecklingsarbetena bedrivs 
på olika sätt ställer de utvecklingsmiljöerna krav på olika typer av metodik. De speciella 
egenskaperna med anskaffning av standardsystem har direkt påverkat utveckling av SIV-
metodens utseende. Dessa egenskaper är:  
 
1. Jämförelse av verksamhet och standardsystem 
 
Jämförelse av de formulerade kraven på verksamheten och möjligheter och begränsningar i 
standardsystem kan ge upphov till olika utfall där jämförelseutfallet kan vara allt från 
fullständigt överensstämmelse till stor osäkerhet att de matchar varandra. Man jämför olika 
typer av objekt: processer, indata, utdata, lagrad information, termer, regler, gränssnitt och 
dimensioneringsfaktorer. För att få en överblick behöver man dokumentera jämförelsen med 
tre olika typer av dokumentation: 
 

• Verksamhetsbeskrivning (kravspecifikation) som preciserar användarnas behov och 
krav för en specifik verksamhet 

• Standardsystembeskrivning (leverantörsdokumentation) som beskriver 
standardsystemens innehåll, uppbyggnad och vilken typ av verksamhet som impliceras 
av systemen 

• Jämförande beskrivning (för matchning) som belyser graden av överensstämmelse 
mellan verksamhet och standardsystem 

 
2. Val och anpassning 
 
Jämförelse mellan verksamhet och standardsystem aktualiseras vid två situationer under 
utvecklingsprocessen: vid val när man gör en översiktlig jämförelse i syftet att finna ett 
system som bäst svarar mot verksamhetens behov och vid anpassning, när man gör en 
fördjupad jämförelse i syftet att säkerställa det bästa utnyttjandet av standardsystem i 
verksamheten. Val och anpassning står i samspel med varandra där man kan tillgodoräkna en 
del av arbetet i anpassningsdelen om man har genomfört en noggrann jämförelse under 
valdelen. 
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3. Bedömningsfaktorer 
 
Som underlag vid jämförelser mellan verksamhet och standardsystem kan användas en 
uppsättning av bedömningsfaktorer. För att kunna välja ett system behöver man tillgång till 
olika utvärderingskriterier för att bedöma systemets funktionssätt, tekniska förhållanden och 
leverantörens support. För att genomföra en fruktbar anpassning behöver man studera kritiska 
faktorer. Detta ställde krav på SIV-metoden att innehålla en användbar checklista med 
bedömningsfaktorer, vilket inte brukar förekomma i metoder för egenutvecklade system. 
(Nilsson, 1991) 
 
2.2.4.3 Avgränsningar i metoden 
 
Den första avgränsningen gäller standardsystemets livscykel där SIV-metoden fokuserar 
endast den första fasen – anskaffning, och utesluter frågor kring användning, förvaltning och 
avveckling av standardsystem. (Nilsson, 1991) 
 
Anskaffning av ett standardsystem består av tre områden: val, anpassning och införande. SIV- 
metoden behandlar inte frågor som rör införandet eftersom det påstås att den fasen inte skiljer 
sig från införandet av ett egenutvecklat system. Däremot koncentreras allt arbete på de två 
andra områdena vilket ledde fram till två delmetoder för val respektive anpassning. Under 
utvecklingsarbetet utvecklades först metodik för anpassning dels för att det fanns mer intresse 
för detta i samarbetsföretagen och dels för att forskarna ansåg det vara lättare att utveckla en 
valmetod om man vet hur anpassningen kommer att genomföras. (ibid.) 
 
2.2.4.4 Vägval vid metodbyggandet 
 
Nilsson (1991) anser det vara relevant för alla former av metodbyggandet inom 
systemutveckling att presentera övergripande vägval vid metodutveckling. ”Att dokumentera 
vägvalen ökar förståelsen och genomskinligheten för en metod” (ibid, sid. 101). Presentation 
av vägval för SIV-metoden borde uppmuntra fortsatt metodutveckling inom området. (ibid.) 
 
Arbetet med standardsystem kan betraktas utifrån två perspektiv: kundens eller leverantörens. 
Ett kundperspektiv innebär att metoden främst ska hjälpa kunden att välja, anpassa och införa 
ett standardsystem i sin verksamhet. Ett leverantörsperspektiv innebär att metoden främst 
hjälper leverantören att framhäva sitt standardsystem och framgångsrikt installera det hos 
kunden. SIV-metoden har ett kundperspektiv. (ibid.) 
 
Fler vägval som gjorts under utvecklingen av SIV-metoden är att skapa en generell metod 
som ska vara så heltäckande som möjligt. Det finns dock delar som avsiktligt utelämnats. En 
sådan del där metodanvändaren får ta hjälp av andra metoder för att lösa uppgiften är för att 
genomföra en verksamhetsanalys. (ibid.) 
 
2.2.5 Verksamhetsanalys 
 
För att kunna utveckla en verksamhet behövs olika typer av kunskaper. Dels behövs ofta 
någon form av metod för hur utvecklingen ska gå till, dels kunskap om den verksamhet som 
ska utvecklas. (Goldkuhl & Röstlinger, 2004) För att anskaffa ett standardsystem, alltså en typ 
av utveckling av verksamheten, ska vi här alltså testa den tidigare beskrivna SIV-metoden 
(2.2.4 SIV-metoden). Vad som då dessutom behövs är kunskap om verksamheten.  
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När det gäller IT-system menar Goldkuhl (1993) att det finns två begrepp, förstudie och 
förändringsanalys, som delvis går i varandra när det gäller att ta reda på vad ett framtida 
system ska innehålla. En förstudie är en del av ett systemutvecklingsprojekt medan en 
förändringsanalys ligger i ett tidigare stadium, innan projektet med själva utvecklingen startar. 
Båda begreppen innehåller någon form av verksamhetsanalys för att ta reda på hur 
verksamheten fungerar och vilka behov den har. (ibid.)  
 
Efter en genomförd förändringsanalys ställs de ansvariga inför ett val med två alternativa 
vägar. Det första alternativet är att förändringsanalysen visar på att inget förändringsbehov 
finns eller att det är så litet att ingenting görs åt det. Det andra alternativet är följaktligen att 
förändringsanalysen visar på ett förändringsbehov som på något sätt ska åtgärdas. Det kan 
exempelvis handla om att göra en omorganisation i företaget, att anställa eller avskeda 
personal, eller det vi skriver om nämligen att anskaffa ett nytt datasystem. I det fall att 
förändringsanalysen visar på ett förändringsbehov kan sedan analysresultatet med fördel 
användas som grund för att gå vidare och göra en djupare förstudie. (Goldkuhl & Röstlinger, 
1988) I fallet som vi står inför är det redan beslutat att ett nytt system ska införas varför det 
första alternativet redan fallit bort. Då en förändringsanalys knappast genomförs helt utan 
motiv ser vi det i vilket fall som otroligt att analysen skulle resultera i att inget görs. 
 
 
2.2.5.1 Problem 
 
Anledningen till att genomföra en förstudie eller förändringsanalys är att åtgärda någon form 
av problem. Ett problem är något som inte överrensstämmer med ett önskat läge. Om en 
person anser att något ska vara på ett visst sätt och så inte är fallet är det med andra ord ett 
problem. En situation eller uppgift kan därmed uppfattas som problematisk av någon eller 
några personer medan andra anser att något problem inte föreligger. ”Problem kan aldrig 
betraktas som ett objekt som existerar oberoende av människors subjektiva upplevelser av en 
existerande eller tänkt verklighet.” (Goldkuhl & Röstlinger, 1988 sid. 16) Om olika personer 
har olika uppfattningar om vad som är ett problem hur vet man då vem som har rätt och vem 
som har fel? Det går helt enkelt inte att fastställa utan att ta hänsyn till vilken situation det rör 
sig om och vilken avgränsning som gjorts för analysen. Det blir ännu knepigare genom att 
exempelvis en uppgift som ska utföras sällan kan ses som enbart problematisk eller 
oproblematisk. Ofta kan det vara delar av uppgiften som upplevs problematisk och bara i en 
viss situation. (ibid.) 
 
2.2.5.2 Mål 
 
Ett problem är alltså skillnaden mellan den nuvarande situationen och ett önskat läge. Detta 
önskade läge är det som också kallas mål. Om det inte finns några mål finns det därmed inte 
heller några problem. Men är inte företagets mål tydligt beskrivna i någon form av dokument, 
strategiska mål, försäljning per månad eller liknande? Jo detta är en del av de mål som finns i 
en organisation. Nielsen (1993) menar dock att stora delar av de mål som finns sällan är 
dokumenterade eller ens uttalade, exempelvis mål som ses som så självklara att de inte 
skrivits ner. Bara för att målen skrivits ner en gång i tiden är det inte heller säkert att de 
anställda är medvetna om dem eller att de ens motsvarar hur de skulle ha beskrivits vid ett 
senare tillfälle. Det är därför ”alltid en god idé att be dem visa konkreta exempel på arbetet 
hellre än att hålla diskussionen på en abstrakt nivå” (ibid, sid. 76). Goldkuhl (1993) menar 
vidare att ett företag heller sällan är statiskt när det gäller vilka mål som finns utan de 
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utvecklas med tiden, hur det går för företaget, hur omgivningen förändras med mera. Man 
måste dessutom vara medveten om att det är individer som arbetar i företaget och att dessa 
kan ha egna mål som är minst lika viktiga för ett bra resultat. (ibid.) 
 
Exakt hur verksamhetsanalysen ska gå till bestäms av vilken metod man väljer att använda sig 
av. Det som är gemensamt för de olika metoderna vi uppmärksammat är att de syftar till att se 
vilka problem och mål ett företag har och att se vilket förändringsbehov som finns inom det 
givna området. Naturligtvis är det så gott som omöjligt att analysera hela verksamheten och 
alla dess aspekter, vilket gör att någon form av avgränsning måste göras innan analysen 
påbörjas. (ibid.) 
 
2.2.6 Metoder och modeller för verksamhetsanalys 
 
Nedan redovisar vi för några av de aktuella metoderna för verksamhetsanalys och 
beskrivningstekniker de omfattar. Alla de metoderna har sina anhängare och motståndare så 
att vi väljer att redovisa vår syn på dem. 
 
2.2.6.1 ISAC 
 
Information Systems Work and Analysis of Changes (ISAC) är som framgår av namnet en 
modell för systemering och förändringsanalys. ISAC är även namnet på den forskningsgrupp 
vid Stockholms Universitet som under 70-talet utvecklade modellen. Under 70- och 80-talet 
blev modellen väl känd även i utlandet då det vid den tiden saknades modeller för 
systemering som på ett så tydligt sätt beskrev hur arbetet skulle genomföras. Från början 
bestod ISAC-modellen bara av systemeringsdelen men efter en tid insåg forskargruppen hur 
stor betydelse en förändringsanalys skulle ha varför en sådan del lades till. (Andersen, 1994) 
 
Anledningen till att vi tar med en så pass gammal modell, som ISAC kan tyckas vara, är att 
den rekommenderas i beskrivningen av mini-SIV som är vår utgångspunkt. Sedan många år 
bakåt i tiden är dock ISAC starkt kritiserad, bland annat för det funktionsperspektiv som 
modellen bygger på och för att den är så otroligt omfattande. Andersen (1994) menar 
exempelvis att ”En förutsättning för att kunna använda ISAC med framgång är att man ser på 
mycket stabila verksamheter.” (Andersen, 1994, sid. 182) Att analysera och beskriva en 
verksamhet skulle vara mindre intressant om den hela tiden ändrade på sig. Det skulle dock gå 
att använda ISAC för de delar av verksamheten som är stabila exempelvis på den 
administrativa eller taktiska nivån. (ibid.) När verksamheter har höga krav på ständig 
förändring av sitt produktutbud och flexibla arbetsformer, vilket stämmer med många 
verksamheter som marknaden ser ut idag, tror vi att ISAC är av mindre intresse. 
 
Det faktum att ISAC beskrivs som en modell ställer vi oss också frågande till (se definitionen 
av modell och metod – 2.2.3.1 Metodiskt tillvägagångssätt) då den som sagt är mycket 
omfattande. 
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2.2.6.2 FA/SIMM 
 
En senare metod som är speciellt utvecklad för förändringsanalys är FA/SIMM. FA står för 
förändringsanalys och SIM för den arbetsmetodik som används nämligen Samverkan genom 
Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av Metodik. SIM-metoden började utvecklas 1982 
inom Humaninfologiska forskningsgruppen, HUMOR, vid Göteborgs Universitet och 
Chalmers Tekniska Högskola och beskrevs i läroboksform 1988 av Göran Goldkuhl och 
Annie Röstlinger. (Goldkuhl & Röstlinger, 1998) 
Metoden hjälper till att strukturera och hålla ihop arbetet med förändringsanalysen. Risken 
vid användande av all metodik är att ett för stort fokus läggs på själva metoden och mindre på 
det arbete som den skall stödja. Det kan bland annat bero på att metoden är svår att anpassa 
till den givna situationen, något som funnits i medvetandet när FA/SIMM skapades. Det finns 
därför inga måsten i metoden utan den ska snarare ses som en verktygslåda med lämpliga 
verktyg som kan användas eller anpassas för att passa den miljö den används i. En viktig 
tanke är att metoden ska främja idéutvecklande och kritiskt ifrågasättande.(ibid.) 
 
Arbetsmetodiken består av två olika delar som beskriver arbetssätt respektive 
dokumentationsformer. Med arbetssätt menas vad som ska göras exempelvis genom viktiga 
faktorer att tänka på. Dokumentationsformerna beskriver sedan lämpliga sätt att beskriva vad 
som görs under förändringsanalysen. Denna arbetsmetodik är uppdelad i fyra analysområden: 
problemanalys, verksamhetsanalys, målanalys och analys av förändringsbehov. De olika 
analysområdena har sedan tillhörande arbetsmoment som gås igenom innan man kan se vilka 
förändringsåtgärder som behöver genomföras. (ibid.) 
 
2.2.6.3 Den praktikgeneriska modellen 
 
Som namnet visar är detta alltså inte en metod utan en modell och tänkt att användas som en 
teorigrund för vad en verksamhet är. Den praktikgeneriska modellen används lämpligen 
tillsammans med någon metod för verksamhetsanalys, exempelvis FA/SIM, för att på så vis 
bidra till en ökad förståelse om den specifika verksamheten. (Golkuhl & Röstlinger, 2004) 
 
I modellen ses en praktik som ett görande, människor gör något, antingen åt sig själv eller åt 
andra. De som gör något, utför handlingar kallas här aktörer. För att kunna genomföra dessa 
handlingar krävs vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar och även det som handlingen 
resulterar i kallas handlingsobjekt. Vid överföringen av handlingsobjekt mellan olika aktörer 
uppstår en relation mellan aktörerna. Dessa fyra begrepp, aktör, handling, handlingsobjekt 
och relation är grundbegreppen i den praktikgeneriska modellen. Goldkuhl & Röstlinger 
(2004) menar att verksamhetsbegreppet inte tidigare beskrivits på ett sätt som gör att det 
smidigt går att diskutera i samband verksamhetsutveckling. Genom den praktikgeneriska 
modellen skapas alltså förutsättningar för att under exempelvis en verksamhetsanalys 
diskutera med verksamhetskunniga personer på ett sätt som ökar utredarens insikt i 
verksamheten. 
 
När vi jämför senare forskning med till exempel ISAC ser vi en viktig skillnad, nämligen tid. 
Vår uppfattning är att funktionsperspektivet som ISAC bygger på är svårtolkat när det gäller 
verksamhetsanalys. I den riktiga världen sker saker i en viss följd, något som vi inte tycker 
framgår när man bara ser på en enskild funktions ”input” och ”output”. När själva handlingen 
sätts i centrum blir detta tydligare och som vi ser det lättare att förstå och kommunicera med 
andra. 
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2.2.6.4 Beskrivningstekniker 
 
Som vi ser det är ett val av standardsystem för en verksamhet med en konsult inblandad, en 
angelägenhet för flera olika parter inom och utom företaget. Konsulten som hjälper till med 
valprocessen är naturligtvis en, liksom beslutsfattare i verksamheten, men även användare och 
övrig personal som deltar eller blir påverkade av det framtida systemet. Den dokumentation 
som produceras under valprocessen anser vi därmed fyller en mycket viktig funktion för att 
kommunicera de resultat som man kommer fram till. Hur det presenteras är avgörande för om 
de berörda ska förstå och kunna ta till sig innehållet. Om de involverade parterna inte förstår 
vad som presenteras kan de heller inte ta riktiga och förnuftiga beslut utifrån detta material. 
En viktig del av en metod anser vi därmed vara att den innehåller förslag på hur denna 
dokumentation kan eller bör utföras så att den är lätt att förstå och ta till sig. 
 
När Goldkuhl (1994) beskriver vad en metod består av talar han om tre huvudsakliga delar: 
arbetsätt, begrepp och notation. Den sista av dessa delar, notation, är regler och förklaringar 
till hur beskrivning och dokumentation ska gå till. (ibid.) Båda de metoder vi tidigare 
beskrivit (2.2.6.1 ISAC och 2.2.6.2 FA/SIM) använder en kombination av listor, tabeller, 
grafer och ren text för detta ändamål. Andersen (1994) menar att det beskrivningssätt som 
tilldrar sig mest uppmärksamhet är de grafer som produceras under olika delar av framförallt 
verksamhetsanalysen. Just grafer är den klart dominerande formen för att beskriva hur en 
verksamhet är uppbyggd, hur de olika delarna samverkar och vad som krävs för att detta ska 
vara möjligt. (ibid.)  
 
Verksamhetsgrafer, eller förkortat V-grafer, används i ISAC-modellen för att beskriva en 
verksamhetsstruktur. Tanken med att använda grafer är att det ger en god överblick och det 
går därmed snabbt att sätta sig in hur verksamheten är strukturerad. Om motsvarande skulle 
vara beskrivet i ren text skulle beskrivningen bli mycket omfattande och svår att tyda. 
Beskrivningssättet med grafer gör det dessutom enkelt att visa kopplingar mellan olika 
verksamhetsdelar. (Andersen, 1994) 
 
Verksamhetsgrafer beskriver, som namnet antyder, en verksamhet. Hur omfattande denna 
verksamhet är beror på vad projektet är inriktat på och vad som behöver beskrivas Det sunda 
förnuftet får till stor del användas för att avgöra vad som ska vara med och inte. Det kan 
exempelvis vara ett företags hela verksamhet, en avdelning eller en speciell funktion som 
behöver beskrivas. Delar i verksamheten som ligger utanför vad som, i det speciella fallet, är 
intressant att beskriva tas inte med. Tankegången är att en verksamhet är en skapande aktivitet 
som transformerar olika mängder till andra mängder. ”Den tar emot vissa inmängder (input) 
och levererar vissa utmängder (output).” (ibid, sid. 148) Varje graf visar därmed dess ”input”, 
den eller de verksamheter som står för transformationen och dess ”output”. Beskrivningssättet 
är alltså funktionsinriktat eftersom det fokuserar på verksamheten eller funktionen, alltså vad 
som görs. Verksamhetsgrafer ritas även enligt en hierarkisk struktur vilket gör att det som 
visas i en graf kan brytas ner i flera underliggande grafer. 
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En annan typ av graf, handlingsgrafer, används i FA/SIMM som den främsta 
beskrivningstekniken när det gäller analys av verksamheten. Precis som för 
verksamhetsgrafer används sällan handlingsgrafer för att beskriva ett företags hela 
verksamhet utan en avgränsning görs till de intressanta delarna. När det gäller handlingsgrafer 
styrs denna avgränsning till stor del av de problem som framkommit under den problemanalys 
som påbörjats i ett tidigare skede. För en fullständig verksamhetsanalys enligt FA/SIMM 
används flera typer av grafer, men handlingsgrafer är ”den notationstyp som används under 
verksamhetsanalysen som ger den mest detaljerade beskrivningen av verksamheten” 
(Röstlinger, 1995 sid.8). 
 
I verksamhetsgraferna är det verksamheten, som en skapande aktivitet, som ligger i fokus, i 
handlingsgrafer är det aktiviteter. Till varje aktivitet är dess förutsättningar (”input”) och 
resultat (”output”) kopplade, liknande tanken med verksamhetsgraferna. Förutsättningarna 
och resultaten från olika aktiviteter kan bestå av antingen ren information, materiella objekt 
eller en kombination av dessa. Likheter så långt alltså, men det är skillnaderna som visar att 
handlingsgrafer är utvecklade senare med mycket tanke bakom. Handlingsgrafer är inte tänkta 
att användas som en hierarkisk struktur, vilket verksamhetsgraferna fått mycket kritik för, 
utan är istället uppbyggda enligt en kontextuell ansats. Vad som menas är att de aktiviteter 
som utförs beskrivs i sin kontext, sitt sammanhang. Om sammanhanget exempelvis är att 
registrera en ny kund, så beskrivs de aktiviteter som utförs för detta ändamål. Poängen med 
detta är att skapa underlag för att kunna ”kommunicera uppfattningar om verksamheten samt 
granska verksamheten kritiskt” (Röstlinger, 1995 sid.9). 
 
En annan stor skillnad mot verksamhetsgraferna är att aktiviteterna beskrivs i den ordning 
som de utförs. (Goldkul & Röstlinger, 1998) Detta ser vi som viktigt då det på detta sätt går 
att se vilka aktiviteter som är beroende av att andra aktiviteter utförts tidigare. Det går även att 
beskriva alternativa, kombinerade eller eventuella handlingar som utförs och deras 
förutsättningar (”input”) och resultat (”output”). Detta gör att den logik som ligger bakom 
handlingarna kan beskrivas mycket tydligare och för mer komplicerade handlingsförlopp än 
om motsvarande skulle göras med verksamhetsgrafer. Det flöde som binder ihop en aktivitet, 
dess förutsättning/förutsättningar och dess resultat, med nästa aktivitet förses med en kort text 
beskrivande de villkor som föreligger exempelvis och, eller, ev. (ibid.) 
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Det går normalt inte att beskriva hela det verksamhetsområde som analyseras i en och samma 
handlingsgraf. Som tidigare sagts görs alltså en uppdelning på ett sätt så att de aktiviteter som 
utförs i ett visst sammanhang beskrivs tillsammans på en graf. För att kunna skapa en helhet 
och se hur olika aktiviteter och sammanhang hänger ihop används konnektorer. Genom 
användandet av konnektorer går en ordningsföljd av aktiviteter som inte beskrivs i samma 
graf att följa. Ett exempel kan vara en producerande verksamhet där själva produktionen som 
beskrivs i en graf, är beroende av aktiviteter som rör materialinköp, vilket görs i ett annat 
sammanhang och därför inte beskrivs på samma graf. (ibid.) 
 
Grafen här intill (Figur 2) beskriver ett förenklat exempel över ett varuköp med hjälp av en 
handlingsgraf. 
 

Beställning
från kund

Vara till kund

Vara från lager

Köp genomförs
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Handling som utförs [Aktör]

 
Figur 2 Handlingsgraf – varuköp  
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2.3 Små företag 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2004 a) är ett företag en ”organisation som samordnar 
arbetskraft, realkapital, teknik, information och kunskap för att producera varor och tjänster”. 
En organisation kan enligt Hatch (2002) ses som ett samspel mellan kultur, social struktur, 
fysisk struktur och teknologi. Dessa delar omges och bidrar till en omgivning genom det som 
organisationen gör. Det finns många olika teorier om hur detta samspel fungerar och synen på 
organisationen som begrepp har även utvecklats genom åren. (ibid.) Då ett standardsystem är 
en del av det Hatch (2002) kallar teknologi, det vill säga de medel som används för att uppnå 
någon form av resultat, påverkas, och påverkar det de andra delarna i organisationen. Att 
utreda hur detta sker är dock inte målet med denna uppsats varför vi väljer att generalisera 
något och inrikta oss på små företag som en enhetlig massa. 
 
Vad som däremot känns viktigt är att definiera vad små företag är, till skillnad från företag i 
allmänhet. Eftersom små är relativt beror det på vad man jämför med. När det gäller företag 
skulle man kunna tänka sig att definiera storleken efter exempelvis ekonomiska faktorer, 
organisations storlek, antal kunder, med mera. Enligt Nationalencyklopedin (2004 b) är små 
företag de som har under 50 anställda. Denna definition är den som vi känner är mest relevant 
i detta sammanhang, då MPS-systemet vi blivit ombedda att hitta framförallt är för internt 
bruk på företaget och strukturen utifrån antalet användare är viktig. Om företaget går bra 
ekonomiskt eller inte tror vi har liten påverkan på vad som är ett bra system för verksamheten. 
 
2.3.1 Skillnad mellan små och stora företag 
 
Dokidis et al. (1996) menar att fram till mitten av 90-talet var forskningen så gott som helt 
inriktad på stabila, stora företag. De små företagen är dock väldigt många fler och står för en 
betydande del av marknaden. Forskningen på detta område borde ökas ytterligare då de små 
företagen inte som tidigare går att se enbart som förenklade stora organisationer. Dokidis et 
al. (1996) menar vidare att forskning bland annat visat att högste chefens roll är annorlunda i 
små företag. Chefen måste vara mer allsidig då antalet anställda är färre och är också den 
viktigaste källan till information inom företaget. Han ensam tar ofta beslut om hur företaget 
ska drivas och utvecklas vilket ett informationssystem måste ta hänsyn till. Många viktiga 
beslut måste tas även i små företag men utan de experter inom olika områden som ett större 
företag ofta har. (ibid.) 
 
Planerings- och beslutsprocessen är ytterligare en del som skiljer små och stora företag åt. 
Beslut i små företag görs ofta utifrån en känsla för vad som är rätt att göra snarare än 
genomgripande analys. De beslut som tas av den högsta ledningen är också mer av operativ 
karaktär, till skillnad från större organisationer där chefer på den nivån inriktar sig på 
strategiska beslut. Det är alltså lika viktigt att den eller de som styr företaget har rätt sorts 
information i små och stora företag, men informationen skiljer sig åt. (Mintzberg et al. 2003) 
Att besluten som tas är av mer operativ karaktär och rör företagets direkta verksamhet borde 
enligt oss inte utesluta att strategiska beslut ibland måste tas. De olika områden som en chef i 
ett litet företag måste ta beslut inom skulle alltså vara fler än för en chef i ett stort företag. Vi 
anser därför att den information som ligger till grund för besluten, genom exempelvis ett 
affärssystem, borde presenteras på ett sätt som är lätt att ta till sig även om man inte är expert 
inom området. 
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2.3.2 IT-system i små företag 
 
Datorer används i små företag mer som verktyg än till att kommunicera med. 
Informationssystem är heller inte lika utspridda i de små företagen och datorn används mer 
som en avancerad skrivmaskin eller för att lösa uppgifter åt den lokale användaren. Dokidis et 
al. (1996) tror att detta till stor del har att göra med okunskap och att detta till viss del 
kommer att förändras med en ökad kunskap om IT-system även i de små företagen. Just 
denna okunskap inom IT-området medför en stor risk vid implementering av nya IT-system i 
mindre företag. Visserligen har systemen blivit billigare, men för många små företag är det 
ändå en ansenlig summa som ska betalas. Det gäller då att kunna utnyttja det nya systemet på 
ett bra sätt för att investeringen ska löna sig. I små företag finns dock sällan den tid eller 
personal som krävs för att klara av detta. De anställda har fullt upp med arbetsuppgifter som 
rör företagets specifika verksamhet och någon extra personal för stödjande funktioner finns 
ofta inte. Ett nytt IT-system leder dessutom ofta till stora förändringar i företaget, något som 
det är viktigt att ledningen är medveten om. (ibid.) Som vi ser det innebär detta att det inte 
räcker med billiga system, utan informationssystemet måste även vara okomplicerat och 
anpassat efter den bransch det inriktar sig mot.  
 
I mindre projekt så som anskaffning av standardsystem i små företag kan inte lika mycket 
resurser läggas på upphandlingsprojektet. Nilsson (1991) menar att investeringar i ett 
utdraget, metodiskt arbetssätt blir svårt att motivera då de totala resurserna och de 
kostnadsbesparingar som ett nytt system kan ge är mindre. Upphandlingsprocessen blir därför 
normalt inriktad mer på själva valet av system och mindre på anpassningar. Han anser att det, 
på grund av den stora flora av system som finns på marknaden, blir för omfattande att gå 
igenom alla dessa. Man ska istället inrikta sig på ”att finna en tillräckligt bra lösning för 
företaget och kanske inte det ‘bästa’ standardsystemet” (ibid, sid.306). 
 
2.4 Konsultrollen 
 
När vi i vår frågeställning talar om ett externt perspektiv menar vi att metoden ska användas 
av någon som inte är anställd i organisationen. Det vanligaste vid ett sådant förfarande är att 
en konsult tas in för att lösa den specifika uppgift det rör sig om. En konsult är den part som 
utför en konsultativ, rådgivande verksamhet. Curt Andersson (2001) definierar konsulter som 
personer som ”utifrån sin särskilda kompetens säljer kunskaper och erfarenheter” (Andersson, 
2001 sid.17). En annan liknande definition är att ”konsultativ verksamhet innebär att man tar 
betalt för en rådgivande tjänst” (Lindberg, 1998 sid.16). Det finns fler definitioner som alla 
skiljer sig något åt men de har alla det gemensamt att de talar om en rådgivande roll som säljs 
till andra verksamheter. 
 
 
2.4.1 Likheter med vårt uppdrag 
 
Det arbete som ska ligga till grund för den här uppsatsens empiri handlar precis som för en 
konsult om en rådgivande uppgift. Vad som däremot skiljer vårt arbete mot det som en 
konsult skulle ha gjort är att vi, genom att det är en uppsats, inte tar betalt för vår tjänst. I 
övrigt finns stora likheter med en konsults arbete vilket gör att vi här tänker ta upp intressanta 
delar av detta område. Vårt arbete hos KeePlastics är att ge dem ett oberoende råd om vilket 
standardsystem som passar bäst för att hantera deras produktion. Inom företaget finns inte 
tillräcklig kunskap om datasystem och den tid man anser sig behöva för att göra ett bra val. 
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För att kunna utföra uppdraget måste vi känna till de bakomliggande orsakerna till att de anser 
sig behöva ett standardsystem och en analys av verksamheten och de problem som nu finns 
blir därmed nödvändig. Om man jämför detta uppdrag med några, enligt Andersson (2001), 
viktiga punkter som är typiska för en konsult ser man likheterna: 
 

• Konsulten har en rådgivande funktion och roll 
• Konsulten har specialkunskaper 
• Konsulten är objektiv och oberoende 
• Konsulten skall identifiera och analysera problem samt rekommendera lösningar 
• Konsulten skall – på förfrågan – hjälpa till med att implementera lösningarna 
• Konsulten skall i samråd utvärdera de gemensamma insatserna 

 
2.4.2 Konsultuppdrag 
 
Anledningen till att ta in konsulthjälp i en organisation kan variera från fall till fall. Om 
organisationen saknar personer med de specialkunskaper som behövs vid ett visst tillfälle kan 
en konsult anlitas. Genom sin specialkunskap kan konsulten komma fram till lösningar på 
problem som inte den egna organisationen kan lösa. Om denna kunskap behövs permanent i 
organisationen kan det vara bättre att anställa någon men om behovet är av mer temporär 
natur kan en konsult vara ett bra alternativ. I vissa fall kan problemen dessutom vara av sådan 
art att en intern lösning inte är att föredra och även i ett sådant fall kan en konsult, som en 
oberoende, objektiv part, med fördel tas in. (Lindberg, 1998) 
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För att ett konsultuppdrag ska bli en verklighet krävs två parter, konsulten och en 
uppdragsgivare. Uppdragsgivaren är konsultens kund och alltså den som betalar för 
konsultens tjänster. Förhållandet konsult - uppdragsgivare gör att konsulten inte bara måste 
vara duktig inom sitt specialområde utan även måste hålla affärsrelationen med sin 
uppdragsgivare i fokus. Konsulten måste därmed besitta kunskaper inom fler områden än vad 
en anställd i en organisation med motsvarande kunskaper behöver. (Risling, 1989) 
 
Lindberg (1998) beskriver fem steg eller faser vilka i grova drag beskriver ett konsultuppdrag: 
 

• Uppdragsspecifikation 
• Diagnos 
• Åtgärdsförslag 
• Genomförande 
• Uppföljning 

 
För att affärsrelationen ska fungera och risken för missförstånd och för högt ställda 
förväntningar ska minskas, är det viktigt att konsulten och uppdragsgivaren är överens om vad 
uppdraget går ut på. Att göra detta klart för båda parter bör därmed vara det första som görs 
vid ett konsultuppdrag. Under diagnosfasen ska underlaget för det åtgärdsförslag som sedan 
följer byggas. Den insamlingen av faktaunderlag som här görs är enligt Lindberg (1998) det 
viktigaste momentet i en konsultutredning. ”Om underlaget är ofullständigt eller rent av 
felaktigt kan utredningens hela vederhäftighet äventyras.” (ibid, sid.63) Det är för det här 
momentet som vi vill testa mini-SIV metoden för att se hur den fungerar när en extern part, 
exempelvis en konsult, använder den.  När sedan de föreslagna åtgärderna ska genomföras 
kan konsulten vara delaktig även där, inte gärna som utförare men som stöd och rådgivare. 
Att direkt utföra åtgärderna ligger egentligen inte i konsultrollen även om det förekommer att 
konsultföretag även tar på sig att implementera lösningen. Som sista fas görs sedan med 
fördel en uppföljning och utvärdering, både av konsultens arbete och de åtgärder som utförts. 
Därigenom kan både verksamheten och konsulten få värdefull information som resulterar i 
viktiga erfarenheter för framtida projekt. 
 
Ett konsultuppdrag ska enligt Risling (1989) inte att ses som en sekventiell process där de 
ovan beskrivna faserna genomlöps och avslutas innan nästa tar vid. Konsultationen är istället 
en cyklisk process där datainsamlingen och diagnosen pågår hela tiden och går i varandra. Det 
kan ses som en ömsesidig lärandeprocess där till exempel uppdragsgivarens bild av 
problemen kan förändras genom konsultens frågor.  
 
Som konsult kan man, om man går in förutsättningslöst, skapa sig en neutral och objektiv bild 
av de problem som ligger inom konsultuppdragets ram. Detta är en av de största 
möjligheterna som en verksamhet får vid användande av en konsult. Anställd personal, 
oavsett vilken nivå de arbetar inom, är påverkade av tidigare händelser inom verksamheten, 
olika officiella eller inofficiella grupptillhörigheter, kunskap inom området med mera. Det 
finns många faktorer som påverkar en konsults agerande vid ett konsultuppdrag också men 
just genom att vara skild från företagets normala verksamhet finns en klart ökad chans till 
objektiva förslag. Nackdelen är att det för en konsult kan vara svårt att penetrera 
verksamheten tillräckligt för att se djupare problem. Vid exempelvis intervjuer med anställda 
kan svaren medvetet eller omedvetet vara otillräckliga eller rent av felaktiga. Även konsulten 
kan vara låst i tankemönster som gör att nya och kreativa idéer inte kommer fram. (ibid.) 
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3 Forskningsmetod 
 
I närmast följande stycken ger vi en kort förklaring till några viktiga begrepp med anknytning 
till det metodiska angreppssätt vi valt och som vi ser påverkar det arbete som den här 
uppsatsen innebär. Under rubriken vårt tillvägagångssätt förklarar vi sedan hur vi rent 
praktiskt har tänkt genomföra och följa upp studien. 
 
3.1 Forskning 
 
Lundahl & Skärvad (1992) menar att det gemensamma för en forskare i forskarsamhället 
(universitet, högskolor, forskningsinstitut mm) som genomför en vetenskaplig undersökning 
och utvecklar kunskap och en praktisk utredare eller uppsatsskrivande student är behovet av 
att lägga upp arbetet på ett vetenskapligt sätt. Samma författare säger att på ett förenklat sätt 
kan man säga att en vetenskaplig undersökning är inriktad på att ge ett teoretiskt bidrag samt 
att den är upplagd och genomförd med vetenskapliga arbetsmetoder (ibid.). Cuff och Payne 
(1992) säger att en utredning som gör anspråk på att vara vetenskaplig också måste bygga på 
ett explicit förhållande mellan idéer och empiriska observationer. Lundahl och Skärvad 
(1992) säger samma sak med andra ord, nämligen att varje vetenskapsman strävar efter att i 
någon mening grunda sina analyser, tolkningar och slutsatser på empiriska data 
 
Vår forskning har som ambition att ge riktlinjer för val av standardsystem i små företag. 
Oavsett om vårt arbete resulterar i en bekräftelse av SIV-metodens kvalitet och användbarhet 
även för små företag eller förkastar den metoden i sammanhanget och genererar en ny eller 
kanske resulterar i något som ligger mellan de två ytterligheter, kommer den nya kunskapen 
att kunna användas som en guide för små företag vid val av standardsystem. 
 
Trots vår ambition att bidra till normativ kunskap är vi tveksamma om strategin renodlat kan 
kallas för metodutvecklande. Vi anser att vår kunskapsstrategi är mer av en explorativ 
karaktär då vi inte väljer utveckling eller vidareutveckling av en metod. Vi väljer att inrikta 
oss till en del av SIV-metoden för att förbättra vår kunskap om denna genom att använda den 
i den empiriska delen av forskningsarbetet. En sådan strategi ger oss förutom ökad kunskap 
även en möjlighet att antingen utveckla en ny metod, vidareutveckla SIV eller rättfärdiga 
användning av SIV i små företag. Vi tycker att en sådan strategi ger ett mer objektivt och 
intressant resultat av vårt arbete. 
 
3.1.1 Postitivism 
 
Centralt inom positivismen är att det finns en sann verklighet som genom sinnesintryck går att 
iakttaga och beskriva. Utifall beskrivningar och påståenden om hur verkligheten är inte i 
grunden bygger på sinnesintryck går det inte att avgöra om det är sant eller ej. Endast en 
observation räcker heller inte för att avgöra ett påståendes sanningshalt. Positivismen bygger 
därför till stor del på de två begreppen induktion och deduktion. Induktion är när man utifrån 
ett stort antal enskilda observationer, som visat på samma resultat, generaliserar till en 
universell lag. Om samtliga observationer klarat sig från falsifiering, det vill säga befunnits 
sanna, går det sedan att använda den universella lagen för deduktiv slutledning. Deduktion 
bygger på logik och gör det genom ett logiskt resonemang möjligt att förutsäga resultatet av 
två sanna premisser. (Chalmers, 2003) 
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3.1.2 Hermeneutik 
 
Positivismens motpart är hermeneutik, ett begrepp som kan översättas till tolkningskonst. Den 
stora skillnaden mellan positivismen och hermeneutiken är förklaring och förståelse. 
Positivismen förklarar objektivt, hermeneutiken står för förståelse, innebörd och tolkning. För 
att kunskapen hos människan ska öka måste det finnas människor som har gemensamma 
begrepp och som kan förstå varandras intentioner. Hermeneutiken fokuserar på hur världen 
uppfattas och tolkas istället för hur den är. En vanlig grundprincip för hermeneutiken kan 
sammanfattas så här: för att förstå någonting måste man ha en förförståelse, till exempel när 
en forskare möter en ny tanke blir den omöjlig att förstå om inte forskaren har en 
förförståelse. Detta är vad som kallas för den hermeneutiska cirkeln, för att förstå måste man 
redan ha förstått. (Carlsson, 1990) 
 
Enligt Green (1996) är det grundläggande för hermeneutiken i praktiken att man som forskare 
växlar mellan helhet och del vid studie av ett visst socialt fenomen, vilket betyder att 
förståelse av enskilda delar leder till förståelse av helheten. Författaren säger också att en av 
huvudtankarna i hermeneutiken är att innebörden hos en del endast kan förstås om den ses 
tillsammans med helheten.  
 
Inom hermeneutiken tillämpas ofta teorier som tolkningsramar men även induktiva strategier 
för att generera teorier ur empiriska data. Den induktiva forskningsansatsen karakteriseras av 
att forskningen börjar med relativt förutsättningslösa observationer av verkligheten, utan 
förankring i en specifik teori. Efter datainsamlingen utvecklar forskaren successivt olika 
kategorier och begrepp ur insamlade data. (Danermark m fl1997) 
 
När Lundahl och Skärvad (1992) talar om denna forskningstradition, som de menar är mer 
heterogen än positivismen, beskriver de hermeneutiken som en grund för den kvalitativa 
metodteorin. Vidare säger de att enligt denna är det omöjligt och inte ens önskvärt att bedriva 
opartisk forskning samt att fakta- och värdeomdömen inte alltid kan skiljas åt.  
 
Enligt Patel och Davidson (2003) tillämpas hermeneutiken idag inom många olika 
vetenskapliga discipliner men främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap. 
 
Eftersom vi kommer att studera ett socialt fenomen genom att studera en del av dess helhet 
kan man säga att vårt arbete utförs med hermeneutiken som forskningsideal. Genom att 
studera valprocessen på ett företag är syftet att förstå hur val av ett standardsystem kan 
genomföras på småföretag. Vårt val av angreppssätt som följer nedan kommer vidare att tala 
för hermeneutisk kunskapsteoretisk inriktning i vår studie. 
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3.2 Kvalitativ metod 
 
För att få svar på våra frågor om anskaffning av standardsystem tänker vi använda oss av ett 
kvalitativt angreppssätt vilket vi här kort beskriver för den som inte vet vad begreppet innebär 
eller vill se hur vi tolkar det. 
 
Forskning delas ofta upp i två kategorier, kvantitativ och kvalitativ forskning. I praktiken 
stämmer sällan denna uppdelning då de olika typerna av forskning ofta har inslag av den 
andra. Det som avgör vilken typ av forskning som huvudsakligen ska användas är vilken typ 
av forskningsproblem som valts och hur detta beskrivs. Kvantitativ forskning är bra då 
fenomenen som ska undersökas går att mäta och beskriva, medan kvalitativ forskning är att 
föredra då kunskap skapas genom att inventera, förstå och uttyda fenomen. Beroende på 
vilken typ av forskning som ska bedrivas och vilken aspekt av undersökningen som ligger i 
fokus, görs ofta någon typ av klassificering. (Patel & Tebelius, 1987) 
 
Enligt Danermark et al. (1997) är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som 
står i förgrunden inom kvalitativa metoder. Holme och Solvang (1997) säger att kvalitativa 
metoder kan ses som en samlingsbeteckning på ett antal icke-kvantitativa metoder och att som 
den kvalitativa forskningens teoretiska grund nämns ofta hermeneutiken. 
 
Vid en kvalitativ undersökning får man inte bara svar på sin konkreta frågeställning utan 
också en bakomliggande förklaring till de svar som kommit fram. En sådan typ av studie har 
inte nödvändigtvis en hög reliabilitet och därför exemplifierar man hellre än generaliserar. 
Undersökningarna kan genomföras med olika metoder så som observationer och intervjuer. 
(Svenning, 2000) 
 
Danermark et al. (1997) menar att arbetet inom det kvalitativa angreppssättet bedrivs genom 
att samla riklig information om få enheter, att forskaren går på djupet. De säger också att ett 
utmärkande drag inom den kvalitativa forskningen är fokuseringen på enstaka fall - ett eller 
flera. Holme och Solvang (1997) menar att inom det kvalitativa angreppssättet är det 
intressanta det säregna, det unika eller det eventuellt avvikande och att man intresserar sig för 
sammanhang och strukturer. De säger också att begrepp som oftast kopplas ihop med 
kvalitativa metoder är ”upptäckt” och ”hypotesgenerering”. Analys av kvantitativ data kan 
heller inte påbörjas förrän all data är insamlad. Motsatsen gäller för kvalitativa 
undersökningar där analysen kan påbörjas efter första intervjun. Vid renodlade kvalitativa 
undersökningar är forskaren intresserad av hur världen uppfattas, inte hur den verkligen är. 
(Lundahl & Skärvad, 1992) 
 
Holme och Solvang (1997) menar att kvalitativa studier präglas av flexibilitet och i en sådan 
undersökning kan uppläggningen ändras under själva genomförandet av undersökningen.  
 
Enligt Patel och Davidson (2003) finns det sällan några enkla procedurer eller rutiner att 
tillämpa inom det kvalitativa angreppssättet. De anser att varje kvalitativt forskningsproblem 
kräver sin unika variant av metod. 
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Enligt Bryman (2002) är en annan egenskap som är karakteristisk för kvalitativt angreppssätt, 
i motsats till det kvantitativa, att forskare är mer benägna att ta upp mängder av detaljer när de 
presenterar resultatet av sin studie. Samma författare säger också att en huvudsaklig anledning 
till detta är att de forskare som arbetar med kvalitativa studier brukar betona vikten av en 
kontextuell förståelse av det sociala beteendet, det vill säga att beteenden, värderingar eller 
annat som är aktuellt måste tolkas i ett sammanhang. 
 
För att komma respondenterna så nära att vi faktiskt kan avgöra om mini-SIV fungerar eller 
inte kommer vi välja ett kvalitativt angreppssätt. Vi anser att vi endast på plats kan få 
tillräcklig information för att göra en sådan bedömning. Det faktum att vi har tänkt ändra i 
mini-SIV om delar av metoden inte fungerar så bra, gör ett kvantitativt angreppssätt mer eller 
mindre omöjligt. 
 
3.3 Datainsamlingsmetoder 
 
Vid en empirisk studie söker forskaren på olika sätt efter material. Materialet ska belysa och 
besvara frågeställningarna som man ställt upp. Insamlingen av material kan ske på främst två 
olika sätt, man kan samla in det själv eller arbeta med andras material. Lundahl och Skärvad 
(1992) säger att vid alla empiriska undersökningar är valet av metoder för datainsamling ett 
viktigt beslut. De menar att datainsamling kan göras genom intervjuer, enkäter, observation, 
användning av material som andra samlat in. 
 
Primärdata kallas den information som samlats in specifikt för en studie direkt från ett eller 
flera studieobjekt. Alternativet är sekundärdata, där informationen kommer från tidigare, av 
andra, insamlat material, offentligt material eller tidigare slutförda forskningsprojekt, som 
man får ta del av. (Svenning, 2000) När det gäller sekundärdata finns det en speciell typ av 
problematik kring informationsinsamlingen påpekar Patel och Tebelius (1987). Till skillnad 
från insamlingen av primärdata har forskaren, när det gäller sekundärdata, ingen kontroll över 
hur själva insamlingen går till. Det får till följd att aspekter, så som källans pålitlighet och 
sannolikhet för sann fakta, får stor betydelse. Urvalet får därmed också stor betydelse vid 
hantering av sekundärdata, inte bara för att garantera att informationen är sann, utan även för 
att resultatet inte ska bli för vinklat genom att forskaren bara valt ut viss information. (Patel & 
Tebelius, 1987) När det gäller primärdata är, enligt Svenning (2000) det vanligaste sättet för 
insamling någon form av intervjuer. En annan vanligt förekommande metod är observation av 
olika fenomen (till exempel mänskligt beteende) som deltagare eller åskådare. 
 
3.3.1 Intervjuer 
 
Det som vanligtvis menas med en intervju är enligt Patel och Davidson (2003) att intervjuaren 
träffar respondenten och genomför intervjun. En intervju kan dock även genomföras via 
telefon eller på annat sätt som medger ett direkt samtal med den som intervjuas. Patel och 
Tebelius (1987) påpekar att både intervjuer och enkäter bygger på undersökningspersonens 
villighet att svara på frågorna. Det är därför viktigt att motivera dessa personer för att få ett 
heltäckande och korrekt svarsmaterial. 
 
Djupintervjuer anser Taylor och Bogdan (1984) vara det främsta instrumentet för användning 
vid kvalitativa undersökningar. Det går ut på att man intervjuar ett fåtal personer kring ett 
visst tema utifrån frågeställningarna som man har lagt upp. Intervjun sker ansikte mot ansikte, 
oftast i respondentens vardagliga miljö och har till syfte att ge en bättre förståelse för 
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respondentens perspektiv, erfarenheter och att uppfatta situationen kring fenomenet man 
studerar. 
 
I jämförelse med kvantitativa undersökningar där frågorna har en hög grad av standardisering, 
kan de kvalitativa metoderna använda mindre standardiserade intervjuer. En fri intervju, är en 
typ av intervju som ska locka fram studieobjektets värderingar, åsikter, attityder och 
föreställningar i lika hög grad som fakta. Den fria intervjuformen använder dialogutvecklande 
frågor som stimulerar intervjupersonen att utveckla sina egna tankar. (Lundahl & Skärvad, 
1992) 
 
Enligt Bryman (2002) har en intervjuare i ett samhällsvetenskapligt sammanhang som mål att 
från den intervjuade (respondenten) få fram information om de olika attityder, normer, 
värderingar, åsikter och beteendemönster denne har. Författaren säger också att man kan 
utforma intervjuer på olika sätt men att de vanligaste intervjuformer är strukturerad, 
ostrukturerad och semistrukturerad intervju. 
 
Strukturerad intervju kännetecknas av att en intervjuare ställer frågor till respondenten 
utifrån ett i förväg fastställt intervju- eller frågeschema. Målet är att kontexten för samtliga 
intervjuer ska vara densamma, det vill säga att respondenternas svar kan sammanställas på ett 
jämförbart sätt. Frågorna är mycket specifika och ger respondenterna ett antal svarskategorier. 
Detta är den vanligaste intervjuformen i surveyundersökningar.  
 
Ostrukturerad intervju genomförs på ett sätt där intervjuaren bara har en lista eller 
uppsättning allmänna frågeställningar över det som intervjun ska täcka. Den uppställningen 
kallas för intervjuguide eller intervjuschema. Oftast ställer man frågor på ett informellt sätt 
och frågeformuleringar och deras ordningsföljd skiljer sig åt mellan intervjuerna. 
 
Semistrukturerad intervju täcker många olika exempel på intervjuer. I regel handlar det om 
en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor som kan beskrivas som frågeschema 
men frågornas ordningsföljd varierar. Frågorna brukar vara mer allmänt formulerade än vid 
strukturerade intervjuer. Intervjuaren har också ett visst utrymme att ställa ytterligare frågor 
till det som uppfattas vara viktiga svar. 
 
Vi kommer använda ostrukturerade intervjuer där vi efter att ha testat en del av mini-SIV 
genomför en kortare intervju i samband med att vi presenterar hur långt vi kommit i arbetet. 
Svaren sammanställer vi sedan och har som underlag till nästa steg i metodtestningen och till 
nästa intervju. 
 
3.3.2 Observation 
 
Bryman (2002) menar att observation som datainsamlingsmetod oftast används i samband 
med ett studium av respondenternas eller undersökningspersonernas beteende, helt utan 
användning av metodiska verktyg som enkäter eller intervjuer. Denna metod möjliggör en 
direkt observation av beteendet, till skillnad från intervjuer och enkäter där man måste dra 
slutsatser utifrån respondenternas utsagor.  
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En observation kan enligt Bryman (2002) vara strukturerad, deltagande, icke-deltagande samt 
ostrukturerad. 
 
Strukturerad observation är en observation som genomförs efter uttalade och fasta regler 
för registrering av beteendet. Reglerna kommer oftast till uttryck i ett observationsschema, 
som i flera avseenden liknar det frågeschema som man har vid strukturerade intervjuer. Syftet 
med observationsschema är att varje deltagares beteende registreras på ett systematiskt sätt 
vilket möjliggör en sammanställning av alla deltagares beteende. 
 
Ostrukturerad observation är en observationsform där man inte använder sig av något 
observationsschema för registreringen av olika beteenden utan ostrukturerat men så detaljerad 
som möjligt noterar hur deltagarna i en miljö beter sig. 
 
Deltagande observation utgör en av de mest kända forskningsmetoderna inom 
samhällsvetenskapen. Den förknippas ofta med kvalitativ forskning och innebär att forskaren 
under lång tid engagerar sig i en social miljö och försöker få en bild av hur individerna i den 
miljön (en grupp, en organisation eller ett samhälle) uppför sig. 
 
Icke-deltagande observation handlar om en situation där observatören iakttar, men inte själv 
deltar i det som sker i en miljö. En sådan observationsform förknippas oftast med 
ostrukturerade observationer. 
 
Vi har tänkt använda en kombination av intervjuer och ostrukturerad, deltagande observation 
då vi tror en del av den fakta vi behöver kan vara svår att få fram med bara den ena eller den 
andra datainsamlingsmetoden. Huvudinriktningen kommer dock att ligga på ostrukturerade 
intervjuer. 
 
3.4 Fallstudie 
 
Med en fallstudie brukar man mena en undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal 
fall, som kan studeras mera detaljerat och i flera dimensioner. Gummeson (1985) beskriver 
två typer av fallstudier med olika karaktär. Den ena typen går ut på att studera ett fåtal fall 
med målet att komma åt något generellt, vilket inte är syftet med den andra typen där bara ett 
fall studeras. Lundahl & Skärvad (1992) menar att antalet fall man väljer för en fallstudie är 
en avvägningsfråga mellan bredd och djup i studien. Då man väljer att studera ett enda fall 
finns det bästa förutsättningar att göra en studie som visar många aspekter inom området med 
ett djup som annars kan vara svårt att uppnå. Nackdelen med detta är att det fall som studeras 
kan vara alltför specifik för att vara intressant för aktörer i andra situationer. För att råda bot 
på detta kan en jämförelse med andra fall vara en bra arbetsmetod för att upptäcka det verkligt 
intressanta i ett fall. 
 
Fallstudier är vanligt förekommande vid kvalitativt upplagda studier inom det 
samhällsvetenskapliga området där människor och deras handlingar på arbetsplatser, i skolor, 
i bostadsområden och de sammanhang i vilka de ingår står i fokus. Ett fall kan vara en 
individ, en grupp, en händelse, ett utbildningsprogram, en reklamkampanj eller liknande. Vad 
som är ett relevant fall bestäms enligt Lundahl & Skärvad (1992) i hög grad av 
forskningsfrågan. I de flesta studier väljer man att studera typiska fall, det vill säga de som 
anses ha hög representativitet. Ofta vill man också studera avvikande fall det vill säga 
framgångsrika fall eller särskild problematiska fall. 

38 



  Metod 
___________________________________________________________________________ 

 
Fallstudier genomförs ofta i syfte att formulera hypoteser, utveckla teorier, pröva teorier, 
exemplifiera och illustrera. Datainsamlingsmetoder genomförs oftast med hjälp av flera olika 
metoder t ex intervjuer, enkäter, utredningar och studium av övriga handlingar som är 
tillgängliga för forskarna. (ibid.) 
 
Både forskare och konsulter kan i vissa fall finna ett behov i att generalisera. Forskaren för 
metodgenerering och testning samt konsulten för att kunna dra fördelar av genomförda 
projekt och bli bättre till nästa gång. En av nackdelarna med det fåtal fall som omfattas vid en 
fallstudie är att de inte anses vara tillräckligt många för att ge underlag för en generalisering. 
Gummesson (1985) är dock inte så säker på detta. Han menar att möjligheten att generalisera 
så intimt hänger samman med validiteten att en fallstudie i vissa fall kan vara lämpligare än 
en kvantitativ metod. Vad han menar är att det handlar om huruvida man lyckas komma åt 
och beskriva det som är syftet att studera. En kvantitativ metod kan visserligen visa på många 
fall men de studeras så ytligt att viktig och kanske avgörande fakta kan missas. Om så skulle 
vara fallet riskerar man att generalisera utifrån felaktig data vilket knappast är bättre än att 
generalisera från ett fåtal fall. 
 
3.5 Bearbetning av data 
 
Det vanliga för den kvalitativa analysen är att man från en relativt liten materialinsamling 
försöker tränga in djupt i fenomenet, vilket gör analysen mer känslig än kvantitativ analys. 
Däremot är den inte så precis som dess motpart. Det är just känsligheten som gör den till en 
värdefull metod och har bidragit till många nya infallsvinklar på kända fenomen. (Svenning, 
2000) När informationen som samlats in ska bearbetas kan forskaren välja att göra detta på ett 
ytligt eller mer djupgående sätt. Vid en ytlig bearbetning sammanförs egentligen bara 
informationen till en mer överskådlig och hanterbar form, det vill säga en beskrivning. Vid en 
djupare bearbetning, alltså en analys, behandlas informationen enligt någon metod så att det 
går att dra slutsatser utifrån materialet. (Patel & Tebelius, 1987) 
 
3.6 Validitet 
 
Validiteten är kopplingen mellan det teoretiska och empiriska planet, vilken är erkänt svår att 
uppnå, men som är ett måste då forskning annars är meningslös. Validitetskravet är 
grundläggande för både kvalitativt som kvantitativt angreppssätt, dock är det lättare att uppnå 
validitet i en kvalitativ undersökning därför att undersökningen då görs djupare och närmre 
respondenterna (Svenning, 2000) Vad det handlar om är att skapa en så bra överensstämmelse 
mellan det som forskaren avser att mäta och det som faktiskt mäts.  
 
Validitet delas in i inre och yttre validitet. Den inre validiteten är när frågeformuläret i en 
enkät- eller intervjuundersökning verkligen mäter det den avser att mäta, alltså relevant data. 
Den yttre validiteten mäter om de svar man får överensstämmer med det man försöker 
bedöma, det vill säga om respondentens svar överensstämmer med hur verkligheten ser ut. 
Faktorer som gör att de svar som framkommer inte överensstämmer med verkligheten kan 
vara att folk ljuger, minns fel eller inte vet vad man skall göra i en viss situation. (Lundahl & 
Skärvad, 1992) 
 
Genom att vi som utomstående kommer att gå in på ett företag tror vi att vår närvaro påverkar 
validiteten negativt. Under en så pass begränsad tid som det kommer att röra sig om blir det 
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antagligen svårt att bygga upp en sådan relation till respondenterna att det går att avgöra om 
våra svar verkligen stämmer med verkligheten. Då vi kommer att gå in som konsulter blir vi 
även själva objekt för vår forskning och där kan vi i alla fall vara säkra på att få korrekta svar. 
Om vi istället valt en kvantitativ undersökningsmetod hade dock validiteten med all säkerhet 
blivit ännu sämre.  
 
3.7 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighetens många aspekter, att uppnå en så hög tillförlitlighet i 
mätningarna som möjligt. Det idealiska vore om undersökningen inte påverkades av vem som 
utför mätningen eller omständigheterna runtomkring. ”Om ingenting förändras i en 
population skall två undersökningar med samma syfte och med samma metoder ge samma 
resultat” (Svenning 2000, sid 63). För att säkerställa reliabiliteten gäller det att 
undersökningar är så standardiserade som möjligt och att de genomförs på så lika sätt som 
möjligt. Slumpen ska inte få inverka på mätningen. (Lundahl & Skärvad, 1992) Vid 
kvalitativa studier som ofta bara inriktar sig på ett eller ett fåtal fall blir det således svårt att 
bedöma reliabiliteten. 
 
Patel och Tebelius (1987) menar att ett direkt mått på reliabiliteten oftast bara uppnås när 
undersökningspersonerna erhåller poäng som motsvarar egenskapen vid test av olika slag, det 
vill säga när reliabiliteten uttrycks i form av siffror. Det är även vid undersökningar i form av 
test och prov av olika slag som mer exakta mått på reliabiliteten tas fram, men det finns sätt 
att kontrollera den även vid exempelvis observationer. Det vanligaste sättet att mäta 
reliabiliteten i det senare fallet är enligt Patel och Tebelius (1987) att man gör flera parallella 
observationer som sedan jämförs och överensstämmelsen mellan de olika observationerna blir 
således ett mått på validiteten. 
 
3.7.1 Alternativa kriterier för bedömning av kvalitativ forskning 
 
Eftersom mätning inte är det främsta intresset för en kvalitativ forskare blir frågan om 
validitet och reliabilitet inte något av speciell betydelse för kvalitativa undersökningar. 
Behovet av kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar löstes genom att assimilera 
begreppen validitet och reliabilitet i den kvalitativa forskningen utan att i grunden ändra 
begreppens betydelse men däremot lägga mindre vikt vid frågor som rör mätning. På detta 
sätt kom man enligt Bryman (2002) fram till nya begrepp som tillförlitlighet, överförbarhet 
och pålitlighet. 
 
Tillförlitlighet motsvarar innehållsmässigt till intern validitet. Bryman (ibid.) menar att skapa 
en tillförlitlighet i resultaten betyder både att man säkerställt att forskningen utförts i enlighet 
med de regler som finns och att man rapporterar resultaten till de personer som är del av den 
sociala verklighet som har studerats.  
 
Överförbarhet är en motsvarighet till extern validitet. Med tanke på den kvalitativa 
forskningens karakteristika att studera en liten grupp som har vissa egenskaper tenderar 
resultaten av kvalitativa undersökningar att ha fokus på det kontextuellt unika.  
 
Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet hos kvantitativa undersökningar. Bryman (ibid.) 
refererar till Lincoln och Guba (1985) som säger att för att kunna bedöma forskningen i 
termer av detta kriterium ska forskarna anta ett granskande synsätt, det vill säga man ska 
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säkerställa att det har skapats en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 
forskningsprocessen. 
För att säkerställa tillförlitligheten kommer vi att presentera och diskutera det vi kommer fram 
till med respondenterna. Vidare kommer vi i denna magisteruppsats noggrant redogöra för hur 
vi gått tillväga, vilket resultat vi får fram och vilka slutsatser vi drar utifrån detta. På detta sätt 
kommer pålitligheten att säkerställas och ge läsaren en möjlighet att själv avgöra om våra 
slutsatser är rimliga. Eftersom vår forskning baserar sig på endast ett fall inser vi att det blir 
omöjligt att helt bedöma hur resultatet hade sett ut om undersökningen gjorts på ett annat 
företag. Vår teoretiska referensram syftar dock till att sätta vår undersökning i relation till vad 
som tidigare gjorts inom området. På detta sätt anser vi att åtminstone en grov bedömning av 
överförbarheten göras.  
 
3.8 Aktionsforskning 
 
Som vi tidigare beskrivit är syftet med en fallstudie att kunna gå mer på djupet i en 
undersökning med hjälp av intervjuer, egna observationer med mera. Gummesson (1985) 
menar dock att det finns ”påtagliga risker med att dessa metoder att skaffa information leder 
till ytlighet” (Gummesson, 1985, sid.67). Han menar att möjligheten finns att gå än djupare in 
genom att själv delta i processen. En konsult arbetar på det sättet men bidrar inte med något 
forskningsresultat medan en forskare som tagit hjälp av någon vanlig kvantitativ eller 
kvalitativ metod hamnar något utanför själva processen, vilket leder till svårigheter att skapa 
tillräckligt djup i studien. En sammanslagning av dessa roller, det vill säga att bedriva 
forskning genom en konsultroll, är det som kallas aktionsforskning. (ibid.) 
 
Aktionsforskning handlar om att aktivt vara med i en förändringsprocess av något slag och 
samtidigt skaffa kunskaper om hur förändringen går till och vad som ligger till grund för 
detta. Iklädd konsultrollen ska förändringen genomföras genom aktiv handling, ett förlopp 
som forskarrollen sedan analyserar. Genom att aktionsforskning är en kvalitativ 
forskningsmetod är man inte låst till att först genomföra förändringsarbetet och sedan 
analysera förloppet utan analysfasen kan påbörjas i ett tidigare stadium. Detta ger till följd att 
intressanta upptäckter som framkommer vid en analys efterhand kan påverka den pågående 
förändringsprocessen. Rönnerman (2004) ser det som ett ”bottom-up” perspektiv med 
meningen att det är praktikern själv som från ett perspektiv underifrån, utifrån egna 
frågeställningar och behov, prövar nya vägar att genomföra förändringen. Ett annat tankesätt 
som hon tar upp är att se aktionsforskningen som en cirkel eller spiral, med stegen: planera, 
agera, observera, reflektera. 
 
Insamlingen av data vid aktionsforskning skiljer sig något från andra vetenskapliga 
angreppssätt. Skillnaden ligger i att aktionsforskaren fritt kan använda sig av alla de metoder 
för insamling av data som finns tillgängliga. Genom att aktionsforskaren befinner sig mitt i 
själva processen kommer både kvantitativ och kvalitativ data att komma fram och 
Gummesson (1985) menar att distinktionen i det här fallet inte är så viktig. Han påpekar dock 
att eftersom tanken med aktionsforskning är att kunna påverka processen ligger datainsamling 
genom kvalitativa metoder, exempelvis informella, ostrukturerade intervjuer nära till hands. 
 
Dokumentation av den data som samlas in genom observationer, intervjuer med mera kan 
enligt Gummesson (1985) huvudsakligen göras på två sätt. Enligt det första sättet kan 
exempelvis bandspelare eller anteckningar användas med syfte att så noggrant och 
fullständigt som möjligt spara det som samlas in. Det andra sättet innebär att bara det som 
forskaren anser vara viktigt i sammanhanget noteras samt kompletteras vid behov av 
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existerande dokument som rör området. Nackdelen med det sistnämnda sättet är att det blir 
mycket svårare för utomstående att värdera om forskarens slutsatser är riktiga. Trots denna 
nackdel menar Gummesson (1985) att man vid aktionsforskning helst använder sig av den 
metoden då den första ofta är svår att förena med konsultrollen och de krav som ställs på 
denne. 
 
Svar på våra frågor anser vi kräver att vi som forskare kan vara med och påverka 
handlingsförloppet, exempelvis angripa situationen på ett annat sätt än det som förespråkas 
enligt SIV-metoden. Vårt val föll därmed på aktionsforskning, vilken låter oss vara delaktiga i 
anskaffningsprocessen och vid behov påverka den. För att kunna avgöra huruvida en 
anpassning, eller förändring av metoden behövs måste även en kontinuerlig analys av 
insamlad data göras, något som förespråkas inom aktionsforskningen. Denna analys kräver i 
sin tur att data kontinuerligt samlas in och dokumenteras. Dokumentationen, som vi senare 
kommer att presentera i samband med vår empiriska beskrivning, gör vi genom att anteckna 
för sammanhanget viktig data som vi vid behov och möjlighet kompletterar med dokument 
från företaget. 
 
3.9 Mini-SIV 
 
Den metod som vi ska använda för att välja ut standardsystem åt företaget är som tidigare 
sagts mini-SIV. Metodprövningen av den ursprungliga SIV-metoden ledde till ett antal 
förändringsbehov som grupperades i fyra kategorier: metodöversikt, metodfördjupning, 
datorstöd och metodförenkling. (Nilsson, 1991) Den metod vi ska testa är ett resultat av 
metodförenklingen och kallas för mini-SIV för anskaffning av standardsystem.  
 
Nilsson insåg problematiken med metodik för anskaffning av standardsystem vid mindre 
tillämpningar eftersom det då inte går att lägga ner så mycket resurser på ett 
upphandlingsprojekt. Det blir svårt att motivera investering i metodiskt arbetssätt och man 
blir utsatt för krav på en snabb och billig upphandling av programvara. Sedan det framkom att 
ett stort antal felinvesteringar i småföretag ägt rum utarbetades så en förkortad variant av SIV-
metoden för snabbval med följande arbetssteg: 
 
Grov behovsanalys och förutsättningsanalys 
Utgångspunkt för det här steget är verksamheten i nuläget. Under detta arbetssteg definierar 
man ett antal förutsättningar eller kriterier som det nya systemet ska uppfylla. Detta görs 
baserat på någon form av verksamhetsanalys som inte ingår i mini-SIV men måste göras i ett 
tidigare stadium. För att underlätta arbetet används två slags faktorer, utslagsgivande samt 
värderingsfaktorer. Utslagsgivande faktorer är faktorer som vid ett negativt utfall förkastar ett 
standardsystem direkt från fortsatt bedömning under en valprocess. Dessa faktorer lyfts upp 
från kravspecifikationen. Värderingsfaktorer är de övriga faktorer som samverkar till att skapa 
ett helhetsintryck av standardsystemet. Resultatet dokumenteras i en marknadsöversikt med 
värden på både de utslagsgivande och de värderande faktorerna. (ibid.) 
 
Marknadsundersökning och leverantörsbedömning 
Syftet med marknadsundersökningen är att snabbt, effektivt och korrekt avgöra vilka av de 
tillgängliga standardsystemalternativen som är en tänkbar lösning. I det här arbetssteget ställer 
man de utslagsgivande kraven mot vad de tillgängliga standardsystemen har att erbjuda. 
Arbetsinstrument i detta steg är marknadsöversikten och resultatet blir en marknadsöversikt- 
sammanställning där samtliga systemalternativ finns kortfattat uppräknade samt motiv för 
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negativa beslut angivna. Därefter tas maximalt tre system ut som bäst passar de krav som 
ställts upp. Leverantörerna bakom dessa tre system bedöms därefter utifrån ett antal faktorer. 
(ibid.) 
 
Demonstrationer 
Man behöver även sätta sig in i hur de utvalda standardsystemen fungerar praktiskt. Eftersom 
de preparerade exempel som leverantören har på demonstrationen kan vara svåra att överföra 
till den aktuella verksamheten bör man begära att använda egna exempel vid demonstrationen. 
Dessutom ska man vara förberedd med en checklista med frågor från marknadsöversikten, till 
exempel systemuppbyggnad, enkelhet vid användning och liknande. Vid varje demonstration 
dokumenteras i checklistan förutom uppfyllelse av de enstaka kraven även ett helhetsintryck. 
Efter demonstrationerna kan man ifrågasätta om kravspecifikationen ligger på rätt nivå. Om 
detta inte verkar vara fallet omarbetas den samtidigt som marknadsöversikten kompletteras 
med de ändrade och preciserade kraven. (ibid.) 
Utvärdering 
Under detta arbetssteg fördjupar man jämförelse mellan de återstående standardsystemen och 
den aktuella kravspecifikationen. Utvärderingen görs i två steg. Det första steget innebär 
jämförelse av finalisterna med kravspecifikationen för att få fram ett huvudalternativ. Det 
andra steget betyder en mer detaljerad jämförelse av huvudalternativet mot verksamhetens 
behov och krav. Resultatet av utvärderingen blir förhoppningsvis minst ett lämpligt system. 
Ett viktig dokument som används i flera steg och framställs vid jämförelse av 
programmoduler med verksamhetens funktioner kallas för Funktion/moduljämförelse. (ibid.) 
 
Offertbegäran 
Detta är ett offensivt steg i valprocessen där man begär in offert på de standardsystem man 
anser vara intressanta. Offertbegäran berör faktorer vars värden ännu inte är kartlagda samt 
funktioner i applikationen. Av praktiska och rättviseskäl bör alla offertmallar innehålla 
samma funktioner och faktorer. I samband med offertbegäran kan man även begära 
kompletterande beskrivningar av standardsystemet. Offertsvaren ska vara skriftliga. (ibid.) 
 
Preliminärval 
Slutligen bestämmer man att gå vidare med ett system för testkörning och förhandling. Man 
bedömer lönsamhet och användningsgrad av huvudalternativet med hjälp av en kalkyl och 
funktion/moduljämförelsen. Dessutom sammanställer man motivet för alla förkastade system 
samt motiverar det preliminära valet. (ibid.) 
 
Om dessa steg är vettiga att följa eller inte kan vi i det här läget inte bedöma eftersom just det 
är syftet med uppsatsen att ta reda på. Vi kan dock tycka att steget med offertbegäran ligger 
väl långt bak i metoden. Vad händer om det kanske enda system som finns kvar är för dyrt? 
Om detta steg legat tidigare kanske kravspecifikationen förkortats på grund av att det annars 
skulle bli för dyrt. 
 
Vi kommer för att välja standardsystem utgå från dessa steg och se hur de fungerar. Innan vi 
kan börja med själva valet måste även en verksamhetsanalys genomföras eftersom mini-SIV 
inte innehåller någon sådan. Om det skulle visa sig att något eller några av de ingående stegen 
inte fungerar i praktiken kommer vi prova alternativa sätt att genomföra dessa på, så att vi 
slutligen kan ge förslag på hur metoden skulle kunna utvecklas. 
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3.10 Tillvägagångssätt 
 
Med bakgrund i vår frågeställning riktar vi oss mot små företag utan egen kompetens för att 
anskaffa standardsystem till sin verksamhet. Ett alternativ som vi funderat över vore att låta 
någon eller några konsulter genomföra processen och sedan, genom intervjuer, försöka samla 
data som skulle hjälpa oss få svar på våra frågor. Vi anser dock att risken med denna 
kunskapsstrategi är att den skulle ge ett för ytligt resultat och för liten möjlighet för oss att se 
de verkliga orsakerna till varför vissa beslut tagits. En sådan datainsamlingsmetod skulle inte 
heller ge oss möjligheten att under genomförandet påverka handlingsförloppet om det skulle 
uppstå problem vid metodanvändandet. Ytterligare en aspekt är den svårighet vi ser i att få en 
konsult att använda mini-SIV som metod för anskaffningen och inte tillåta honom att göra 
som han vill. 
 
Som studieobjekt har vi valt ett företag med ett uttalat behov av ett standardsystem för att 
hantera produktionsrelaterad data. Vi tänker för att uppfylla företagets behov genomföra en 
anskaffning av ett standardsystem enligt SIV-metoden och under processen ta del av åsikter 
angående anskaffningsförfarandet från representanter för företaget. Vi kommer som forskare 
även att vara vakna för och försöka observera outtalade faktorer som påverkar 
anskaffningsprocessen. Då vi aktivt deltar i processen kommer vi själva också att vara 
studieobjekt i den mening att det vi gör påverkar resultatet. Vi måste därmed även studera oss 
själva och se hur SIV-metoden fungerar utifrån en roll som konsult. 
 
Vårt forskningsförfarande blir ett iterativt förlopp där vi kommer att gå igenom följande faser 
i varje iteration: 
 

• Användning av ett steg i SIV-metoden (mini-SIV varianten). SIV-metoden förutsätter 
en tidigare genomförd förändringsanalys varför denna fas till en början handlar om 
förändringsanalys. 

• Dokumentation av vad som genomförts under metodanvändningen samt uttalade och 
outtalade förhållanden som företagets representanter och vi själva ser påverkar den här 
delen av anskaffningsprocessen. 

• Analys av det vi dokumenterat med fokus på upplevda och konstaterade 
anskaffningspåverkande faktorer med stöd av litteratur och teorier inom området. 

• Om analysen visat på ett behov av att göra förändringar, tillägg, anpassningar med 
mera av metodsteget gör vi detta och försöker igen. 

 
Data samlar vi in genom ostrukturerade intervjuer och observation av de personer vi kommer 
i kontakt med under valprocessen. Vi dokumenterar detta genom anteckningar som senare 
struktureras genom att vi sammanställer data som rör samma begrepp. Dessa insamlade och 
sammanställda data ligger sedan till grund för vår analys. 
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3.10.1 Källor 
 
I vår teoretiska referensram tar vi upp tidigare forskningsresultat och teorier som ska kunna ge 
ett bra underlag för att diskutera vårt resultat från undersökningen. När det gäller mini-SIV 
blir det i praktiken bara en källa att referera till nämligen Anders G. Nilsson. Detta för att det 
är han som varit huvudansvarig under utvecklandet av SIV-metoden och är författare till den 
litteratur som beskriver metoden. Eftersom metoden utvecklades under 80-talet har även 
litteraturen några år på nacken men genom att metoden fortfarande är aktuell anser vi inte 
detta vara något problem. Ytterligare ett område som är svårt att hitta moderna källor till är 
MPS. Den forskning vi funnit inom området är från 80-talet och sedan verkar all forskning 
gällande standardsystem vara inriktad på affärssystem. Vi tror det beror på att företag allt mer 
börjat anskaffa hela affärssystem, ofta med en MPS-del inbyggd, till skillnad från separata 
MPS-system som var vanligast under 70- och 80-talet (se exempelvis Dokidis et al, 1996) Då 
vår forskning inte specifikt inriktar sig på MPS-system utan på standardsystem i allmänhet, 
och vi dessutom tagit med delar som behandlar både affärssystem och standardsystem, tror vi 
inte att detta ska utgöra något problem.  
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisar vi det arbete som vi genomfört utifrån mini-SIV för att välja 
standardsystem åt ett företag.  Vi börjar kort med de inledande samtal vi hade med företaget 
och ger sedan en företagsbeskrivning. Vi övergår sedan till själva genomförandet av 
uppdraget och konstaterande vi gjort under resans gång. Resultatet av studien som var 
upplagd som aktionsforskning inkluderar även en del grafiska beskrivningar samt empirinära 
analys. De dokument som producerats i konsultrollen är endast delvis återgivna i uppsatsen 
men finns som bilagor för den som är ytterligare intresserad. 
 
4.1 Inledande samtal 
 
Det första besöket på företaget gick ut på att bekanta oss med företagsledningen som även 
blev våra kontaktpersoner i projektet samt sätta upp ramarna för projektet. Preliminärt kom vi 
överens om att tid för projektet skulle avsättas två gånger per vecka, en timme åt gången. I 
praktiken tog projektet mer tid i anspråk och de möten vi hade tog närmare fyra timmar 
istället för en som vi först tänkt. All information om företaget skulle förmedlas via de två 
kontaktpersonerna som även är företagsledningen och företagsägarna. Vi kom överens att om 
vi fann behov av att intervjua några ur den övriga personalen skulle det vara fullt möjligt att 
genomföra. 
 
I praktiken togs endast ett fåtal sådana tillfällen i anspråk och personen vi då samtalade med 
hade ansvar för produktpackning, kontakt med fraktbolaget samt delvis ansvar för 
produktionen. Tanken var att han huvudsakligen skulle använda dessa delar i det nya 
systemet. Information som vi fick vid dessa tillfällen stämde inte alltid helt överens med 
information som vi fick i samtal med företagsledningen. Den annorlunda uppfattningen om 
vissa detaljer som en annan potentiell systemanvändare hade gjorde att vi i nästa kontakt med 
företagsledningen kunde ställa frågor som ledde till mer klar uppfattning om företagets 
problem och förväntningar.  
 
Vi kom även överens med kontaktpersonerna om att vi skulle leta fram två till tre 
standardsystem som passade verksamheten ur funktionalitets- och flödesaspekten. Andra 
faktorer som pris på systemet, utbildning av personalen med mera skulle vi inte inrikta oss på, 
utan det skulle företagsledningen ta hänsyn till vid sitt slutgiltiga val. Huvudinriktningen för 
projektet handlade om att genomföra någon form av behovsanalys för att se vilken 
funktionalitet i det nya systemet företaget behövde. Dessutom skulle det nya systemet vara 
kompatibel till företagets ekonomisystem, vara litet och utbyggbart. Företagsledningen 
avböjde idén om elektronisk orderhantering via Internet vilket ansågs vara för komplicerat att 
genomföra med tanke på ett stort antal affärspartners som inte har den möjligheten. Tänkbara 
standardsystem skulle därefter jämföras med företagets behov för att få fram de system som 
passade bäst. Efter det första mötet var det svårt för oss att få fram vilka behov som företaget 
hade. Det enda problemet som de klart kunde beskriva för oss var problem med 
artikelnumrering. Däremot upplevde vi att detta inte var något problem eftersom varje system 
kan hantera unika artikelnummer. Vi ville veta mer om deras arbetsprocesser, problem och 
mål. Kontaktpersonerna ansåg deras företagsprocesser vara enkla och dessa borde inte kräva 
lång tid att få grepp om. 
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Vid det första besöket presenterades också företagets affärsidé, organisation, produkt, 
affärsmål och marknader. Detta ville vi få reda på för att senare kunna bedöma huruvida 
verksamhetens processer och arbetssätt svarade mot dessa parametrar och hur viktigt det var 
att vissa moment utfördes precis lika efter införandet av det nya standardsystemet. 
 
 
4.1.1 KeePlastics 
 
Vi fick veta att företaget Keeplastics är en tillverkningsindustri som producerar spritspåsar för 
bagerier och catering. Keeplastics har 13 heltidsanställda och några timanställda samt en 
omsättning på omkring 35 miljoner kronor per år. Det är ett kraftigt expanderade företag som 
finns på den nordamerikanska, europeiska och australiensiska marknaden. Sina produkter 
säljer de i första hand till sina affärspartners som i sin tur säljer produkterna vidare. Företagets 
huvudprodukt är standardvarianten av KeeSeal som även tillverkas i två andra kvaliteter, en 
ekonomivariant (Dr R) och en högre kvalitet (Ultra). Standard KeeSeal säljs även under  
namnet HYGO, vilket är resultatet av ett uppköp som Keeplastics gjorde av en konkurrent. 
Företagets organisationschema visas nedan: 
 
 

Verkställande 
direktör 

Marknadsansvarig  
Försäljningsansvarig 

Kvalitetsansvarig  
Ekonomiansvarig 
Administrationsansvarig

Produktionsansvarig Lageransvarig 
Planeringsansvarig

Skiftansvarig 
 

Secondman

Figur 3 Organisationsschema KeePlastics 

 
 
Keeplastics affärsidé är att tillverka en hygienisk spritspåse av plast för engångsbruk som 
aldrig spricker. Detta ska man uppnå med hjälp av en speciell dubbelsvets som för tillfället är 
unik på marknaden. Målet idag är en 50% täckning på den nordamerikanska marknaden samt 
30% i Europa. Företagets vision är en kostnadseffektiv fabrik med välfungerande partners 
som skulle göra att företaget blir stabilt nog att möta konkurrens. Hela verksamheten idag 
sköts manuellt och utan datorstöd, bortsett från ett ekonomisystem. Företagsledningen 
upplever det omöjligt att fortsätta leda det kraftigt expanderade företaget med hjälp av 
”papper och penna” och vill investera i ett MPS system.  
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4.2 Valprocessen 
 
Vi beskriver här valprocessen i den ordning som beskrivs i de arbetssteg som rekommenderas 
i mini-SIV (se 3.9 Mini-SIV) vilka vi har gått igenom. Vi beskriver hur arbetet har framskridit 
och redovisar vilka konstaterande som vi gjort under arbetet samt ger exempel på tabeller, 
grafer med mera. Vi har även tagit med den kontinuerliga analys som var nödvändig under 
vårt arbete. I de fall vi fann ett behov av att förändra metoden, blir denna empirinära analys en 
naturlig övergång till nästa del där vi beskriver det fortsatta arbetet. 
 
 
4.2.1 Grov behovsanalys och förutsättningsanalys 
 
Detta första steg i mini-SIV går ut på att ta fram utslagsgivande och värderande faktorer för 
att sedan kunna göra en bedömning av de system som finns på marknaden. Detta förutsätter 
dock att en verksamhetsanalys med en kravspecifikation som produkt har genomförts i ett 
tidigare skede. Vi blev därmed tvungna att börja med detta innan vi kunde gå vidare. Det 
finns i mini-SIV inga krav på vilken metod som ska användas för verksamhetsanalysen men 
ISAC föreslås som ett bra alternativ. Vi hade tidigare läst en hel del kritik mot ISAC varför vi 
var tveksamma till att använda oss av den metoden, men valde ändå att börja med den 
eftersom den rekommenderades i litteraturen om mini-SIV. 
 
 
4.2.1.1 Verksamhetsanalys 
 
För att få grepp om företagets behov och krav som det nya systemet skulle svara mot började 
vi undersöka affärsprocesser på företaget. Till en början försökte vi grovt ringa in den del av 
verksamheten som skulle interagera med och påverkas av systemet med syftet att kunna göra 
någon form av avgränsning vilken skulle göra projektet mer hanterbart. Vi intervjuade 
kontaktpersoner på företaget och förde anteckningar vid varje besök. Insamlade data 
analyserades sedan vilket resulterade i nya frågor som ställdes till kontaktpersonerna vid nästa 
besök. När den grova avgränsningen var gjord ändrade vi fokus till de processer som initieras 
i och med att en order från en kund kommer in i företaget tills leveransfärdiga varor ska lämna 
företaget. Detta innebar att vi inte lade någon kraft på diskussioner om administrativa 
processer, redovisning, kvalitetskontroll och liknande.  
 
Under tiden som vi höll på med verksamhetsanalysen förklarade företaget att de parallellt 
med vårt projekt höll på att anskaffa ett automatiskt förpackningssystem från Stora Enso, 
SEPack. Ett helt nytt koncept skulle användas där företaget istället för att köpa in den 
maskinella utrustningen upplät plats för robotar med mera och betalade för en färdigförpackad 
produkt. Man kunde på så sätt lägga ut förpackningshanteringen på ett annat företag men ändå 
ha den kvar i sina egna lokaler. Det faktum att konceptet var nytt och skulle kunna visas för 
möjliga, framtida intressenter gjorde naturligtvis att Stora Enso var ytterst intresserade av att 
allt skulle fungera. Ytterligare en part blev alltså intressent i valet av system. 
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Standardsystemet måste kunna förse förpackningssystemet med viss information om hur 
påsarna skulle förpackas, vad som skulle skrivas på förpackningen med mera och även detta 
blev därmed en del för oss att ta hänsyn till. Tillbaka skulle information om färdigpackade 
varor bland annat levereras. Delar av den information som krävdes av Stora Enso för att deras 
system ska kunna fungera borde finnas i den typ av system som företaget efterfrågade och vi 
var ute efter. Men nu ökade kraven på att systemet skulle kunna leverera exakt viss 
information för att det andra systemet skulle kunna fungera. Detta i sin tur ökade naturligtvis 
kraven på standardsystemets flexibilitet, gränssnitt mot andra system och 
anpassningsmöjligheter. Någon form av ömsesidig anpassning skulle säkert behövas då alla 
krav troligen inte skulle kunna ställas på det standardsystem vi skulle rekommendera åt 
företaget. 
 
 
Efter att vi har gått igenom hela den del av verksamheten som det nya systemet skulle beröra 
sammanställde vi våra anteckningar i en lista. En genomgång av listan visade att 
informationen kunde grupperas i fyra grupper som beskriver respektive företeelser: 
verksamhetens problem, önskade egenskaper hos det nya systemet, verksamhetsmål samt 
verksamhetsflöde.  
 
Företagets problem kunde sammanställas under följande punkter:  

• För mycket information för att hantera utan elektronisk hjälp 
• Avsaknad av ett artikelnummer som rymmer rätt information  
• Kommunikationsproblem 
• Avvikelse av verksamhetsrutiner 
• Ingen lagerhantering 
• Oklart materialhantering 
• Avsaknad av viss fraktinformation 

 
Utifrån våra samtal med kontaktpersonerna framkom även önskemål som fanns på det nya 
systemet: 

• Kunna hantera lager- och produktionsinformation 
• Kunna skicka orderbekräftelse 
• Kunna skriva ut följesedel 
• Ha en manuell kontroll innan förpackningen, informationen ska inte automatiskt 

överföras mellan system 
• Kunna skriva etiketter 
• Delar av systemet ska kunna låsas 
• Uppfylla informationskrav som det automatiserade förpackningssystemet har 
• Artikelnummerhantering ska ske enligt företagets krav 
• Kunna hantera materialåtgång 
• Kunna hantera produkttryck 
• Möjlighet i systemet att välja information och funktionalitet för en skärmbild ska 

finnas 
• Kunna erbjuda förslag på effektivare frakthantering 
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Den del av informationen som var kvar i vår lista efter att problem och mål sorterats ut 
användes för att skapa dels ett enkelt flödesdiagram (Figur 4) vilket ger en översikt av 
verksamheten, dels verksamhetsgrafer (Figur 5) som visar en mer detaljerad vy.  
 

 
Figur 4 Flödesdiagram 

Metoden för verksamhetsanalys som vi stödde oss på (ISAC) förespråkar även användandet 
av så kallade egenskapstabeller, som ger en ökad möjlighet att beskriva de delar som tagits 
med i verksamhetsgraferna och vi gjorde även sådana för motsvarande verksamhetsgraf. 
Exempel på verksamhetsgrafer och tillhörande egenskapstabell kan ses som Figur 5 
respektive Figur 6. 
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Figur 5 Verksamhetsgraf (V-graf 6) - Ordermottagning 
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Verksamhetsområde Beskrivning 
61 Skriva telefonorder Telefonbeställning från 

grossisten överförs i ett 
pappersdokument. 

62 Registrera order Uppgifter från en inköps- eller 
telefonorder registreras i 
affärssystem. 

 
Mängder Beskrivning 
1A Inköpsorder från grossist Beställning som grossisten 

skickar till företaget via e-mail, 
fax eller brev. Används även i 
produktion för att skapa 
produktionsorder. 

2A Telefonorder från grossist Beställning från grossisten som 
kommer till företaget via telefon. 

6E Telefonorder Pappersdokument av 2A. 
Används även i produktion för att 
skapa produktionsorder. 

62A Följesedlar i pärm Följesedlar sparas tills 
fakturering och leverans.  

6A Orderbekräftelse Företaget skickar skriftlig 
bekräftelse på order. 

6B Orderdata i affärssystem Order registreras i 
affärssystemet. 

6C Följesedel 1 Skickas till grossisten vid 
fakturering. 

6D Följesedel 2 ?? 

Figur 6 Del av egenskapstabell förV-graf 6 - Ordermottagning 

 
Under verksamhetsanalysen framkom många av de problem som hade varit svåra att få fram 
tidigare, men när verksamheten diskuterades och bröts ner i olika delar så framkom de tydligt. 
Likaså kunde vi konstatera att de mål som vi först hade tänkt komma till i målanalysen redan 
nu framkommit och ställts i relation till verksamheten. Vad vi däremot såg som problematiskt 
var svårigheten att med hjälp av verksamhetsgraferna beskriva och kommunicera vår 
uppfattning om hur verksamheten såg ut gentemot våra kontaktpersoner. 
 
Funktionsperspektivet som verksamhetsgraferna är uppbyggt utifrån verkade helt enkelt inte 
stämma med hur kontaktpersonerna såg på verksamheten. Detta gjorde att vi blev rädda för att 
eventuella missförstånd skulle bli resultatet om vi inte gjorde på något annat sätt. För att råda 
bot på detta beslöt vi att avbryta framställningen av verksamhetsgrafer och istället göra om 
dessa så att verksamheten beskrevs utifrån ett handlingsinriktat perspektiv. Vi valde därför att 
istället för verksamhetsgraferna gå över till handlingsgrafer tagna från förändringsanalysen 
FA/SIMM. Övriga delar av dokumentationen lät vi dock vara då dessa uppvisar större likheter 
mellan modellen ISAC och metoden FA/SIMM. 
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Vi började göra om våra verksamhetsgrafer så att motsvarande handlingsförlopp blev 
beskrivet med handlingsgrafer istället. Exempel på handlingsgrafer kan ses som Figur 7. 
Övriga handlingsgrafer är bifogade i bilaga 1. I samband med att vi presenterade dessa för 
våra kontaktpersoner framkom det att dokumentet Följesedel som används i verksamheten 
inte användes så som vi uppfattat. Kontaktpersonerna, som nu tydligen förstod graferna 
bättre, berättade att följesedeln skrivs ut i två exemplar utifrån kundens order innan själva 
produkten är tillverkad. Den ena följesedeln användes som stöd inför produktionen medan 
den andra sattes in i en pärm för senare fakturering. Detta förfarande stämde inte med det vi 
tidigare hade uppfattat, nämligen att det var en produktionsorder som var underlaget för 
produktionen. Vi frågade en anställd i produktionen och fick vi veta att de varken använder 
följesedeln eller produktionsordern utan istället kundens order som stöd. De gör så eftersom 
den enda uppgift som de behöver för att producera en order är antal produkter eftersom alla de 
som har ansvar för produktionen besitter kunskap om varje kund och dess köpvanor och 
önskemål. Det konceptet har fungerat ett tag men nu är det för många kunder med olika 
önskemål och personalen har problem att komma ihåg den nödvändiga informationen. 
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Figur 7 Handlingsgraf - Ordermottagning 

55 



 
__________________________________________________________________________   
 
När vi så hade formulerat företagets problem och mål samt kartlagt processer gjorde vi en 
behovsanalys utifrån detta. Vi överförde problemen från problemlistan och matchade dessa 
med de mål vi hade beskrivit i mållistan. På så sätt kunde vi definiera områden i 
verksamheten som det nya systemet måste eller borde täcka. Vi matchade även dessa behov 
mot verksamhetens process som fanns dokumenterad i handlingsgraferna. Detta gjorde att vi 
kunde definiera hur viktiga behoven var för verksamheten (se Funktionskrav i figur 8). Allt 
detta sammanställdes i en behovslista (Figur 8) som sedan skulle ligga till grund för den 
kravspecifikation som är en förutsättning enligt mini-SIV. 
 
Systembehov Problem Mål Funktionskrav 
Lagerhantering 1, 3, 5 1, 2 Måste 

 
Artikelnummerhantering 
enligt företagets krav 

1, 2, 3,  1, 2, 8,  Måste 

Delad information 
mellan produktion, 
orderhantering och 
lager 

1, 3  1, 2, 10 Måste 

Hantering av avvikelser 
i verksamhetsrutiner 

4 - Inget krav 

Materialhantering 1, 6 9 Måste 
Utökad fraktinformation 7 11 Bör  
Utskrivning av följesedel  3 Bör 
Informationsöverföring 
mellan MPS, SEPack 
och ekonomisystemet 

 4, 7 Måste 

Utskrift av dokument 
från 
systeminformationen 

 5  Måste 

Säkerhetskrav  6 Bör 
Användbarhetskrav  11 Bör 
 
Figur 8 Behovslista 

 
4.2.1.2 Kravspecifikation 
 
Efter att vi hade fått fram det flöde och de handlingar som systemet måste stödja, gjorde vi en 
kravspecifikation. Då vi till en början använt oss av ISAC men sedan övergått till att använda 
handlingsgrafer från FA/SIMM, visste vi inte riktigt hur vi skulle lösa den här uppgiften. 
FA/SIMM som en metod för förändringsanalys innehåller inte något direkt steg för att ta fram 
en kravspecifikation. ISAC som däremot från början är skapad med detta som en av 
huvudpunkterna går djupt in på den här punkten och vi insåg att det skulle ta för lång tid, vi 
hade ju dessutom övergett ISAC tidigare. Då verksamheten var fullt överblickbar och vi redan 
gjort en verksamhetsanalys lyckades vi med hjälp av sunt förnuft resonera oss fram till de 
uppgifterna vi var ute efter. Nedan redogör vi för vårt resonemang och vår arbetsgång. 
 

56 



  Empiri 
___________________________________________________________________________ 

För att kunna avgöra vilken information verksamheten verkligen behövde gick vi igenom de 
dokument som informationshanteringen idag består av. Därefter gick vi igenom 
handlingsgrafen och tittade på vilken information som måste finnas för att kunna genomföra 
de olika handlingarna. Den tidigare handlingen måste, som output, lämna nödvändig 
information till nästa handling. På detta sätt kunde vi säkerställa att relevant information tas 
med, varken mer eller mindre. Vi grupperade därefter informationen efter vad den beskriver 
exempelvis en kund eller produkt. 
 
Från början trodde vi att det bara skulle vara att ta de dokument som sedan tidigare användes 
och skriva av, mer eller mindre. När det visade sig att våra handlingsgrafer till viss del inte 
stämde med refererad verksamhet blev det svårare. Vissa dokument hade använts ett tag och 
en del information var överflödig. Ett exempel på detta var det dokument som beskrev 
produktionsordern där överflödiga fält fanns eftersom produktionen hade förändrats sedan 
dokumentet sammanställts. Det sätt på vilket dokumenten användes stämde inte heller med 
informationen som fanns i dem i vissa fall. Största problemet låg dock i att mycket av 
informationen som användes överfördes muntligt eller inte fanns dokumenterad. Saker de 
anställda bara visste på grund av att de hade detta som sitt arbete vet vi faktiskt fortfarande 
inte om vi hade helt kunnat täcka.  
 
Efter att vi var färdiga med kravspecifikationen redovisade vi vårt resultat för 
kontaktpersonerna för att säkerställa att den stämde. De hade då även tillfälle att lägga till 
anmärkningar på vår beskrivning av deras verksamhet, processer, problem, krav och 
önskemål. Eftersom de inte hade några anmärkningar eller tillägg sammanställde vi våra 
resultat från de olika analysstegen i en tabell som slutligen skulle kunna skickas till tänkbara 
leverantörer och även användas av oss för att bedöma om systemet var lämpligt eller ej. 
Kravspecifikationen listar de funktionskrav som finns, de registerposter som måste kunna 
hanteras för motsvarande funktion och, i mitten, de informationsobjekt som registerposterna 
tillhör. För att exempelvis ordermottagningen ska kunna ske måste ett antal registerposter 
tillhörande artikel, grossist och ordern finnas tillgängliga. En del av specifikationen visas i 
figur 9 och hela kan ses i bilaga 2. 
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Funktion Informationsobjekt Registerpost 
Kundregistrering Grossist Kundnummer 

Adress 
Övrig information 

Artikel Artikelnummer 
Artikelnamn 

Grossist Kundnummer 
Adress 
Grossistreferens 

Ordermottagning 

Order Ordernummer 
Leveransadress  
Beställda artiklar 
Leveransdatum 
Kundens ordernummer 

Grossist Kundnummer 
Adress 

Order Ordernummer 
Kundens ordernummer 
Beställda artiklar 
Leveransadress 
Leveransdatum 
Beräknad leveranstid 

Orderbekräftelse 

Artikel Artikelnamn 
Order 
 

Ordernummer 
Beställda artiklar 

Artikel Artikelnummer 
Godkänd 
Reserverad 

Lager Emballerade pallar i lager 
Produktionsorder Artiklar att producera 

Ordningsföljd 
Produktionsordernummer 

Skapande av 
produktionsorder 

Produktion Linje 
 
Figur 9 En del av kravspecifikationen 

 
Nu då kravspecifikationen var gjord vi kunde börja med det första egentliga steget enligt 
mini-SIV, framtagandet av de faktorer som skulle vara utslagsgivande under 
marknadsundersökningen.  
 
Vi konstaterade snabbt att den analys som detta steg ska innehålla för att få fram dessa 
faktorer redan var gjord. Om en annan part hade utfört verksamhetsanalysen skulle 
situationen ha varit en annan men då vi redan gjort denna del hade vi också klart för oss vilka 
dessa utslagsgivande faktorer var. Att göra en grov behovsanalys och förutsättningsanalys var 
därmed inte den arbetsamma delen utan det var istället allt arbete som mini-SIV förutsätter 
redan är gjort. 
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4.2.2 Marknadsundersökning och leverantörskontakter 
 
Marknadsundersökning och leverantörskontakter är ett arbetsmoment då man enligt mini-SIV 
blickar utåt på marknaden och studerar utbudet av standardsystem. Eftersom vår 
uppdragsgivare hade gjort klart för oss att de var intresserade av ett litet och utbyggbart MPS-
system riktade vi vår uppmärksamhet mot system som hörde till den gruppen av 
standardsystem. I vår studie valde vi att med hjälp av tillgängliga sökmotorer på Internet söka 
de leverantörer som kan leverera ett MPS-system. Sökningen resulterade i en lista med namn 
på ett tjugotal leverantörer som skulle kunna vara potentiella systemleverantörer för vår 
uppdragsgivare. Eftersom storleken på systemet var ett av uteslutningskriterierna blev det tio 
system kvar i urvalsprocessen efter en ytlig analys av utbudet på Internet. Dessa system 
valdes även ut för att de stämde överens med de krav vi ställt upp under den grova behovs- 
och förutsättningsanalysen. I systemen fanns det delar som innehåller ordermottagning, 
produktion, lager och leverans.  
 
Vi skrev ett brev till alla de leverantörerna om oss själva, företaget som vi var anlitade av 
samt skickade vår kravspecifikation. Vi undrade om dessa ansåg att deras system kan vara en 
lösning för företaget i fråga. Vissa leverantörer svarade med några meningar där de 
rekommenderade sina produkter utan att närmare specificera vilka delar av våra krav kunde 
de tillgodose och vilka funktioner som behövde anpassas. Några leverantörer svarade på varje 
enstaka fråga, kommenterade oklarheter och ställde frågor till oss. Vi kan dock konstatera att 
samtliga leverantörer som svarade menade att de kunde svara mot kraven och att deras system 
utan tvivel var det bästa. Vissa leverantörer svarade inte alls men vi tog inte bort dessa system 
från den vidare urvalsprocessen utan försökte skaffa information om dessa på Internet. Efter 
att de tillfrågade leverantörerna svarat och vi uppdaterat vår kunskap om dem som inte svarat 
sammanställde vi den nya informationen i en marknadsöversikt (Figur 10) baserad på det 
tidigare steget enligt mini-SIV. Vi arbetade hela tiden med att jämföra systemets egenskaper 
med de specificerade kraven och jämförde i detta skede inte systemen med varandra.  
 
Faktorer Vårt krav Hybron MPS Prodtime Garp Admera 

VCS 
Pyramid 

Överensstämmelse med 
funktioner i kravspec. 

Krav ? Ja Ja Nej Ja 

Litet och utbyggbart Önskemål Ja Ja/Ja Ja Ja Ja 
Hantering av information 
kring materialåtgång 

Önskemål Ja Tveksamt 
(hanterar 
detaljer 
snarare än 
process) 

Ja  Ja 

Kommunikation med andra 
system 

Krav Ja Ja Ja Ja Ja 

Mänskliga konrollpunkter Krav Ja Ja Ja Ja Ja 
Skicka e-mail Önskemål Ja Ja Ja Nej Ja 
Skriva ut olika typer av 
dokument 

Krav Ja Ja Ja Ja Ja 

Produkttryck Önskemål ? ? externt Nej externt 
Begränsa tillgången för 
viss användare 

Önskemål ? Ja Ja Ja Ja 

Välja info. för skärmbild Önskemål ? Ja delvis Nej delvis 

Figur 10 En del av dokumentet Marknadsöversikt 
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Efter att en marknadsöversikt har gjorts förespråkar mini-SIV en leverantörsbedömning. De 
första svaren som vi fick från leverantörerna gav oss inte all den information som vi behövde 
för att bestämma vilka system och leverantörer som bäst matchade kraven. Därför skickade vi 
ett formulär till alla potentiella leverantörer där vi ville få mer information om dem samt bad 
de som inte har besvarat alla våra tidigare frågor titta en gång till på kravspecifikationens 
funktionella krav. Vi valde att undvika offertbenämning för att inte skapa juridiska tvivel om 
dokumentet är bindande eller inte. 
 
SIV-metoden tar upp en stor mängd frågor som kan användas för att beskriva en leverantörs 
miljö, produkt, produktens teknik och applikation. Vi gjorde en rationell avvägning för att 
konstatera vilka frågor som skulle tas med utifrån vårt uppdrags karaktär. 

• Vilka företag är er huvudmålgrupp? 
• Finns ni representerade i Norrköping med omnejd? 
• Vilken utbildning erbjuder ni av ert system? 
• Finns det någon användargrupp/förening? 
• Hur lång tid tar installationen och på vilket sätt genomförs den? 
• Vad erbjuder ni i form av service och underhåll? 
• Sker det någon kontinuerlig utveckling av systemet? 
• Vilka garantier erbjuds? 
• Vad händer om ni slutar sälja systemet? 
• Hur länge har systemet funnits på marknaden? 
• Är systemet bundet till en eller flera personer? 
• Vilka tekniska krav ställer ni vid implementering av systemet? 
• Vad har ni för avtalsvillkor angående 

o Nyttjande- och äganderätt 
o Ansvarsförhållande 
o Leveranstid 
o Service vid fel 
o Ändringar 
o Nya versioner 
o Underhåll 
o Köp/hyra 
 

Innan vi skickade frågorna till leverantörerna tog vi kontakt med vår uppdragsgivare för att få 
deras åsikt om frågornas relevans. Kontaktpersonerna tyckte att frågorna lät rimliga men de 
såg inte varför det skulle vara viktig att leverantörerna hade en lokal representant. Efter att 
vissa av leverantörerna svarat på dessa tilläggsfrågor uppdaterade vi vår marknadsöversikt. 
Detta medförde att många frågetecken suddades ut men några blev kvar. Eftersom det blev 
stora oklarheter gällande de system vars leverantörer aldrig besvarat våra förfrågningar 
bestämde vi oss här för att till slut ta bort dem ur urvalsprocessen. 
 
Därefter sammanställde vi all information om respektive leverantör i ett dokument som kallas 
Leverantörsutvärdering (Figur 11). Vissa leverantörer ville ha mer kontakt med oss via 
telefon eller e-post vilket vi har utnyttjat för att få mer information där den saknades. All ny 
information användes för att uppdatera leverantörsbeskrivningen som i detta skede 
behandlade sex system med respektive leverantör.  
Trots att vi undvek offertbenämningen i vår kommunikation med systemleverantörerna 
tolkade de våra frågor som en offertförfrågan och vi fick offertsvar på flera system. Eftersom 
vårt uppdrag inte inkluderade någon ekonomisk bedömning och vi inte heller ville ha 

60 



  Empiri 
___________________________________________________________________________ 

juridiska komplikationer i samband med offerter blev vi lite tveksamma till hur vi skulle 
hantera situationen. Offerthantering finns som ett arbetssteg i SIV metoden men vi hade i 
samråd med företaget planerat att avgränsa oss ifrån detta. Vi kom trots detta fram till att vi 
knappast kunde rekommendera ett system utan att alls ta hänsyn till en så viktig del. Vi valde 
därför att spara de prisuppgifter vi fått in och tills vidare bara jämföra dessa för de olika 
systemen för att åtminstone ge en vink om hur prisbilden såg ut. 
 
Faktorer Monitor Royal MPK Prosmart Pyramid Garp Prodtime 

( - )  Finns ej 
i Norrköping 
 

( - )  Finns ej 
i Norrköping 
( - ) Liten 
organisation 

   ( - )  Finns ej 
i Norrköping 
( - ) Liten 
organisation 

 
 

( + ) Kunden 
får källkoden 
om 
leverantören 
går i konkurs

 ( + ) Stark 
utveckling 
( + ) Många 
leverantörer 

( + ) Stark 
utveckling 
( + ) Två 
anvendar-
grupper finns 
( + ) Många 
leverantörer 

( - ) Sköter 
inte själva 
installationen 
( - ) Ingen 
säkerhet om 
leverantören 
försvinner 

( + ) MPS-
delen kan 
köpas 
separat 
 

( + ) Enbart 
MPS 
( - ) 
Begränsad 
utbyggbarhet
( + ) Har 
erfarenhet av 
liknande 
kund  

( - ) Mycket 
omfattande 
system 
( - ) 
Begränsad 
utbyggbarhet

( - ) 
Omfattande 
system 
 

( - ) 
Omfattande 
system 
 

( + ) Enbart 
MPS 
( - ) 
Begränsad 
utbyggbarhet

 
 

   ( + ) Kunden 
äger 
programvara
n 
( + ) Egen 
implemente-
ringsmetod 

( + ) Kunden 
äger 
programvara
n 

 
Leverantörens 
marknad 
 
 
 
Leverantörens 
stöd för systemet 
  
 
 
 
Produkt-
egenskaper 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avtalsvillkor 
 
 
 
 
 
Pris 
 
 

 
 

 ( - ) Högt pris  ( - ) Högt pris ( + ) Lågt 
pris 

Figur 11 Utdrag från dokumentet Leverantörsutvärdering 

 
För att kunna kommunicera vårt val med kontaktpersonerna valde vi att utforma ett dokument 
som heter leverantörsbeskrivning. De tre system som blev kvar i urvalsprocessen 
presenterades för kontaktpersonerna på företaget i form av ett 
leverantörsbeskrivningsdokument (se bilaga 3). Eftersom vår uppdragsgivare tillverkar 
spritspåsar av plast var det av särskilt intresse att en av leverantörerna uppgav att de hade 
erfarenhet av en identisk tillverkningsindustri i Norge. Kontaktpersoner på företaget tvivlade 
på uppgiften eftersom de inte hade kännedom om att en sådan fabrik tidigare existerat i 
Norge. Därför kontrollerade vår uppdragsgivare den leverantören och det visades att deras 
bokslut redovisade negativa siffror på flera ställen. Vår uppdragsgivare valde bort den 
leverantören och det blev två system och deras respektive leverantörer kvar i urvalsprocessen. 
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4.2.3 Demonstrationer och utvärdering 
 
Detta arbetsmoment enligt SIV-metoden innebär jämförelse och utvärdering av 
verksamhetens krav med de olika systemens möjligheter och begränsningar. Eftersom vårt 
uppdrag innebar att föreslå två eller tre systemlösningar till uppdragsgivaren kunde vårt 
konsultativa arbete avslutas redan innan demonstrationen av de två presenterade systemen 
påbörjades. Vår uppdragsgivare ville att vi ska vara närvarande vid demonstrationerna på 
grund av eventuellt behov av kommunikativ förmedling mellan systemleverantörerna och 
kunden, det vill säga vår uppdragsgivare. Något sådant behov uppstod i praktiken inte vilket 
gjort att vi inte på något sätt har påverkat uppdragsgivarens utvärdering av de två systemen. 
 
Vid den första demonstrationen träffade vi en man i tjugoårsålder som representerade en 
leverantör från Sundsvall. Demonstration av hans produkt var detaljerad och saklig. Vi fick 
alla svar på våra frågor utan att behöva använda checklistan. Vår uppdragsgivare ställde också 
en del frågor som gällde funktionalitet i det aktuella systemet vilka besvarades av 
leverantörsrepresentanten. Vi valde att inte styra presentationen åt något håll utan lät vår 
uppdragsgivare bilda sig en uppfattning om systemet för att i ett senare skede kunna ta beslut 
om detta är det önskade lösningen.  
 
Vid den andra demonstrationen träffade vi tre medelålders män från Norrköping som redan 
hade sitt system installerat i några närliggande företag. Även de presenterade sakligt sitt 
system och besvarade kundens frågor utan vår inblandning. Däremot fick vi uppfattning att 
vår uppdragsgivare var väldigt intresserad av systemet på grund av möjligheten för 
elektronisk orderhantering via Internet och den geografiska närheten som leverantören 
befinner sig i. En antydan om att det systemet som presenterades vid andra 
demonstrationstillfället troligen skulle väljas gavs men inga slutgiltiga beslut hade tagits vid 
detta tillfälle. 
 
4.2.3.1 Preliminärval 
 
Enligt SIV-metoden innebär detta arbetssteg utsållning och val av endast ett standardsystem. 
Vårt uppdrag på företaget var avslutat men med tanke på vår frågeställning ville vi veta hur 
resonemanget gick när de valde ett av de två system.  
 
Den faktor som vägde tyngst vid valet uppgavs vara det förtroende som våra kontaktpersoner 
kände mot leverantörsrepresentaterna vid det andra demonstrationstillfället. De upplevde 
leverantören som seriös, inte minst för representanternas mogna ålder. Dessutom hade 
företaget en imponerande referenslista och fungerande verksamhet i närheten som upplevdes 
som en pålitligt servicemöjlighet. Vår uppdragsgivare var imponerad av möjligheterna i det 
nya systemet och bestämde sig för att på sikt även köpa en ekonomimodul av samma 
leverantör som även kan sköta orderhantering på Internet. Vi frågade varför de har köpt ett 
system som nu byggdes betydligt större än det som de sagt att de ville från början och 
dessutom prioriterade de egenskaper som de från början ansåg helt ointressanta. Svaret var att 
även de hade mognat på vägen. 
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4.3 Resultat 
 
I vår studie på Keeplastics har vi insamlat information om företagets affärsidé, organisation, 
produkt, affärsmål och marknader samt den aktuella informationsförmedlingen. Vi har även 
diskuterat med kontaktpersonerna om möjligheter med dagens teknik och bestämt 
inriktningen på vårt uppdrag. Vi hade även kontakt med en av de anställda förutom 
kontaktpersonerna. Den avsatta tiden för möten mellan oss och kontaktpersonerna på 
företaget överskreds. 
 
En färdigformulerad kravspecifikation, som i sin tur är resultatet av en genomförd 
verksamhetsanalys, är en förutsättning för första steget i mini-SIV (Nilsson, 1991). Eftersom 
vi agerade konsulter i sammanhanget hade vi till en början ingen kännedom om kundens krav 
och behov som ledde till deras beslut om anskaffning av ett nytt system. Därför valde vi att i 
stället för en grov behovs- och förutsättningsanalys som mini-SIV förespråkar genomföra en 
verksamhetsanalys som i sin tur resulterade i en kravspecifikation. Därmed hade vi genomfört 
den analys som var nödvändig för att kunna gå till mini-SIV:s andra steg. 
 
Under vår marknadsundersökning fick vi även offertsvar från leverantörerna trots att vi inte 
begärde det. Detta tolkar vi som leverantörens svar på en detaljerad kravspecifikation. Dessa 
offertsvar tog vi med i vår leverantörsbeskrivning vilket är den stora skillnaden från mini-SIV 
som inte nämner offert förrän senare i processen.  
  
De två system som kom längst i urvalsprocess presenterades för kunden vid två 
demonstrationstillfällen av representanter för respektive leverantör. Leverantörernas olikhet 
speglades i antalet närvarande representanter vid respektive demonstration, ålder på 
representanterna, kontorets geografiska närvaro och referenslista. Kunden har valt att köpa ett 
system som var något större än det system de ville ha i början av valprocessen. Även det 
valda systemets egenskaper skiljer sig delvis från de krav som kunden utryckte under 
verksamhetsanalysen.  Kunden valde ett system som hade flera representanter under 
demonstrationen, de var i genomsnitt äldre än konkurrerande leverantörsrepresentant och var 
placerade på samma ort. Ändringen i sina krav har vår uppdragsgivare kommenterat som ett 
resultat av sin mognadsprocess 
 

63 





  Diskussion 
___________________________________________________________________________ 

5 Diskussion 
 
I detta kapitel analyserar vi resultatet av vår studie mot den teoretiska referensramen för vår 
uppsats och reflekterar över vad vi kommer fram till. Utgångspunkten för vår analys är vår 
forskningsfråga om hur metoden mini-SIV lämpar sig för val av standardsystem i små företag 
utifrån ett externt perspektiv. Vi tar även upp tänkbar kritik mot vårt tillvägagångssätt.  
 
De frågor som styr diskussionen nedan är: 

• Vilka anpassningar av metoden mini-SIV behövs för att den ska passa små 
företag och kunna användas av konsulter? 

• Vilka andra faktorer bör man ta hänsyn till som inte nämns i SIV-metoden? 
• Vilken anpassning behövs av en verksamhetsanalys för att underlätta valet? 

 
5.1 Mini-SIV ur konsultperspektiv 
 
Arbetssteget Grov behovsanalys och förutsättningsanalys som beskrivs i mini-SIV som första 
arbetssteget förutsätter en genomförd verksamhetsanalys med klart definierade krav på 
systemet, utslagsgivande samt värderingsfaktorer (Nilsson, 1991).  
 
En direkt tillämpning av mini-SIV i vårt fall var omöjlig eftersom vi inte hade underlag för 
detta. Vår uppdragsgivare var medveten om att deras produktionsomfattning inte längre tillät 
samma metod för informationshantering som de hade och ville anskaffa ett MPS-system, men 
mycket mer än så visste vi inte till en början. I det fall att konsulter anlitas för att genomföra 
valet är det omöjligt att direkt börja med att använda mini-SIV. Oavsätt företagsstorleken är 
det ett omöjligt arbete för konsulterna om de inte känner till affärsprocesserna i företaget, 
problem som skall åtgärdas eller mål som skall uppnås med det nya systemet. Som extern 
resurs var även vi tvungna att själva göra en verksamhetsanalys åt företaget vilket medförde 
att en ny metod inkluderades i vårt arbete. Anledningen till detta är att framställning av en 
kravspecifikation inte finns som arbetsmoment i mini-SIV. Dahlborg (1997) menar att en 
kravspecifikation måste framställas för att ett effektivt och korrekt val ska kunna göras. Det 
kan vi också konstatera. Dessutom tycker vi att det faktiskt är viktigare att välja utifrån rätt 
underlag än hur man väljer. Att mini-SIV inte innehåller denna del ser vi därför som 
otillräckligt. 
 
Mot bakgrund av ovan beskrivna bestämde vi oss att i stället för mini SIV:s första arbetssteg, 
som skulle innebära en grov behovs- och förutsättningsanalys, genomföra en 
verksamhetsanalys med en kravspecifikation som resultat.  
 
5.2 Konsult i valprocess på små företag 

 
Under den första fasen spenderade vi mycket av den effektiva tiden för att bekanta oss med 
företaget och kontaktpersonerna som samtidigt var företagsledarna. Trots att vi var överens 
om möjligheten att intervjua även annan personal utnyttjades detta bara ytterst lite. Orsaken 
till detta kan vara att vi inte ville ifrågasätta företagsledarnas kompetens i de aktuella 
frågorna. I små företag sker ledarskapet på den operativa nivån (Dokidis m fl, 1996) och 
ifrågasättande av ledarens kännedom om processerna ”på golvet” kan tolkas som 
ifrågasättande av hans kompetens. 
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Lindberg (1998) menar att insamlingen av data inför en förändring är den viktigaste processen 
då eventuella felaktigheter som smyger sig in här påverkar så mycket senare. För att minimera 
missförstånd och felaktigheter vid analys av behov av förändring i en verksamhet talar 
samtliga metoder som vi kommit i kontakt med om vikten av användarmedverkan, vilket är 
något som även vi såg som viktigt. Vi tyckte dock att det i praktiken var svårare att lyckas 
med detta. Bland annat Risling (1989) talar om svårigheten för en konsult att penetrera en 
verksamhet tillräckligt för att få ett rättvisande resultat.  
 
Om det hade varit enklare att komma åt information som anställd i stället för konsult kan vi 
inte riktigt avgöra. Vi tolkar dock situationen som att ingen information tillbakahölls för att vi 
kom utifrån och följaktligen skulle nog en anställd ha lika svårt som vi hade. Vårt exempel 
visar dock att i ett litet företag är det inte bara konsultens utanförskap som stör 
datainsamlingen utan även konsulternas hänsyn till företagsledarens hierarkiska position. 
Lösningen på det problemet kan vara att redan i ett tidigt skede bestämma med ledningen om 
att alla systemanvändare ska intervjuas i syfte att anskaffa all relevant information inför val av 
det nya systemet. Detta är praktiskt möjligt eftersom det på ett litet företag endast är ett fåtal 
personer som är systemanvändarna. Då skulle inte företagsledaren uppleva det som kränkande 
om man förbigår honom eller henne i sin datainsamling. 
 
5.2.1 Verksamhetsanalys 
 
En viss press från vår uppdragsgivare att prestera något mer synbart än en problemlista redan 
i ett tidigt skede i kombination med att kontaktpersonerna hade svårt att mer konkret beskriva 
problemområdet, gjorde att vi i snabbt bestämde oss för att börja med verksamhetsanalysen. 
 
ISAC framställs inte som en metod som förespråkar ett iterativt arbete för att analysera en 
verksamhets problem (se bland annat Andersen, 1994) men vi fann det alltså nödvändigt att i 
det här läget gå vidare i processen. Vi håller med Goldkuhl & Röstlinger (1998) som förklarar 
att handlingsgrafer, genom att de beskriver handlingar i den följd de faktiskt utförs, gör det 
enklare att förstå komplicerade handlingsförlopp. Av den anledningen slutade vi använda 
ISAC och började använda FA/SIMM istället. 
 
Vår verksamhetsanalys inkluderade även ett moment då vi analyserade informationsflöde på 
företaget. Den grafiska beskrivningen kompletterad med tabellerna som vi gjorde i 
kravspecifikationen gav en bra översikt för dem som redan är insatta i processerna, till 
exempel vår uppdragsgivare. Flera av de leverantörer som fick vår kravspecifikation till 
påseende tyckte dock att det inte var tillräckligt beskrivet vilken information vissa 
informationsmängder bör innehålla. Dahlborg (1997) menar att tydlighet är en mycket viktig 
faktor här. Något som alltså även vi kan konstatera. Vi borde ha gjort en sammanställning av 
informationsanalysen med en mer beskrivande text. Exempelvis skulle funktionerna kunna 
beskrivas med en förklaring genom exempel i ren text. Registerposterna skulle också kunna 
beskrivas något utförligare i vissa fall. En möjlig förklaring till varför vi inte beskrev 
informationsmängder med mer text kan vara att vi upplevde att målgruppen för vårt arbete var 
våra uppdragsgivare och inte systemleverantörerna. 
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5.2.2 Marknadsundersökning och leverantörsbedömning 
 
Den dokumentation för leverantörsbeskrivning som vi har framställt existerar inte i SIV-
metoden. All information som förekommer i den iterativa datainsamlingsprocessen använder 
man för att uppdatera marknadsöversikten enligt mini-SIV. Det sättet att bedöma ett system 
och dess leverantör kan vara bra om man gör en intern analys för anskaffning av ett system. I 
så fall blir det de personer som arbetar med marknadsundersökningen som går vidare i 
processen och tar beslut. De är väl insatta i metoden som de arbetar efter och principer som 
den förespråkar. I vårt fall, när vi agerade konsulter och hade en uppdragsgivare kände vi 
behov av en mer överblickbar dokumentation för personer som inte är väl insatta i mini-SIV. 
Dokumentationen som vi har framställt anser vi vara mer lämpad för en kund som söker 
information om sin framtida affärspartner. Uppdragsgivaren ska bedöma varje 
leverantörs/systems förmåga att matcha företagets behov och krav. En beskrivning i form av 
ett dokument som marknadsöversikten i SIV-metoden skulle kunna leda till att vår 
uppdragsgivare börjar jämföra leverantörer med varandra och detta är något som vi i 
samklang med SIV-metodens rekommendation försökte undvika i detta skede. 
 
Offertproblematiken tas upp i mini-SIV i ett senare skede än vad vi kom att göra. Eftersom 
kravspecifikationen var väldigt detaljerad och kompletterad med ytterliggare frågor 
uppfattade leverantörerna detta som en offertförfrågan. Vi ignorerade inte deras offertsvar 
bara för att mini-SIV tar upp offertproblematiken i en senare fas och inkluderade svaren i våra 
leverantörsbeskrivningar, vilket gjorde dessa dokument mer innehållsrika för 
uppdragsgivaren. I och med att vi ändrade första steget i mini-SIV ändrades även följande 
faser vilket resulterade i att exempelvis offertsvar kom in i bilden tidigare än det var tänkt.  
 
Detta är ett exempel på att det inte är möjligt att bara banta ner en stor metod som SIV till en 
minivariant och sedan använda detta till alla små tillämpningar, som mini-SIV är tänkt för 
(Nilsson, 1991). Vi har ingen kännedom om denna metod har testats på små företag och utgår 
därför ifrån Nilssons (1991) påstående att företag är mer benägna att ta risker vid mindre 
tillämpningar. Därför skulle en bantad version av SIV förmodligen vara tillräcklig för valet på 
små företag. (ibid.) 
 
Detta håller vi inte med om. Förmodligen stämmer det att stora företag är mer benägna att ta 
risker när det gäller uppköp av mindre system men för små företag är uppköp av ett system 
oavsett storleken en viktig affärsförbindelse. Dokidis et al. (1996) menar att standardsystem 
för små företag visserligen har blivit billigare, men det är ändå en ansenlig summa som ska 
betalas. Det gäller då att kunna utnyttja det nya systemet på ett bra sätt för att investeringen 
ska löna sig. I små företag finns dock sällan den tid eller personal som krävs för att klara av 
detta. (Dokidis m fl, 1996) Förutsättningarna i ett litet företag är annorlunda än i de stora 
företag som anskaffar ett litet system. Vi har till exempel redan nämnt kompetensproblem och 
oförmåga till en verksamhetsanalys som skulle resultera i en kravspecifikation. Utan en 
kravspecifikation kan man inte använda sig av mini-SIV. Lägger man till att små företag 
anlitar konsulter för att genomföra valet kan man ifrågasätta  möjligheten att använda mini-
SIV på småföretag alls. Mini-SIV har inte heller klart definierat arbetssätt, begrepp eller 
notation som enligt Goldkuhl (1994) är nödvändigt för en metod, vilket i ett 
konsultsammanhang resulterar i en massa förlorad tid vilket sätter stor press på relationen 
mellan konsult och uppdragsgivare.  
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5.2.3 Demonstration och jämförelse 
 
Dessa två delar av valprocessen hade vi som konsulter ingen kontroll över. Vi var visserligen 
närvarande vid demonstrationerna men gav ingen typ av rekommendation efter dessa. Vårt 
fall visar att det val som görs inte alltid är det mest rationella eller det som bäst motsvarar de 
ursprungliga kraven. Något som stämmer med Nielsens (1993) påstående att användarna har 
mycket svårt att beskriva vad de egentligen vill ha. De kan först när de har något att jämföra 
med, förklara vilket av alternativen de föredrar. Mintzberg et al. (2003) menar vidare att små 
företag tenderar att välja utifrån en känsla för vad som är rätt snarare än en genomgripande 
analys. Om det förhåller sig så är konsultens roll mycket viktig för att kunden sedan på ett 
icke analytiskt sätt ska kunna välja system. Konsulten bör alltså lägga kraft på att kartlägga 
uppdragsgivarens behov och välja system som, oavsett vilket av dem uppdragsgivaren väljer, 
uppfyller dennes behov.  
 
 
5.3 Våra vägval  
 
Nilsson (1991) anser det vara relevant för alla former av metodutveckling inom 
systemutveckling att presentera övergripande vägval för utvecklingen. ”Att dokumentera 
vägvalen ökar förståelsen och genomskinligheten för en metod” (Nilsson, 1991, sid. 101). 
Presentation av vägval för SIV-metoden borde uppmuntra fortsatt metodutveckling inom 
området (ibid.). Eftersom mini-SIV är en bantad version av SIV utgår vi ifrån att den inte har 
något annat vägval än den ursprungliga SIV-metoden. Därför vill vi göra en parallell med 
våra vägval vid användandet av mini-SIV för att som konsulter välja ett system åt ett litet 
företag.  
 
 SIV Våra vägval 

Perspektiv Kundperspektiv Kundperspektiv 
Applikationsbredden Generell metod Specifik 
Omfattning Maximal Minimal 
Metodsamordning Hopkoppling Integration 
Aspekter Funktionsanalytisk Händelseorienterad 

Figur 12 Våra respektive SIV-metodens vägval vid metodutvecklingen 

 
Enligt Nilsson (1991) kan arbetet med standardsystem betraktas utifrån två perspektiv: kund 
eller leverantör. Ett kundperspektiv innebär att metoden främst ska hjälpa kunden att välja, 
anpassa och införa ett standardsystem i sin verksamhet. Ett leverantörsperspektiv innebär att 
metoden främst hjälper leverantören att framhäva sitt standardsystem och framgångsrik 
installera det hos kunden. SIV-metoden har ett kundperspektiv, vilket även är fallet för den 
metod som vi har valt att utveckla.  
 
När det gäller applikationsbredden, det vill säga hur många applikationsområden som 
metoden kan tillämpas inom, kan en metodik för anskaffning av standardsystem vara 
uppbyggd på olika sätt. Enligt Nilsson (1991) kan man urskilja följande vägval: 

• Specifik metod, det vill säga en metod som stödjer endast ett applikationsområde 
• Generell metod det vill säga en övergripande metod som kan användas inom alla 

tänkbara applikationsområden 
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• Gemensam metod det vill säga en metod som innehåller både en övergripande 
del och möjligheter till fördjupning för varje applikationsområde.  

Vid utveckling av SIV-metoden för val och anpassning av standardsystem valdes vägen mot 
en generell metod. (ibid.) I vårt fall har vi kommit fram till en metod som kan användas just 
då kunden är ett litet företag och den som väljer är en konsult. Detta gör vår metod till en 
specifik sådan. 
 
Avseende antalet rekommenderade arbetssteg och dokument kan en metodik utvecklas med 
olika omfattning: 

• Minimal metod som endast innehåller de nödvändigaste momenten för enklare 
problemsituationer. Utifrån den minimala metoden kan olika påbyggnad göras. 

• Normal metod som utgår ifrån en normal eller genomsnittlig situation för 
anskaffning av standardsystem. Utifrån den normala metoden kan man göra 
olika tillägg eller bantningar. 

• Maximal metod ska vara heltäckande och hållbar i många olika situationer som 
kan inträffa. Ur den maximala metoden kan man härleda olika snabbvarianter av 
metoden. (Nilsson, 1991) 

 
Vid utveckling av SIV-metoden valdes en konstruktion som stämmer med beskrivning av en 
maximal metod. (ibid.) Då vår metod endast innehåller de nödvändiga arbetsstegen kan den 
betraktas som en minimal metod. Detta har vi resonerat oss fram till med tanke på bland annat 
de krav på konsulten som finns om ett snabbt resultat.  
 
För att anskaffning av ett standardsystem ska vara aktuellt är det nödvändigt att utföra en 
verksamhetsbeskrivning eller kravspecifikation med hjälp av någon systemeringsmetod. Vid 
en metodsamordning mellan en systemeringsmetod och en metodik för standardsystem är 
olika vägval möjliga: 

• Hopkoppling det vill säga ett gränssnitt mellan metoderna skapas utan att ändra 
på någon av dem. 

• Integration det vill säga metoderna integreras med varandra till en enhetlig 
metod. (Nilsson, 1991) 

 
Vid utveckling av SIV-metoden valdes möjligheten till att samarbeta med olika 
systemeringsmetoder som finns på marknaden och vägvalet blev hopkoppling (ibid.). Vi 
valde att utforma vår metod som en integration mellan de fragment som kommer från mini-
SIV och fragmenten från FA/SIMM. Den studie som vi genomförde visade att 
handlingsgraferna som är en del av FA/SIMM är ett pålitligt arbetsverktyg. Tidsaspekten och 
resultatkrav är återigen anledning till varför vi väljer att utforma en integrerad metod. 
 
Metodik för systemutveckling kan fokusera olika aspekter i en verksamhet, vilka utgör 
centrala grundstenar vid utformning av informationssystem. Dessa företeelser är: 

• Funktioner det vill säga organiserade aktiviteter 
• Objekt som belyser användarnas begrepp och språkbruk 
• Händelser som sätter i gång olika arbetsuppgifter i verksamheten. 

(Nilsson, 1991) 
 
Vid utveckling av SIV-metoden valdes det funktionsanalytisk synsättet mest på grund av 
tidigare arbete med ISAC-metoden som karakteriseras av det funktionsanalytiska 
angreppssättet (ibid.). I och med att vi valde bort ISAC och föredrog FA/SIMM blev vår 
metodutveckling främst händelsefokuserad. 
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5.4 Kritik av vårt tillvägagångssätt 
 
Efter diskussionen om våra undersökningsresultat återger vi en kritisk granskning av vårt 
tillvägagångssätt. Eftersom vi anser att vår studie var av kvalitativ karaktär väljer vi några 
alternativa kriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga forskningar (Bryman, 2002) för 
att rättfärdiga vårt resultat. 
 
Vi anser att resultatet av vår forskning kan betraktas som tillförlitlig eftersom vi har 
genomfört detta i enlighet med den hermeneutiska forskningstraditionen. Vi har utformat vår 
studie som en fallstudie, insamlat data genom intervjuer och observationer, försökt uppnå en 
hög objektivitet och har haft ett kvalitativt angreppssätt. Något mer diskutabelt kan vara den 
form av studie som vi genomförde och som kallas för aktionsforskning. Aktionsforskning har 
sina anhängare och motståndare som forskningsform, bland annat på grund av den påverkan 
på resultatet som forskaren själv utgör. Detta har vi dock varit medvetna om men vi har inte 
sett någon annan möjlighet att genomföra studien på. Resultatet av vår forskning kommer att 
muntligt presenteras vid en framläggning, att publiceras på Internet samt att tryckas i 
pappersform. De berörda aktörerna är genomlöpande informerade om innehållet och slutligen 
kommer de att få ett exemplar av forskningsrapporten, det vill säga vår magisteruppsats. 
 
Något som vi upplevde som svårt under forskningsprocessen var att helt förstå och använda 
mini-SIV på rätt sätt. Vi hade innan uppsatsarbetet startade en grundläggande och 
övergripande bild av metoden men hade inte detaljstuderat de olika momenten. Då SIV-
metoden, som mini-SIV grundar sig i, blev arbetet att fullt förstå metoden ett större arbete än 
vi först trott. Troligen hade kvaliteten på resultatet kunnat ökas ytterligare om vi på ett 
tidigare stadium varit lika väl insatta i metoden som vi nu är. 
 
Vi hade ingen tidigare erfarenhet av den typ av verksamhet som bedrevs på företaget där vi 
genomförde studien. Om vi hade varit mer insatta inom detta område tror vi att det hade 
påverkat resultatet. Genom att inte veta något om hur verksamheten innan studien fans inte 
risken att vi av misstag fyllde i luckor i forskningsmaterialet med egna erfarenheter. Eftersom 
vi dessutom ville vidareutveckla mini-SIV för att kunna användas av en konsult, som inte ska 
behöva vara insatt i verksamheten på förhand, anser vi vår okunskap inom området i det här 
fallet vara en fördel. 
 
När det gäller pålitligheten i vår studie har vi säkerställt alla faser av forskningsprocessen och 
redovisat dem i vår uppsats.  
 
5.5 Vidare forskning 
 
När det gäller vårt forskningsresultats överförbarhet är vi något osäkra. Om vi hade haft mer 
tid skulle vi kunnat genomföra liknande studier på flera olika små företag för att minska det 
kontextuellt unika som förmodligen finns även i vår studie. Då skulle vi inte bara testa mini-
SIV och försöka göra den bättre anpassad till små företag utifrån ett konsultperspektiv, utan 
även testa vår egen metod och göra den ännu bättre. Dessa områden anser vi därför vara 
lämpade för vidare forskning och vi föreslår det som en utmaning för andra studenter i 
framtiden. 
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6 Slutsatser 
 
Här beskriver vi de slutsatser vi drog utifrån det arbete vi som vi har genomfört åt 
KeePlastics och den analys som vi har gjort utifrån studieresultatet. Vi presenterar dessa 
slutsatser som förslag på hur valet av standardsystem i små företag med konsulthjälp bör gå 
till. Då vi utgått från mini-SIV finns det stora likheter men också skillnader i vår utveckling av 
metoden. 
 
Vår huvudfråga som styrt den här forskningen var: hur lämpar sig metoden mini-SIV för val 
av standardsystem i små företag utifrån ett externt perspektiv? Vår slutsats är att mini-SIV 
lämpar sig rätt bra men att den del av valet som vi anser vara viktigast, nämligen 
verksamhetsanalysen, är otillräcklig. Denna fas är speciellt viktig när en konsult, som inte 
tidigare känner verksamheten, är inblandad. Utan en väl genomförd verksamhetsanalys finns 
det ingen möjlighet att veta om ett system passar verksamheten eller inte. Vi tycker även att 
en del av de dokument som produceras under valprocessen skulle kunna utformas på ett sätt 
som vore enklare att kommunicera med både verksamhetsansvariga och tänkta 
systemleverantörer. 
 
Utifrån de slutsatser vi drar av vår forskning kommer vi här nedan beskriva en 
vidareutvecklad metod. Det förslag på tillvägagångssätt för att välja standardsystem som ges 
här har vi delat in i tre huvuddelar, efter den ordning som de ska genomföras i: 
verksamhetsanalys, marknadsanalys och val. Figur 12 visar huvuddragen i den 
vidareutvecklade metoden. 
 

 
Figur 13 Vår vidareutvecklade metod 
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6.1 Verksamhetsanalys 
 
Börja med en verksamhetsanalys som bygger på ett handlingsbaserat synsätt. Ett bra exempel 
kan vara FA/SIMM. Genom att beskriva vilka handlingar som utförs i företaget blir resultatet 
lätt att kommunicera både med kunden och med leverantören av systemet. Handlingsgrafer 
bör användas för detta ändamål något som även ger ett synbart resultat på att konsulten arbete 
framskrider. Det ger också ett bra underlag för att ifrågasätta om verksamheten verkligen 
måste skötas precis som den gör för tillfället. Den bortsållning av standardsystem som i ett 
senare skede ska ske bör naturligtvis göras utifrån riktiga grunder. 
 
FA/SIMM som vi förespråkar börjar med en problemanalys. Vår slutsats är att inte lägga så 
mycket tid på detta i början. En översiktlig analys för att kunna ringa in problemområdet som 
det nya standardsystemet ligger inom räcker. Mer detaljerade problem inom verksamheten, 
och även önskemål på det nya systemet, kommer fram när verksamheten beskrivs. För att få 
ett så bra underlag för analysen som möjligt bör man dessutom på ett tidigt stadium bestämma 
med företaget att intervjuer ska genomföras med alla som kommer att arbeta med systemet. 
 
Avsluta verksamhetsanalysen med att sammanfatta de behov som visat sig genom analysen i 
en kravspecifikation. Det är här viktigt att inte se en kravspecifikation för ett standardsystem 
som en specifikation för ett egenutvecklat system. För ett egenutvecklat system är ofta 
kravspecifikationen långt mer detaljerad än den bör vara för ett standardsystem. Om den är för 
detaljerad finns risken att inga system kommer att passa. Vårt tips är att kort beskriva varje 
viktigt handlande (när något utförs) i verksamheten, vad som görs, vilken information som 
hanteras och vilket resultat som väntas. På så vis överlåter man åt leverantören att bedöma om 
deras system kan klara detta, utan att låsa exakt hur det ska genomföras i det nya systemet. 
Om det i enskilda fall är viktigt att något genomförs på ett specifikt sätt definierar man 
givetvis det också. 
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6.2 Marknadsanalys 
 
Marknadsanalysen börjar med att ta fram så många system som kan hittas och som verkar 
stämma med kraven. Internet är en utmärkt källa för att hitta leverantörer av standardsystem. 
Till leverantörerna av de standardsystem man funnit skickas därefter kravspecifikationen och 
eventuellt också en kortare beskrivning av företaget som ska ha systemet. Det senare görs för 
att leverantören ska kunna skapa sig en bild av om deras system kan passa. Svar på om och 
hur de olika systemen kan anpassas för den specifika verksamheten begärs in för vidare 
analys. Någon offert behövs inte i det här läget. 
 
Om det visar sig att någon eller några av de leverantörer som svarat har ett system som inte 
passar tas det bort ur högen med intressanta system. De övriga jämförs sedan med önskemål 
som finns i verksamheten men som inte är krav och med handlingsgraferna. De bästa 
standardsystemen tar man sedan med sig till nästa steg. Hur många det bör vara är upp till 
kunden att bestämma. Vår uppfattning är dock att det måste vara minst två, för att kunna göra 
en jämförelse, och inte fler än fem. Då den presentation av systemen som senare ska göras 
kan vara tidskrävande bör de inte vara för många. 
 
Till de leverantörer vars system valts ut skickas en offertförfrågan. Ett alternativ kan vara att 
konsulten bara sköter framtagandet av standardsystem utifrån ett funktionellt perspektiv. Den 
ekonomiska bedömningen görs då av företaget. En ekonomisk kontroll av leverantören av 
standardsystemet bör också göras för att säkerställa att det är ett stabilt företag. 
 
6.3 Val 
 
Slutligen ska då det standardsystem som ska anskaffas väljas ut. Det börjar med presentation 
av de system som tagits fram så långt. Presentationen genomförs med fördel på företaget och 
med så verklighetstrogna uppgifter som möjligt. Det blir på så vis enklare för representanterna 
för företaget att ställa relevanta frågor samtidigt som det blir lättare för säljaren att förklara 
fördelarna med just deras system. Det kan även vara bra om konsulten är med vid 
presentationerna eftersom han genom sitt kunnande om båda sidor kan agera brygga mellan 
leverantören och företaget om så behövs. 
 
Efter presentationen sker så det slutliga valet av standardsystem. Företaget vet nu med 
konsultens hjälp att systemet fungerar och kan leverera det som verksamheten behöver. Detta 
är därmed en faktor som de inte behöver oroa sig över vid valet. De kan i stället inrikta sig på 
att välja det system som ”känns” rätt och ger mest för pengarna. 
 
Nu är valet av standardsystem färdigt och om konsulten bara är inhyrd för detta ändamål så är 
detta slutet för hans arbete. De dokument som verksamhetsanalysen resulterat i kan utgöra en 
bra grund för de anpassningar som troligen måste göras av standardsystemet. 
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Funktionskrav 
Nedanstående tabell beskriver de krav på funktioner som standardsystemet minst bör kunna 
hantera. Kraven är framtagna genom en noggrann verksamhetsanalys och beskriver krav 
utifrån det sätt på vilket verksamheten idag bedrivs i företaget. Vissa ändringar i funktionerna 
och hur informationen hanteras kan komma att uppstå beroende på vilket standardsystem som 
väljs ut av företaget. Flera funktioner för grundregistrering av data i systemet har utelämnats 
då det inte finns några specifika krav på hur detta ska gå till. Funktioner för detta måste dock 
naturligtvis finnas. 
 
Beskrivning av kolumnerna 
 
Funktion:  Namn på den funktion som kravet avser. 
 
Informationsobjekt: Objekt som kolumnen Information beskriver och som ska kunna 

hanteras i funktionen. 
 
Information:  Den information om respektive objekt som behövs i verksamheten. 
 
* markerar funktioner som ej finns i verksamheten idag och därför kan lösas på olika sätt. 
 
Funktion Informationsobjekt Information 
Artikelregistrering Artikel Artikelnummer 

EAN-kod 
Artikelnamn 
Färg  
Storlek  
Variant  
Längd  
Kvalitet 
Tryck 
Kapsel 
Ytterboxstorlek 

Kundregistrering Grossist Kundnummer 
Adress 
Övrig information 

Artikel Artikelnummer 
Artikelnamn 

Grossist Kundnummer 
Adress 
Grossistreferens 

Ordermottagning 

Order Ordernummer 
Leveransadress  
Beställda artiklar 
Leveransdatum 
Kundens ordernummer 
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Funktion Informationsobjekt Information 

Grossist Kundnummer 
Adress 

Order Ordernummer 
Kundens ordernummer 
Beställda artiklar 
Leveransadress 
Leveransdatum 
Beräknad leveranstid 

Orderbekräftelse 

Artikel Artikelnamn 
Produktionsorder Ordningsföljd 

Artiklar att producera 
Produktionsordernummer 

*Leveranstidsberäkning 

Order Ordernummer 
Beräknad leveranstid 

Order 
 

Ordernummer 
Beställda artiklar 

Artikel Artikelnummer 
Godkänd 
Reserverad 

Lager Emballerade pallar i lager 
Produktionsorder Artiklar att producera 

Ordningsföljd 
Produktionsordernummer 

Skapande av 
produktionsorder 

Produktion Linje 
Material Typ av material 

Beställningspunkt 
Materialmängd  

Produktion Linje 

Produktion 

Artikel Artikelnummer 
Artikelnamn 
Färg  
Storlek  
Variant  
Längd  
Kvalitet 
Tryck 
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Funktion Informationsobjekt Information 

Övrig packinformation Kapselresare 
Pallplats 

Order Ordernummer 
Produktion Batchnummer 
Produktionsorder Artiklar att producera 
Grossist Kundnummer 
Pall Palltyp 

Packmönster 
Artiklar på pallen 

Emballering 

Artikel EAN nummer 
Artikelnummer  
Kapsel 
Ytterboxstorlek 

Lager Emballerade pallar i lager Lagring 

Pall Pallnummer 
Artiklar på pallen 

Artikel Artikelnummer 
Reserverad 
Godkänd 

Pall Artiklar på pallen 

Uttag från lager 

Order Ordernummer 
Beställda artiklar 

Order 
 

Leveransdatum 
Leveransadress 

Grossist Adress 
Artikel Artikelnummer 
Lager Emballerade pallar 

i lager 
Pall Leveransklar  

Fraktbeställning 
 
 
 

Leverans Leveranstid 
Artikel Testad vikt 

Testat tryck 
Testad längd 
Testad bredd 
Testad färg 
Tidpunkt för test 
Svets 
Perforering 
Godkänd 

Kvalitetskontroll 

Produktion Batchnummer 
Pall Artiklar på pallen 

Leveransklar 
Godkännande av pall 

Artikel Godkänd 
Godsmottagning Material Typ av material 

Materialmängd 
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Funktion Informationsobjekt Information 

Företag Företagsnamn 
Företagsadress 
Organisationsnummer 
Telefonnummer 
Faxnummer 
Postgiro 
Bankgiro 
E-post 
Momsregistreringsnummer 

Artikel Artikelnummer 
Artikelnamn 

Grossist Adress 
Grossistreferens 
Kundnummer 

Order Beställda artiklar 
Kundens ordernummer 
Leveransadress 

Leverans Leveranstid 
Antal levererade artiklar 

Skapande av följesedel 

Följesedel Följesedelsnummer 
Följesedelsdatum 

Produktion Batchnummer  
Artikel Artikelnummer 

Godkänd 
Testad vikt 
Testat tryck 
Testad längd 
Testad bredd 
Testad färg 
Tidpunkt för test 
Svets 
Perforering 

Order-/Kvalitetsuppföljning 

Order Ordernummer 
Material Materialmängd 
Produktion Producerade artiklar 

Uträkning av materialåtgång* 

Artikel Materialåtgång 
Produktion Producerade artiklar 

Tid 
Uträkning av produktionstid* 

Artikel Produktionstid 
Produktion 
 

Producerade artiklar 
Tid 

Uträkning av effektivitet* 

Leverans  Antal levererade artiklar 

Artikel Materialåtgång 

Produktion Producerade artiklar 

När det är dags att beställa 
material* 

Material Materialmängd 
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Pyramid 
 
Leverantörens marknad 
• Kundstorlek Mindre och medelstora företag inom tillverkning, handel, konsult och 

Entreprenad. 
• Placeringsort Lund, återförsäljare i hela landet närmast Office PC-Systems AB, 

Norrköping 
• Organisation Stor organisation med många återförsäljare, Microsoft certified partner. 
 
Leverantörens stöd för systemet 
• Utbildning Den som önskas. 
• Installation Tre till fyra dagar.  
• Utveckling Kontinuerlig utveckling av ca 30 utvecklare. 
• Användargrupp Nej 
• Ansvar om produkten inte längre säljs av leverantören Många leverantörer finns. 
 
Produktegenskaper 
• Historia  På marknaden sedan 1987 
• Anpassningsbart Ja 
• Komplexitet Detta är ett affärssystem med 7 grundmoduler Order/lager respektive 

MPS är två av dem.  
• Utbyggbarhet Ett stort antal tilläggsmoduler finns. Även ett program för att redigera och 

bygga ut systemet. 
• Rapportgenerator Inbyggd möjlighet att välja näsan vad som ska skrivas ut. 
• Referenser Omkring 4600 kunder 
 
Teknik 
• Hårdvara  Ny eller något år gammal pc.  
• Mjukvara  Windows 2000 eller XP 
• Säkerhet  Inga speciella krav. 
 
Avtalsvillkor 
• Nyttjande- och äganderätt Unikum äger systemet och kunden har nyttjanderätt.

  
• Ansvarsförhållande  - 
• Garantier   1 års produktgaranti, gäller ej ev. modifieringar eller 

tillägg. 
• Leveranstid  Enligt överrenskommelse. 
• Service/Underhåll  Service avtal med telefonsupport och på platsen av PC- 

Systems 
• Ändringar  Ingår i serviceavtalet. 
• Nya versioner  Ingår i serviceavtalet, går även att köpa separat. 
• Köp/hyra   Nej 
 
 
Priset har här ej tagits med då detta är specifikt för offerten. 
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Monitor 
 
Leverantörens marknad 
• Kundstorlek  Små och medelstora tillverkande företag  
• Placeringsort  Hudiksvall + Lund, Jönköping, Falköping, Stockholm, 

Falun, Mora och Örnsköldsvik.      
• Organisation  50-tal anställda.  
 
Leverantörens stöd för systemet 
• Utbildning  Företagsanpassad utbildning hos kund och  

distansutbildning.  
• Installation    ingen info. 

  
• Utveckling    ingen info. 

  
• Användargrupp    ingen info. 
• Ansvar om produkten inte längre säljs av leverantören ingen info.  
 
Produktegenskaper 
• Historia   Sedan 1980-talet (företaget)  
• Anpassningsbart  Ja 
• Komplexitet  Affärssystem fast med en del MPS som kan köpas 

separat. 
• Utbyggbarhet  Ja 
• Rapportgenerator  Ja  
• Referenser  bl a ABB, Bosch, Electrolux, Ericsson, Flextronics, 

Monark Och Partnertech. 
   
Teknik 
• Hårdvara   Normal pc från känd tillverkare, nätverk. 
• Mjukvara   Windows 2000 server, NT4, 2000, XP  
• Säkerhet   Inga speciella krav  
 
Avtalsvillkor 
• Nyttjande- och äganderätt -   
• Ansvarsförhållande - 
• Garantier   Nöjdkund garanti 
• Leveranstid  Inom 5 arbetsveckor efter skriftlig beställning 
• Service/Underhåll  Hanböcker och manualer + support. Support ingår i 

uppdateringsavtalet, Supportärenden mailas, faxas eller 
rings. Fri support ingår efter genomgången utbildning. 

• Ändringar  Nyhetsbrev   
• Nya versioner  Patchar att ladda ned och beställningar av uppdateringar  

till MONITOR 
• Köp/hyra   Hyrpris: totala summan för mjukvaran * 1,08 / 24 mån  
 
 
Priset har här ej tagits med då detta är specifikt för offerten. 
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Royal MPK 
 
Leverantörens marknad 
• Kundstorlek  Mindre och medelstora företag  
• Placeringsort  Sala och Nässjö, c:a 2 timmar från Norrköping 
• Organisation  Oklart storlek.    
 
Leverantörens stöd för systemet 
• Utbildning  På platsen   
• Installation  C:a 1 dag   

  
• Utveckling  Ja   
• Användargrupp  Nej  
• Ansvar om produkten inte längre säljs av leverantören Möjlighet till avtal som 

binder en eventuell köpare av Myla AB att fullfölja 
ingångna åtaganden. Vår revisor innehar en kopia av 
källkoden och kan instrueras att lämna över denna till 
avtalskunder för eget bruk vid en ev. konkurs 

Produktegenskaper 
• Historia   Sedan 1991 senaste versionen 1 år gammal. 
• Anpassningsbart  Ja  
• Komplexitet  Bara MPS system. 
• Utbyggbarhet  Viss utbyggbarhet. 
• Rapportgenerator   
• Referenser  Växsjö universitet använder i undervisning, spritspåsfabrik 

i Norge. 
 
Teknik 
• Hårdvara   Normal pc, nätverk. 
• Mjukvara   Windows 2000 server, -98, 2000, XP  
• Säkerhet   Inga speciella krav 
 
Avtalsvillkor 
• Nyttjande- och äganderätt Licens med rätt till nyttjande enligt licensvillkor. (= antal 

samtidigt inkopplade PC som kör systemet). 
   
• Ansvarsförhållande  Ansvarsförhållandet är begränsat till en rätt fungerande 

programvara enligt specifikationen. 
• Garantier   Enligt svensk lag  
• Leveranstid  Leveranstid är helt avhängig ev. ändringar, för leverans 

med obetydliga ändringar, beräkna c:a 2 veckor.
  

• Service/Underhåll  Serviceavtal med intervall enligt önskemål.  
• Ändringar  Ändringar genomförs efter utredning till offererat pris.

   
• Nya versioner  Nya versioner ingår i serviceavtalet. 
• Köp/hyra   Vi är öppna för diskussion om ett hyresavtal  
 
 
Priset har här ej tagits med då detta är specifikt för offerten. 
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