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Sammanfattning 

Det har länge varit vanligt att informationssystem i verksamheter har haft uppenbara brister i 

funktionalitet och därför snarare varit ett hinder än det stöd som de förväntas vara i verksamheten, 

detta beror i många fall på hur utvecklingen av dessa går till. Ett misslyckande i utvecklingen av ett 

informationssystem är inget ovanligt och kan innebära att tidsplan, budget eller systemets funktion 

inte efterföljer förväntningarna. Då det finns en verksamhet kring systemet är det vanligt att denna 

glöms bort i utvecklingen och systemet stödjer då inte denna verksamhet som det är tänkt. En 

mycket viktig del i dessa utvecklingar är den inledande förstudien, där utvecklingens alla delar ska 

behandlas. Det ska tas beslut om tidsplan, budget, krav på funktion och andra viktiga aspekter. 

Syftet med studien är att se hur förstudien påverkar ett system- och verksamhetsutvecklingsprojekt 

som helhet. Vi syftar även till att se hur förväntningarna på utvecklingen, ledningens inverkan samt 

hur arbetsformen projekt påverkar vid utveckling.  

För att ta reda på detta har vi lagt en teoretisk grund i dessa områden och sedan frågat erfarna 

verksamhets- och systemutvecklare i vad de anser. Detta resulterade i en mängd problem och en 

mängd lösningar/styrkor som är ofta förekommande i utvecklingarna. 

Efter att ha jämfört och analyserat resultatet kunde vi avgöra vilka av dessa problem och styrkor som 

har störst inverkan på utvecklingen. Vi såg att förstudien har en stor inverkan på det fortsatta 

utvecklingsarbetet i hur noggrant och på vilket sätt den genomfördes. Ledningen, projektformen och 

förväntningarna påverkar även utvecklingen i hög grad och alla dessa delar behöver vara väl 

fungerande för att inte stjälpa arbetet. Detta har lett fram till en figur som kan tas till hjälp i 

förstudiearbetet av verksamhets- och systemutvecklingar samt en tabell över problem att undvika 

och föreslagna lösningar på dessa. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

It has for a long time been common for information systems in organizations to have obvious flaws in 

their function and thereby been hindering rather than supportive as they are expected to be.  This is 

in many cases due to how the information systems are developed. The development of an 

information system is called system development and is more often than not a failure regarding 

time, budget or function. When there is an organization enclosing the system it is common for it to 

be forgotten in the development and the system will then not support the organization as expected. 

One very important part of these developments is the initial feasibility study, where all the parts of 

the development are to be treated. Decisions shall be made regarding time plan, budget and 

demands and so on. 

 

The purpose of this study is to examine what effect a feasibility study has on a system and 

organization development program as a whole. We also aim to explain how expectations on 

development, leadership and the project work method affect the development. 

 

To examine the above we have first laid out a theoretical base in these areas and then interviewed 

skilled organization and system developers about their experiences and opinions. This resulted in a 

variety of problems and also a multitude of solutions and strengths common in development 

processes. 

 

After comparing and processing our results we could determine which of these problems and 

strengths that most affect the development. We found that the feasibility study has a significant 

effect on the continuing development in how the work was done and in how thoroughly it was 

executed. Management, project form and expectations also affect the development and all these 

parts need to be well functioning in order to not hinder the development. Our study has led to a 

figure that can be used in a feasibility study in organizational and system developments and also a 

table over problems to avoid and proposed solutions to these problems. 
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1 Inledning 

I denna del kommer studiens utgångspunkter att klargöras, dessa kommer att förklaras och 

motiveras för att ge en god inblick i vad studien kommer att tillföra samt förmedla läsaren. Denna del 

kommer att utgöra grunden för studien. 

1.1 Bakgrund  
Systemutveckling innebär utvecklingen av informationssystem inom en verksamhet, dessa 

informationssystem (IS) består av information och användandet av denna information. Mera precist 

beskrivet är ett IS ett datoriserat system som hanterar data, i form av information, genom allt från 

insamling till presentation av denna (Axelsson & Goldkuhl, 1998; Finne, 2000). Systemutveckling är 

alltså när en verksamhet väljer att införa ett nytt informationssystem eller att utveckla ett befintligt 

IS (Vessey & Glass, 1998). Verksamhetsutveckling har istället betoning på att inbegripa utvecklingen 

av arbetsprocesser och det mänskliga inom verksamheten (Bakka m.fl., 2001).  

Vi ser på rollerna i utvecklingsarbetet utifrån att det finns en beställare av systemet och utvecklingen, 

denna är i vårt fall den verksamhet som står i behov av utvecklingen. Den andra parten är 

utvecklaren och leverantören av IT-systemet och utvecklingen, som ofta är en part utifrån eller en 

avdelning inom beställarverksamheten. Arbetsformen vid en system- och verksamhetsutveckling är i 

de flesta fall projektform och det är främst verksamhetens ledning som beslutar om att utvecklingen 

är nödvändig och som är den drivande faktorn genom projektet (Keyes, 2009). 

Det har länge varit vanligt att informationssystem i verksamheter har haft uppenbara brister i 

funktionen och därför snarare varit mer hinder än det stöd som de förväntas vara i verksamheten 

(Goldkuhl, 1993). Forskning inom området systemutveckling riktar sig till att komma fram till 

åtgärder mot att dessa informationssystem inte uppfyller de förväntningar som verksamheten har på 

deras funktion. Forskare inom området försöker därför förstå själva systemen bättre samt vad det 

finns för förhållanden som påverkar dess funktion (Karlsson, 2012).  

Att skapa informationssystem som är helt felfria kan ses som en utopi. Arbetssättet för att utveckla IS 

har ofta mindre lyckade moment, beroende på dess komplexitet, vilket kan leda till att 

förväntningarna på informationssystemet inte uppfylls. Att lyckas kan däremot spara mycket tid, 

energi och pengar för verksamheten och därför behövs en väl anpassad metod för att utföra 

utvecklingen (Cronholm & Ågerfalk 1999). 
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Problem som kan uppstå inom systemutveckling och som sedan kan komma att påverka 

informationssystemets funktion, kan exempelvis handla om att systemet inte byggs i enlighet med de 

förväntningar som finns eller att arbetet inte följer överenskommen tidsplan eller budget. Det 

handlar även ofta om att systemutvecklingen i första hand ses som ett teknikprojekt som inte 

integreras med verksamheten. (Enquist, 2011; Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Keyes, 2009). Problemet 

kan också ligga i att verksamheten, tekniken och människorna inte står i ömsesidigt förhållande till 

varandra under utvecklingen. Enbart ett informationssystem löser inte alltid problemen i 

organisationen (Markus & Robey, 1988). Övriga delar som kan vara föremål för problem i 

systemutvecklingsarbete är; beställaren av systemet, ledningen i verksamheten, graden av 

användarmedverkan, systemutvecklare, kommunikationen samt de grundläggande förutsättningarna 

(Butler & Fitzgerald, 1999).  

En klassisk modell för att betrakta helheten i en systemutvecklingsprocess är livscykelmodellen. Även 

om det linjära arbetssätt som livscykelmodellen beskriver inte längre är det vanligaste sättet att 

arbeta ger den en bra överblick på de viktigaste byggstenarna i ett utvecklingsprojekt. Enligt denna 

modell (se figur 1.1) är faserna i ett förändringsprojekt; Verksamhetsanalys, Kravinsamling, Analys 

och design, Implementation, Införande, Förvaltning och Avveckling (Karlsson & Hedström, 2010).   

Den inledande fasen verksamhetsanalys, eller förstudien, är avsedd till att analysera vilka åtgärder 

som är mest lämpliga i den aktuella situationen. Här förhandlas exempelvis tidsplan, budget, krav och 

mål för att skapa en handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet. Både förändringar som rör IT-

systemet och de problem som finns i verksamheten tas upp (Karlsson & Hedström, 2010).  

Genom forskning inom systemutvecklingsområdet har det framkommit att det ofta är förstudien som 

är roten till problem inom system- och verksamhetsutvecklingar (Vessey & Glass, 1998). Karlsson 

(2012) menar i sin forskning att det ofta är ett bristfälligt arbete med förstudien och hanteringen av 

krav inom denna som leder till att utvecklingsprojekten misslyckas. Johnson & Magnusson (2005) 

menar att det är lättare att hantera problem som uppkommer i projektet i ett tidigt stadie, dessa kan 

annars bli mycket kostsamma och omfattande. Förstudien har en stor påverkan på 

utvecklingsprojektet men det händer ändå att beställare väljer att inte genomföra förstudien 

grundligt, främst av ekonomiska skäl. Vårt problemområde är att närmre ta reda på vilka faktorer 

som påverkar ett förändringsprojekt som helhet med fokusering på förstudiearbetet. 

Då vi är i slutet av vår utbildning inom systemutveckling, verksamhetsanalys och IT-design har vi valt 

vårt ämne utifrån de mest intressanta delar för vidare forskning som vi har stött på genom våra tre år 

av studier. Även då vi har valt inriktningarna IT-management samt projekt inom vår utbildning vill vi 
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påvisa hur den högre ledningen i företagen påverkar utvecklingsarbetet samt hur arbetsformen 

projekt påverkar system- och verksamhetsutvecklingarna. Med denna bakgrund har vi format vårt 

syfte. 

1.2 Syfte 
Studien syftar till att utreda vad som är viktigt att ha i åtanke under arbetet med en förändring inom 

system- och verksamhetsutvecklingsprojekt, samt vilka problem som ofta uppkommer i dessa. Vi 

analyserar kring hur system- och verksamhetsutvecklingsarbetet kan förberedas, genomföras, styras 

och ledas för att förstudien ska fungera som ett stöd genom hela utvecklingsarbetet samt för att 

undvika att utvecklingsarbetet misslyckas. Borttagen mening 

Detta ska leda fram till förslag på hur vanliga sedda problem ska kunna undvikas, samt förslag på 

viktiga faktorer för en lyckad förstudie. Borttagen mening 

1.3 Forskningsfrågor 
Vi vill först undersöka hur leverantören och beställaren i utvecklingsprojekt kan agera för att problem 

ska kunna undvikas med hjälp av förstudien, ur leverantörens perspektiv.  

 Hur kan leverantören samt beställarorganisationen gå till väga för att förstudien ska bli 

lyckad och fungera som ett stöd, samt minska problem, genom hela system- och 

verksamhetsutvecklingsarbetet? 

Sedan avser vi analysera ledningens påverkan på utvecklingsarbetet samt hur utvecklingen påverkas 

av förväntningar och arbetsformer.  

 Hur påverkar förväntningar hos beställarorganisationen problemen och styrkorna i 

utvecklingsarbetet? 

 Hur påverkar ledningen i beställarorganisationen samt arbetsformen projekt utgången av 

förstudien och utvecklingsprojektet som helhet? 
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1.4 Kunskapsbidrag 
Studien avser att förmedla kunskap för ett förbättrat förhållningssätt inom arbetet med förstudien 

vid system- samt verksamhetsutvecklingar. Vårt bidrag kommer att vara en inblick och jämförelse 

mellan redan utvecklade synsätt och arbetssätt i både teori samt empiri. Bidraget ligger i att 

uppmärkamma de delar som ofta är orsaken till att utvecklingsprojekt går fel samt ge förslag till 

åtgärder inom dessa delar. Vi kommer att förmedla vad som är viktigt att tänka på då man genomför 

en förstudie utifrån empiriska iakttagelser samt teoretiska studier. 

Studien avser att förmedla kunskap till personer eller företag i målgruppen för att de ska kunna 

utvecklas i sitt arbete och även för att kunna jämföra sitt tillvägagångssätt med de förslag som vi 

presenterar. Studien kan även vara föremål för vidare forskning i den aspekten att vidare forskning 

alltid är relevant på ett område som detta som är i ständig förändring. Därför har metoden och 

tillvägagångssättet beskrivits på ett sätt som ska gå att följa i vidare studier. 

1.5 Målgrupp 
Denna studie kommer att rikta sig till företag och personer som verkar inom området för system- 

samt verksamhetsutvecklingar. Främst till dem som arbetar med förstudier som en leverantör av ett 

system- och verksamhetsutvecklingsprojekt, men även de som arbetar med förstudier inom 

beställarorganisationen. Vidare vänder vi oss till dem som är intresserade av ett förbättrat arbete 

med förstudier i sin verksamhet eller som har ett intresse för vidare forskning inom detta område. 

Vissa förkunskaper kan krävas av läsaren då IT-system och utvecklingen av dessa är en komplicerad 

sak och för det mesta beskrivs i komplicerade termer. Vi försöker använda oss av generella och 

vedertagna termer för vårt område och beskriver även hur vi ser på begreppen för att läsaren ska 

förstå vår tankegång. Vårt mål är att göra detta arbete lättillgängligt för de oinsatta, utan att göra det 

otillgängligt för de insatta.  

1.6 Avgränsningar 
Fokuseringen i denna studie är främst hur förstudien går till och hur den gränsar till övriga områden 

av utvecklingen samt hur den påverkar system- och verksamhetsutvecklingen i stort. I figuren nedan, 

som beskriver systemutvecklingsmetoden livscykelmodellen, kommer vi att beröra främst 

förändringsanalysen och analysen som vi kallar för förstudien. Utformning, realisering och 

implementering är själva systemutvecklingen och detta kommer vi att beröra i aspekten att se vart 

det uppkommer problem och vilka arbetssätt som är lämpliga att använda då en utveckling 

genomförs. Vi kommer inte att beröra förvaltning och drift eller avveckling närmre. Vi har valt att se 

på problemområdet ur leverantörens perspektiv genom att endast intervjua system- och 

verksamhetsutvecklare i vår empiriska del. 
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1 Inledning 

2 Metod 

3 Teoretisk referensram 

4 Empiri 

5 Analys & Diskussion 

6 Slutsatser 

7 Reflektioner 

Det kommer inte att ske några stora tekniska utredningar i denna studie då vi har fokuserat främst på 

de organisatoriska aspekterna.  Vi har även valt att avgränsa oss till undersökningsmetoden 

intervjuer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 – Livscykelmodellen, fritt från Karlsson & Hedström (2012), s. 123. 

 

1.7 Disposition 
Dispositionen visar rapportens upplägg utefter kapitel, samt ger en kortare förklaring av innehållet i 

varje kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2 – Disposition över arbetet 

 

Verksamhets-
analys 

Avveckling Införande Förvaltning Implemen-
tation 

Analys och 
design 

Krav- 
insamling
  

Förstudie 

Systemutveckling 



 

7 

 

Kapitel 1 – Inledning: Inledningsvis redogörs och motiveras studiens utgångspunkter för en tidig 

inblick i studiens syfte och problemställningar. 

Kapitel 2 – Metod: En beskrivning av de metoder vi beslutat att använda i studien följer på 

inledningskapitlet. Vi planerar här utförandet och upplägget av arbetet och gör väl genomarbetade 

avvägningar till vilka metoder som främst passar syftet och målgruppen till vår studie.  

Kapitel 3 – Teori: I teorin diskuteras begrepp och tidigare forskning som hjälper i både att skapa en 

förståelse till området vår studie befinner sig i, samt i att skapa en grund för analysering av det 

empiriska materialet. Detta kommer att ske i kapitel 5 – Analys. 

Kapitel 4 – Empiri: I denna del kommer vi parallellt att genomföra intervjuer som kan ses som 

studiens utförandedel. Vi har valt att använda intervjuer då det speglar studiens syfte och 

omfattning. Materialet som samlas in vid intervjuerna tolkas sedan och sammanfattas. 

Kapitel 5 – Analys och diskussion: En diskussion mellan teorin och empirin kommer att visa på vårt 

lärande samt vilka skillnader oh likheter som kan påvisas mellan dessa material. 

Kapitel 6 – Slutsats: Vad vi har kommit fram till i studien, vilket vårt kunskapsbidrag är och vad vi vill 

förmedla beskrivs i detta kapitel. Detta sker utefter frågeställningarna. 

Kapitel 7 – Reflektioner: Slutligen visar vi på kritik kring vårt och andras resultat samt reflekterar 

kring arbetets gång. 

1.8 Referenshantering 
Vi har valt att använda Harvardsystemet vid referenshantering, vilket vi anser ger innehållet en tydlig 

transparens. Intervjupersonerna presenteras i de kapitel där de förekommer antingen med en 

referens eller endast med namn. I många fall skriver vi ut vad flera intervjupersoner har sagt och 

detta refereras med ”intervjupersonerna”. I referensförteckningen har vi fördelat referenser utefter 

kapitel de förekommer inom samt utefter källans typ i tre kategorier; litteratur, elektroniska samt 

intervjuer. Vi har försökt att efterlikna de termer och begrepp som används inom området för 

förstudier, systemutveckling samt verksamhetsutveckling. 
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2 Metod 

Metodkapitlet ska förklara på vilket sätt och med vilken trovärdighet studien genomförs. Detta 

innefattar förståelse, perspektiv, ansats, trovärdighet och genomförande. Kapitlet behandlar vilka 

metodval vi gjort i studiegenomförandets delar samt kritik mot detta. Huvudsyftet med kapitlet är att 

läsaren ska få en god förstålse för våra val samt kunna lita på de resultat vi presenterar. Vi 

presenterar först teori kring ett metodområde, detta för att sedan kunna basera våra val eller 

förklara vårt förhållande utifrån denna.  

2.1 Förståelse i teorin 
Kolb (1984) beskriver lärande i sin teori, som kunskap och förståelse. Där förståelsen handlar om hur 

informationen bearbetas och inhämtas genom alltifrån reflektion, observation och 

experimenterande. Teori bör kopplas till praktik och praktik till teori för att skapa en förståelse för 

området som studeras. Förståelse uppstår även vid reflektion och testning av erfarenheter och 

begrepp kring studerade fenomen. Andersen (1998) menar att tolkning är en del av förståelsen, i den 

meningen att tolkning är ett sätt att komma fram till förståelse kring någon persons livsvärld. 

Gummesson (1991) menar att det finns två typer av förståelse, där den ena är förförståelse och den 

andra är förståelse. Förförståelsen är de kunskaper som forskaren tar med sig in i studien. Dessa kan 

vara personliga erfarenheter och tidigare vetskap. Förståelse är de kunskaper som forskaren får 

under studiens gång. Förförståelse kan vara positivt i den meningen att tiden för att samla 

information till studien och rätt information minskas. Nackdelar kan vara att de erfarenheter som 

forskaren har kan färga studien till det synsätt denna har.  

2.1.1 Vår förståelse 

Inledningsvis i vårt val av metoder och problemställningar grundar sig detta i vår egen förståelse 

kring ämnet. Vår förförståelse är från tre år av studier inom programmet systemvetenskap, 

verksamhetsanalys och it-design, detta har innefattat kurser där förstudier och studier av dessa har 

ingått. Vi har även två olika inriktningar inom programmet med oss, vilket innebär intresse för olika 

synvinklar inom vårt studiepar och att denna rapport kommer att beröra dessa två intresseområden. 

Dessa är inriktningarna är IT-management samt projekt. Vår förståelse för ämnet är uppbyggt av 

studier och ger oss en kunskapsbas för att kunna välja ut väsentliga delar till vår studie. Vi anser inte 

att våra bakomliggande kunskaper blockerar ett öppet förhållningssätt till ny information utan istället 

hjälper oss i att tolka denna.  
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Vi anser att det studieutförande vi valt bör ge oss en god förståelse för det vi avser studera. Både en 

koppling till teori och praktik för att se problemet i en samhällskontext kommer att göras. Som ett 

komplement till att vi har en relativt låg förståelse för de verksamheter vi avser studera kommer vi 

att försöka ha ett kritiskt förhållningssätt kring dessa och väga undersökningsresultaten mot teorin 

för att upptäcka sanningsbrister. 

2.2 Teori kring kvalitativ och kvantitativ metod 
I den kvantitativa metodteorin utgår man från i förhand avgränsade idéer om vad som är av intresse 

att behandla i studien. Den kvantitativa forskningsansatsen bygger på envägskommunikation från 

forskaren till skillnad från en mer diskuterande undersökningsform som inom den kvalitativa 

metodteorin (Repstad, 1993). En kvantitativ studie förutsätter att undersökningen grundar sig i 

jämförbara data så som statistik. Man använder sig ofta och med fördel av enkäter vid 

datainsamlingen (Körner & Wahlgren, 2005). 

I kvalitativa studier är mängden information av stor vikt för informationsurvalet. Det centrala i denna 

metodteori ligger vid att få så uttömmande information som möjligt om alla analysenheter. Då 

information samlas in med hjälp av en kvalitativ metod är det vanligaste att inhämta informationen 

genom intervjuer eller liknande, där fokusering ligger på att få djupare kunskap om det undersökta. 

Denna information studeras sedan ingående och ger större möjlighet till egen tolkning för forskare. 

(Ahrne & Svensson, 2012) 

2.2.1 Vårt val mellan kvalitativ och kvantitativ metod 

Vi kommer att använda oss av den kvalitativa metodteorin. Med vår studie vill vi se vilka inslag i en 

förstudie som påverkar utvecklingen som helhet och vilka delar som kan ses som styrkor respektive 

svagheter i utformandet av en förstudie. Via en kvalitativ metod kommer vi att kunna tolka hur 

praktiker upplever denna del av förstudien. För att uppnå en relevant kunskapsöverföring till studien 

är det viktigt att skapa en god dialog med de praktiker vi avser intervjua. Vi använder en kvalitativ 

metod för att kunna genomföra detta. Om vi istället använder oss av den kvantitativa metodteorin så 

lyfts inte praktikernas kunskaper fram på ett lika bra vis. Detta eftersom ett kvantitativt 

tillvägagångssätt, i till exempel enkätform, i denna studie skulle försvåra praktikernas möjlighet till 

att få fram ett djupare resonemang och belysa viktiga åsikter, kunskaper och erfarenheter gällande 

utformandet av förstudier. Via våra kvalitativa intervjuer kan vi istället få fram nya vinklar då vi kan 

låta praktikerna tala mer öppet. 



 

10 

 

2.3 Teori kring deduktion, induktion och abduktion 
En deduktiv studie går ut på problemformuleringar och hypotesprövningar. Deduktivt hämtas 

problemställningarna ur lämplig teori för området och man formar därefter hypoteser för att kunna 

testa dessa empiriskt. Deduktion innebär att man utgår från teori och arbetar sig genom den mot 

empirin och resultatet. (Grønmo, 2006) 

I ett Induktivt projekt däremot utgår man ifrån empiriska studier för att hitta delar inom området 

som inte redan är teoretiskt beskriven och kan på så vis hitta en problemformulering. Det går ut på 

att man från att inte ha haft några förväntningar i början av sin studie organiserar de slutsatser man 

drar från empirin för att forma dessa till teori. (Ahrne & Svensson, 2012)  

Inom abduktion låter man deduktion växelspela med induktion, man varvar empiri med teori. Som i 

induktion börjar man sin studie i en empirisk fas men man avvisar inte teorier och i och med detta så 

kan man här se drag av deduktion. I abduktion gör man en tolkning utifrån ett hypotetiskt perspektiv. 

Den första tolkningen görs i en tidig fas av studien. Under arbetets gång så transformeras dock denna 

tolkning via påträffade erfarenheter. Detta gör att både empirin och teorin får en stor trovärdighet. 

(Ahrne & Svensson, 2012) 

2.3.1 Vårt val av induktion, deduktion och abduktion 

Eftersom vi har begränsad bakomliggande kunskap gällande valet av induktion, deduktion och 

abduktion för vi istället ett resonera kring de aspekter i dessa förhållningssätt som rör vår studie. 

Detta för att inte fel tolkning av studiens upplägg ska göras genom en felaktig metodtolkning från vår 

sida. Deduktion stämmer bra överens med vårt genomförande av studien, då vi avser inhämta den 

teoretiska informationen först för att sedan kunna genomföra den empiriska delen med denna som 

grund. Problemställningen i studien är ställd i tidigt stadium och inte utefter de teoretiska behov vi 

påträffar under studiens utförande. Induktion är därför inte en bra definition av vårt 

tillvägagångssätt. Däremot bortvisar vi inte nya infallsvinklar under studiens genomförande. 

Abduktion är även det delvis träffande då vi inte har en helt fast problemställning i studiens början 

utan är öppna för att nya vinklar skulle kunna uppkomma vid analysen. 

2.4 Teori kring trovärdighet 
Replikeringsbarhet innefattar att man ska kunna utföra en gjord studie med likartade resultat utifrån 

den metodbeskrivning som finns. Detta ställer stora krav på en noggrann utformning av studiens 

metod samt genomförande (Andersen, 1998).  



 

11 

 

Reliabiliteten är hög då materialet är pålitligt på så sätt att studien med stor likhet i resultatet kan 

upprepas riktad mot samma fenomen vid ytterligare tillfällen. Hög reliabilitet uppnås då variationer i 

datamaterialet vid upprepade undersökningar endast beror av reella skillnader mellan 

analysenheterna och inte i metodutformningen av undersökningen. Låg reliabilitet förekommer alltså 

om resultatet av de upprepade undersökningarna skiljer sig på grund av undersökningsmetodens 

upplägg och utformning (Ahrne & Svensson, 2012). Enligt Halvorsen (1992) innebär reliabilitet att 

man bör se till att mätningarna inte innehåller otillförlitliga metoder eller förhållningssätt, alltså får 

kodning och registrering av data inte ha skett på ett felaktigt sätt om reliabiliteten ska vara hög 

(Halvorsen, 1992).  

Validitet innebär hur väl resultaten av det som undersöks samt metoderna för att samla in dessa 

resultat speglar de avsikter forskaren har med studien. Det är möjligt att studiens datamaterial har 

hög reliabilitet men samtidigt låg validitet. Validitet är i förhållande till reliabilitet mer komplext och 

mindre precist i sin utformning samt i sina kriterier. Det är oftare diskussioner och mer sällan 

mätningar som bestämmer validiteten i en studie (Ahrne & Svensson, 2012). De preciseringar av 

validitet som oftast används i kvantitativa studier är begreppsvaliditet, intern validitet samt extern 

validitet. Inom kvalitativa studier är det mer vanligt att använda begreppen kompetensvaliditet, 

kommunikativ validitet samt pragmatisk validitet. Kompetensvaliditet syftar på forskarens 

kompetens i utförandet av studien, det vill säga forskarens tidigare erfarenheter, förutsättningar och 

kvalifikationer i sammanhanget. Kommunikativ validitet innebär en dialog och diskussion mellan 

forskaren och andra personer om huruvida datamaterialet är relevant i förhållande till studiens 

problemställning. Den tredje validiteten som anses viktig vid kvalitativa studier är pragmatisk 

validitet, som är hög om resultatet av studien skapar bra underlag för att utföra handlingar utefter 

syftet med studien (Grønmo, 2006).  

Datamaterialet i en studie får en hög kvalitet då det bygger på vetenskapligt godtagbara principer 

samt ett logiskt resonemang kring dessa med en hög sanningshalt. Detta kan säkerställas genom att 

valet av undersökningsenheter samt genomförandet av informationsinsamlingen bör ske på ett 

godtagbart och systematiskt sätt i linje med de förutsättningar som tillgås för studien utifrån valet av 

metoder. (Ahrne & Svensson, 2012) 

2.4.1 Trovärdigheten i vår studie 

Replikeringsbarheten i denna studie kan anses hög då vi genomför en noggrann beskrivning av 

tillvägagångssättet. Däremot kommer andra omständigheter leda till att resultaten mellan studier 

kan skilja sig markant. Även om en person skulle genomföra vår exakta studie igen kan likvärdiga 

resultat inte garanteras, då vi undersöker intervjupersonernas egna erfarenheter och gör tolkningar 
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av dessa. Detta ger en skild bild beroende på valet av; tolkning, intervjupersoner, de verksamheter 

de arbetar i samt när undersökningen sker, med tanke på en snabb IT-utveckling. En högre grad av 

likvärdiga resultat kan nås vid en kvantitativ studie, då den större mängden datakällor skulle göra 

generaliseringen högre. Detta är däremot inte nödvändigt eftersom vår studie har en hög reliabilitet i 

avseendet att metoder och tillvägagångssätt är väl beskrivet och på så sätt replikerbart.  

Den kvalitativa validiteten kan anses låg i denna studie med tanke på att vi innehar en 

bakomliggande relativt låg kompetens inom området. Vi har däremot fört en god dialog med 

personer om huruvida materialet speglar syftet med studien och den kommunikativa validiteten är 

därför högre. Resultatet i studien kan användas till fortsatta handlingar då vi presenterar förslag på 

hur målgruppen kan utveckla sitt arbete med förstudier. Den pragmatiska validiteten är därför också 

relativt hög. 

Datakvaliten i denna studie anser vi vara hög då vi avser att genomföra studiens alla delar på ett 

systematiskt och godtagbart sätt enligt de förutsättningar och tillvägagångssätt som 

rekommenderas, och som har valts ut i vår studie. Delar som inbegriper detta är hur väl vi kommer 

att spegla de verkliga förhållandena. Detta avser vi göra på så vis att vi inte ska låta våra egna 

antaganden och tolkningar gå ifrån kärnan i intervjupersonernas faktiska svar. De tolkningar vi gör 

kommer istället att rikta sig till att se en helhetsbild mellan de olika undersökningsobjekten. Språket i 

denna studie är även upplagt enligt de begrepp och termer som finns i det studerade området kring 

förstudier och verksamhetsanalyser, så väl som i tidigare forskning som inom de undersökta 

verksamheterna. Intervjupersoner kommer att i så stor grad det är möjligt väljas med hög kompetens 

och en lång erfarenhet inom området, hänsyn kommer även tas till hur väl de kan förmedla denna 

kunskap till oss.  

2.5 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis formuleras studiens bakgrund, problemställningar, syfte och metod. Det vill säga kapitel 

1 och 2. Detta görs genom att studera tidigare forskning inom det område vi valt för att utefter de 

kunskapshål som hittas formulera problem och syfte. Metoddelen formuleras först i teori för att 

sedan kunna stödja vårt resonemang kring metodvalen, trovärdigheten och förståelsen. Därefter 

inhämtas kunskaper inom det valda ämnet genom författandet av den teoretiska referensramen, 

kapitel 3. Vi beskriver begreppen som ingår i vår problemformulering i denna. Teorin ligger till grund 

för utformandet av våra intervjufrågor, dessa speglas både av det som tidigare skrivits inom området 

samt vårt syfte med studien. Då intervjufrågorna har formats, se bilaga 1, genomförs själva 

undersökningen i studien. Därefter sker transkribering av undersökningsresultatet och formande av 

kapitel 4 – empiri rapporten. Detta nedtecknas utefter de begrepp som har beskrivits i teorin. Kapitel 
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5 är analys och diskussion av resultatet från den empiriska undersökningen samt den teoretiska 

bakgrunden, där vald analysmetod används. Vi kommer dels att jämföra det empiriska materialet 

mot det teoretiska för att se skillnader och likheter i detta samt att påvisa vårt lärande i 

undersökningen. Slutligen presenteras studiens slutsatser i kapitel 6 som svarar på syftet och 

frågeställningarna som ställdes i kapitel 1. Kapitel 7 är reflektioner över egna och andras resultat i 

studien samt över genomförandet. Vi kommer även att lämna rekommendationer till vidare 

forskning i ämnet. 

2.6 Teori kring urval och datatillgång 
Det finns några olika typer av källor, skriftliga, muntliga och visuellt framställda. Att undersöka källors 

innehåll kallas innehållsanalys och innebär registrering, kategorisering och analys av innehållet. 

Denna metod är mest lämpad att använda på dokument eller övriga skriftliga källor. Studiens syfte 

avgör både valet av källtyper samt vilken tidsperiod källorna bör vara framställda inom för att kunna 

användas i studien. Innan källor används i studier måste de däremot ses över kritiskt på ett antal 

punkter. Det är först viktigt att se över om de källor man har för avsikt att använda är tillgängliga 

eller oåtkomliga för bruk och i så fall om detta begränsar studien. Relevansen i de källor som används 

ska spegla studiens syfte på ett bra sätt och man bör alltså inte välja källor som ligger för långt ifrån 

syftet trots att de behandlar samma ämne. Att veta om källorna är äkta och vem som står bakom 

dem är viktigt för trovärdigheten, källorna ska vara autentiska. Trovärdigheten är däremot inte 

säkrad endast för att källan är autentisk, vi måste avgöra om vi litar på informationen från källan eller 

inte.  Det kan vara svårt att avgöra trovärdigheten och i dessa lägen bör det beskrivas vad som kan 

vara brister i källan. (Grønmo, 2006) 

Det kan vara svårt för en student eller en forskare att få tillgång till empirisk information, bland annat 

på grund av den stora mängden studerande och forskande personer som avser göra undersökningar 

samt tidsbrist hos företagen. Därför är en god kontakt redan från början med avsedda verksamheter 

viktigt samt en hög smidighet och kompetens hos studenten eller forskaren. Man bör redan innan 

första kontakten etableras tänka igenom syftet med studien, uppgiftens mål, tidsåtgång och 

tidsperiod samt vad undersökningsobjektet får ut av det hela. (Andersen, 1998) 

Urvalet kan ske genom ett antal statistiska begrepp, där målpopulation innefattar alla enheter man 

önskar undersöka. Vidare är rampopulation det som man realistiskt faktiskt kan undersöka. 

Urvalsram är ett register över rampopulationen där man slumpmässigt väljer ett bestämt antal 

stickprov. De enheter som blir valda kallas urvalsenheter och det är dem som sedan används i 

undersökningen (Körner & Wahlgren, 2005).     
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2.6.1 Vår insamling av teoretiska källor 

Då vi genomför den teoretiska delen av rapporten kommer vi att använda oss av källor inom 

områden som så nära det är möjligt speglar studiens syfte. Källorna inhämtas från 

litteratursamlingar, exempelvis Linköpings Universitets databaser och sammarbetspartners. Det 

viktigaste när det gäller källorna är att vi litar på utgivarna samt kan få fram litteratur som speglar 

vårt mål med studien. Vi kommer även att söka relevant litteratur på fysiska bibliotek. Då vi söker i 

databaser kommer sökfraser som; organizational development, system development, förstudie, 

feasibility study, organizational management och förändring. Dessa sökfraser leder till många träffar 

och vi gjorde urvalet i dessa resultat på källornas spegling kring det vi vill undersöka samt dess 

pålitlighet. Vi behövde ofta avgränsa sökningarna ytterligare genom att kombinera dessa sökord för 

att begränsa antalet träffar. Vad pålitligheten beträffar baseras detta på författarnas bakgrund och 

avsikt med sina studier.  

2.6.2 Vårt urval av data  

Eftersom vi avser utreda tillvägagångssätt vid system- och verksamhetsutveckling har vi valt att 

intervjua personer som praktiserar detta. Vi har skickat ut intervjuförfrågningar till företag som är 

inriktade mot system- och verksamhetsutveckling. Urvalet av företag har fokuserats på verksamheter 

som bedriver system- och verksamhetsutveckling åt andra verksamheter som står i behov av 

utveckling, alltså beställarorganisationer. Vi har valt leverantöres synsätt eftersom de genomför 

utvecklingar kontinuerligt och således har mer erfarenheter kring de problem som uppstår. Vi har 

dels värderat på vilket sätt företagen utför system och verksamhetsutvecklingar samt vilken 

erfarenhet och kompetens de har samlat på sig. Vi har sedan valt företag med varierande storlek för 

att få ett bredare synfält på vårt problemområde, företagen som valts har lång erfarenhet. De 

företag vi har valt ut är Hard Facts, IFS, Ateles, Ericsson och Ekan AB. Urvalet av intervjupersoner är 

inriktat till personer som arbetar med förstudier och även system- och verksamhetsprojekt i sin 

helhet. Vi riktade in oss på att intervjua personer som arbetar i rollen som leverantör av systemet 

och verksamhetsutvecklingsprocessen och även är involverad i hela eller delar av utvecklingsarbetet. 

Vi valde sedan personer med hög kompetens genom lång erfarenhet av utvecklingsarbete. Dessa 

personer är beskrivna i stycke 2.7.2. 

2.7 Teori kring datainsamlingsmetoden intervjuer 
Frågetekniken intervjuer används ofta inom alla samhällsvetenskapliga områden. Det finns ett urval 

av olika sorters intervjutekniker som alla passar mer eller mindre bra in i kvalitativ och kvantitativa 

studier. Den semistrukturerade intervjun har till skillnad från den ostrukturerade intervjun en viss 

bakomliggande kännedom om området som berörs i intervjun. Teorier och empiri om ämnet som 
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studeras är viktigt för att kunna leda intervjun i rätt riktning och ställa relevanta intervjufrågor inom 

semistrukturerade intervjuer. Däremot finns även en öppenhet för intervjuobjektets synvinklar och 

informationer som kan leda till nya vägar för intervjun. Det viktiga för att säkerställa att intervjuns 

syfte uppfylls är däremot att ha ett par ämnen som ska tas upp, men inte nödvändigtvis i en viss 

ordning, och sedan pricka av dem under intervjuns gång. Den ostrukturerade, öppna intervjun 

fokuserar istället på att tolka och få en djupare förståelse av intervjupersonens beteende, motiv och 

personlighet. Detta ställer höga krav på intervjuaren och intervjuförtroligheten där en öppenhet och 

tolkning av svaren ska föra intervjun vidare. Övriga intervjuformer är informantintervjun, där man 

intervjuar en person om en händelse som nyligen inträffat, i stället för att närvara. 

Fokusgruppsintervjun, är en gruppintervju som framförallt används i marknadsundersökningar, men 

nu också i alla delar inom socialvetenskapliga studier. Den standardiserade intervjun är kopplad till 

det kvantitativa förhållningssättet och genomförs exempelvis med enkäter där frågorna är fasta och 

ska kunna tolkas av alla (Andersen, 1998). 

2.7.1 Vår datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Denna ställer 

krav på att vi har en bakomliggande teoretisk förståelse som grund, vilket vi anser att vi har efter att 

ha genomgått kurser som berört förstudier och kringliggande områden. Vi kommer även att ha 

inhämtat ny kunskap, i form av teori kring förstudier, då det är dags för formuleringen av 

intervjufrågorna. Intervjufrågorna kommer enbart att fungera som en mall där punkter att beröra 

finns med samt exemplifierade frågor kring dessa. På så vis kan vi ställa följdfrågor som berör 

intervjupersonens svar och då få fram djupare innebörder inom de områden vi avser studera. Vi 

kommer däremot förbereda tillräckligt många frågor för att kunna få fram intervjuns syfte även om 

svaren blir korta. Den semistrukturerade intervjun kändes mest relevant för vår typ av studie då vi 

avser göra ett fåtal men djupgående intervjuer för att fånga orsaker och innebörder till 

intervjupersonernas handlande. Om intervjupersonen har ont om tid kan det vara svårt att fram ett 

sådant resultat, vi kommer då att rikta in oss på att ta fram de väsentligaste för studien. En bilaga 

kring de intervjufrågor vi har använt finns bifogad som bilaga 1. 
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2.7.2 Intervjuade personer 

För att lätt kunna överblicka vilka personer som har intervjuats har dessa förts in i en tabell rörande 

personens namn, företagets namn, personens befattning i företaget, datum för intervjun samt en 

webbadress till företaget för mer information. Mer information om intervjupersonerna följer även i 

stycke 4.2. 

Namn Företag Befattning Intervjudatum Webbadress till företag 

Björn Eriksson Hard Facts VD & verksamhets-
/systemutvecklare 

2012-04-13 http://www.hardfacts.se/ 
 

Jonni Harrius Ateles Säljansvarig 
systemutvecklare 

2012-05-13 http://www.ateles.se/sv/ 

Ingemar Segerberg Ericsson Systemutvecklare 2012-05-16 http://www.ericsson.com
/se 

Mia Svenheden Ekan AB Managementkonsult 2012-05-17 http://www.ekan.com/sv
/startsida.aspx 

Johan Örn IFS Lösningsarkitekt & 
verksamhetskonsult 

2012-04-17 http://www.ifsworld.com
/sv-se/ 

 
Tabell 2.1 – Intervjuade personer 

2.8 Teori kring analysmetoder 
Det viktiga är främst att skilja mellan faktiska upplysningar och aktörens tolkningar då analys av det 

empiriska och teoretiska materialet sker. De faktiska upplysningarna kan behöva testas mot olika 

källor för att anses trovärdiga. Aktörens tolkning däremot ses som en resurs och inspiration till det 

förklaringsmönster man vill uppnå. Övertagande av en aktörs tolkning bör däremot ske med ett 

kritiskt och medvetet förhållningssätt med tanke på aktörens bakgrund och kunskaper. Analyser 

handlar i första hand om att kategorisera insamlad empiri för att beskriva och förenkla det som 

framkommit. Syftet är att skapa överskådlighet samt att svara på de problemställningar man har i 

studien. Närmre vill man kartlägga mönster och samband i datamaterialet för att hitta 

orsakssamband och i vissa fall forma studiens syfte (Andersen, 1998). 

Kvalitativt datamaterial förekommer främst i formen av texter, anteckningar eller inspelat material. 

Denna form är mer svåranalyserad enligt standardiserade tekniker än kvantitativa data, som istället 

kan analyseras som sifferdata. Kvalitativa data måste därför ofta först kodas för att hitta generella 

tendenser och sammanhang samt för att skapa en överblick över materialet. Därefter kan man göra 

en kategorisering av det sammanhang man har sett i datamaterialet för att skapa en 

begreppsutveckling. Efter denna process kan man analysera materialet mot lämplig teori för att 

http://www.hardfacts.se/
http://www.ateles.se/sv/
http://www.ericsson.com/se
http://www.ericsson.com/se
http://www.ekan.com/sv/startsida.aspx
http://www.ekan.com/sv/startsida.aspx
http://www.ifsworld.com/sv-se/
http://www.ifsworld.com/sv-se/
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antingen skapa en helhetsförståelse kring specifika förhållanden eller utveckla egna hypoteser och 

teorier, beroende på om man använder sig av induktion eller deduktion (Ahrne & Svensson, 2012).  

2.8.1 Vår analysmetod 

I vår analys kommer vi att skilja mellan intervjupersonernas faktiska upplysningar samt deras 

tolkningar, där vi upptäcker sådana skillnader. Upplysningarna kommer att kontrolleras mot våra 

teoretiska källor för att bedöma relevans och trovärdighet. Tolkningarna kommer att ses som en 

inspiration till förklaringar kring studiens syfte. Vi kommer i den mån vi förmår att förhålla oss kritiskt 

till det som sägs i intervjuerna utan att ta över intervjupersonernas tolkningar. 

Vi kommer efter intervjutranskriberingen att kategorisera datamaterialet för att hitta mönster och 

helheter i det som har sagts. Vi kommer att titta på återkommande begrepp och se på 

datamaterialet utifrån studiens syfte. Eftersom vårt datamaterial är av kvalitativ form är detta 

svårare att kategorisera än vid kvantitativa studier. Vi kommer istället för använda sifferdata att hitta 

generella tendenser, sortera, och skapa helhetsperspektiv, för att sedan kunna göra jämförelser och 

diskussioner utifrån vår valda teori. Kategoriseringen kommer att redovisas i kapitel 4 – empiri där vi 

nedtecknat intervjupersonernas svar utefter de begrepp som är relaterade till rapportens syfte och 

problem. Analysen är sedan uppbyggd utefter dessa begrepp som beskrivs både i teorin och i 

empirin. 

2.9 Metodkritik 
Den största bristen i vårt metodval att genomföra semistrukturerade intervjuer är att vi endast 

använder en typ av datainsamlingsmetod. Detta kan vara bristfälligt i avseendet att vi får en lägre 

trovärdighet än om vi skulle ha följt upp resultatet från intervjuerna med till exempel en 

enkätundersökning för att se till helheten inom området. Däremot anser vi att vi kommer att få fram 

det avsedda för studiens resultat genom intervjuerna. Valet av djupgående, semistrukturerade 

intervjuer kan ha nackdelen att bli mycket vinklade till ett företags egna synsätt, detta kommer vi att 

motarbeta från att påverka resultatet genom att väga intervjupersonernas svar mot vår teori samt 

övriga intervjupersoners svar. En kvalitativ ansats, som är vårt val i studien, kommer att göra studien 

mycket smal men djupgående och det är åter låg generalisering som är bristen vid dessa metodval. 

Vid intervjuer är det viktigt att ha en så liten egen påverkan på intervjupersonens svar som möjligt 

för att få en hög datakvalitet. Tolkningen av våra intervjufrågor kan även variera hos 

intervjupersonerna, däremot kan öppnare struktur på intervjuerna leda till att viktiga delar tas upp 

och nya vinklar synliggörs.    
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För att få kvalitén och trovärdigheten på de referenser vi använder att vara hög använder vi oss av 

litteratur, artiklar och uppsatser som vi har hänvisats till från pålitliga källor. Det gäller då vi söker 

efter dessa källor genom universitetets biblioteks databaser och hänvisningar från detsamma. Vi 

använder även andra sökmotorer som endast tar upp forskningsbaserad litteratur och artiklar samt 

hittar relevant litteratur på bibliotek. Däremot är urvalet på dessa sökplatser alltid kopplat till vår 

egen bedömning genom erfarenheter och logiska slutledning. Detta gör att mindre trovärdiga källor i 

något avseende kan väljas, detta motverkas genom att vi väljer många olika källor för att utesluta att 

bli drabbade av bristande kvalitet eller vinklade källor.  
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3 Teoretisk referensram 

I denna teoretiska del kommer vi att definiera samt diskutera de begrepp som är väsentliga i 

förhållande till studiens syfte, problemformulering samt målgrupp. De begrepp vi har valt ut att 

förklara, då de speglar vårt problemområde är; förstudie, förhållningssätt till förändring, 

verksamhets- & systemutveckling, projektarbete samt ledningsperspektiv. Kapitlet inleds med vilken 

roll teorin har i studien och avslutas med en sammanfattning för en helhetsbild. 

3.1 Teorins roll 
Vårt studieområde är stort och utforskat där varje del vi har valt att behandla i teoridelen har egna 

delområden och underkategorier som vi har fått avgränsa oss ifrån. Vi kommer främst att förklara, 

diskutera och ge exempel på de begrepp som vi kommer att använda oss av i studien. Detta för att 

förmedla en bakomliggande förståelse för våra begrepp samt för att utforma en välgrundad 

intervjumall. Vi vill även skapa underlag för analysen och diskussionen där vi kommer att göra en 

analytisk jämförande diskussion mellan teorin samt det empiriska materialet. Vår teoretiska 

referensram får rollen som strukturgivande och förklarande för våra begrepp för att vår målgrupp 

som är delvis insatta i området, samt de som inte är insatta i området ska kunna förstå 

resonemanget i studien. Vi har valt begreppen utefter syftet och problembakgrunden som vi 

beskriver i kapitel 1 och har sett till att vi utefter den valda teorin, genom vidare emiriska studier, ska 

kunna svara på frågeställningarna och syftet. 

3.2 Förstudien 
Innan man startar upp en system- och verksamhetsutveckling bedriver man med fördel en förstudie. 

Avsikten med en förstudie är att utreda projektidén, alternativa sätt att genomföra projektet samt 

att sammanställa beslutsunderlag (Jansson & Ljung, 2004). Man ska inte se förstudien som en del av 

själva projektet utan som en möjlighet till planering och som en utredning där kritiska faktorer 

gällande projektet uppkommer och kan åtgärdas. Det är vanligt att utvecklingsprojekt som startas 

utan en inledande förstudiefas inte, i färdigutvecklat tillstånd, motsvarar de förväntningar som 

verksamheten stod i behov utav (Magnusson & Olsson, 2005). Goldkuhl (1993) menar att förstudien 

är ett vanligt sätt att undersöka syftet med ett systemutvecklingsprojekt. Via förstudien undersöks de 

mål som förändringsprocessen har som tanke att uppnå. Det som undersöks i en förstudie är med 

fördel inte enbart utvecklingen av systemet utan även att se över andra förändringsåtgärder i 

arbetsprocesserna (Goldkuhl, 1993).  
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Syftet man vill uppnå när man genomför en förstudie är att skaffa sig tillräckligt mycket kunskap för 

att besluta kring värdet i att gå vidare till nästa projektfas eller om man ska avsluta tankarna kring att 

bedriva utvecklingsprojektet (Burman & Bäckman, 1992). Sommerville definierar förstudie enligt, 

engelskans feasibility study, till att denna ska avgöra om det planerade systeminförandet svarar på 

de framtida systemanvändarnas förväntningar samt om det ryms inom budgetens ramar. Keyes 

(2009) menar att en förstudie ska övergripande innehålla information om; systemet och dess 

egenskaper, verksamhetsnyttan av systemet, en kostnads- och vinstanalys, förväntningar samt 

tidsplaner. Det krävs även efterforskning kring verksamheten, likväl som tekniska detaljer om 

systemet. Förstudien kan därför delas i tre viktiga delar, en för det ekonomiska, en för det tekniska 

och en för det verksamhetsmässiga utförandet. Längden, omfattningen och komplexiteten på 

projektet avgör hur väl det går att förutsätta dessa tre delar. Ett längre och mer komplext projekt 

innebär större risk eftersom förutsättningarna oftare förändras i dessa. Förstudien ska avgöra om 

projektet kommer att vara till nytta för verksamheten och om nyttorna överstiger kostnaderna för 

införandet. 

3.2.1 Problem och styrkor i förhållande till förstudien 

Kravspecifikationen som ingår i en förstudie behöver med fördel vara väl dokumenterad för att 

kunna visa på vem som ansvarar för vad i utvecklingsarbetet, samt vad det är som ska utvecklas och 

hur. Det är viktigt att även förväntningarna på projektet specificeras väl från båda sidor och att inte 

kravspecifikationen godkänns trots att den inte är tillräckligt specificerad. Det finns då inget att 

stämma av emot i slutet av projektet för att se om förväntningarna har uppfyllts. (Hullberg, 2003)  

Böckert & Kjell (2003) menar att en förstudie ska utgöra ett viktigt beslutsunderlag och att den är en 

nödvändighet för att systemutvecklingen ska kunna genomföras med ett tillfredsställande resultat. 

Vidare har de sett att det är viktigt att det är samma personer som deltar i förstudien som sedan 

också deltar i resterande faser av utvecklingsprojektet. Dessa personer ska innefatta kunniga 

personer inom de områden som kommer att behandlas i utvecklingen. Systemutvecklingsprojektet 

ska möta behoven och förväntningarna hos organisationen som ska utvecklas. Det är viktigt att 

systemet utvecklas så att det blir användbart och accepterat av användarna. Detta kan göras genom 

att ledningen ger sitt stöd till systemet, att användarna medverkar på olika sätt och nivåer, att 

systemet integrerar med verksamheten samt att utvecklingsschemat är utförligt utarbetat och följs 

(Keyes, 2009). Motivationen och engagemanget hos användarna kan ökas med hjälp av att sätta upp 

milstolpar i projektet. Dessa utgör då också tydliga avstämningspunkter och en kvalitetssäkring 

(Johnson & Magnusson, 2005). Dem samma menar däremot att en välgjord förstudie inte alltid 

innebär ett problemfritt beslutsfattande eller utvecklingsprojekt. Målet med en förstudie är att få en 
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klarare utvecklingsprocess men det kan ändå uppkomma saker som påverkar utvecklingen som inte 

går att förebygga med förstudien. Det är lättare att åtgärda fel som uppkommer tidigt i projektet och 

förstudiedelen är allra bäst för att göra detta. När projektet sedan fortlöper blir det svårare att 

åtgärda felen och även kostsammare. Det är därför bra att ta tag i problemen direkt när de 

uppkommer. 

Ett problem som kan påträffas i förstudiearbetet är att beställarorganisationen är ovana och dåligt 

insatta i att uttrycka sig i termer för behov och krav. Kundkraven kan därför bli otydliga och luddiga 

(Böckert & Kjell, 2003). 

3.2.2 Dokumentation i förstudien 

Förstudieprocessen dokumenteras med fördel för att kunna dra nytta av det som framkommer 

genom hela utvecklingsprojektet. I slutet av en förstudie ska en dokumentation med förslag, 

framkomna förutsättningar samt information om nödvändiga resurser skrivas. Dokumentationen ska 

skrivas så att den går att följa upp och använda senare i utvecklingsarbetet (Keyes, 2009). Karlsson 

(2012) menar i sin forskning att det är önskvärt att förstudien genomförs med en öppenhet för 

fortsatt kravhantering genom utvecklingsprocessen. Detta kan ske genom att dokumentationen 

används aktivt i utvecklingsprocessen och med spårbarhet genom faserna. 

3.3 Förhållningssätt till förändring 
Med fördel bedrivs förändringsprojekt kontinuerligt så att förändringarna anpassas följsamt i 

verksamheten (Sandström, 2002). Relevanta förändringar som kan komma i anspråk i denna studie 

kan vara om man ska införa ett nytt system samt om man ska omstrukturera verksamheten. 

Förändringsledaren ska motivera projektets medlemmar till att gemensamt vara med och driva 

verksamhetens förändring framåt. Detta ansvar är ofta utmanande av olika skäl. Det är vanligt att 

man stöter på motvilja när man börjar prata om förändring. Med fokus på detta så är det viktigt att 

man i rollen som förändringsledare med lätthet kan motivera sina medarbetare till att ta del av 

förändringsarbetet (Lindell, 2005). Detta eftersom man i arbete gällande förändring behöver stöd 

från alla verksamhetens berörda delar, så som medarbetare i projektet men även verksamhetens 

ledning (Granér, 1994). Det är oftast betydligt mycket lättare då man beslutar sig för att en 

förändring ska genomföras än då man beslutar kring hur den ska genomföras (Angelöw, 1991).  

3.3.1 Medarbetarnas syn på förändring 

För att ett förändringsarbete ska lyckas är det viktigt att få med sig medarbetarna i processen och att 

alla stöttar arbetet genom förändringen. Om detta stöd uteblir så försvinner effekten av 

förändringen hur logiskt riktig den än kan tyckas vara för verksamhetens välmående (Granér, 1994). 
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Involverar man medarbetarna och lyckas få dessa att ty sig till ledningens resonemang så blir 

resultatet oftast effektivitetsvinster. Ett viktigt behov för medarbetarna i ett projekt är att kunna 

känna meningsfullhet kring sitt arbete (Angelöw, 1991). En annan viktig aspekt kring förändringssyn 

hos personalen i en verksamhet är relevansen i att ta åsikter och önskemål på allvar. Gör man detta 

så undviker man mycket av det missnöje och motstånd gällande förändringar som man annars kan 

komma att stöta på (Sandström, 2002). Förändringar som kommer från projektgrupper eller en 

företagsdel långt ned i verksamheten för att sedan nå toppen har en bra grogrund och stor kraft till 

snabbt genomslag (Granér, 1994). En förändring som istället kommer från verksamhetens ledning 

medför oftast fler rädslor. I en situation som denna känner medarbetarna att de inte fått framföra 

sina önskemål och åsikter. Dessa känslor är sådana att de med lätthet leder till motstånd vid 

genomförandet av en förändring (Hagberg & Ljung, 2002). Det är viktigt att alltid ha fokus vid att så 

länge en förändring svarar mot medarbetarnas behov så upplevs förändringen positiv i 

arbetsgruppen (Granér, 1994). 

3.4 Verksamhets- och systemutveckling 
Det finns olika vinklar att se på organisatorisk förändring och hur denna påverkas. Vissa menar att 

det är tekniken som påverkar en systemutvecklingsprocess samt påverkar medarbetarnas 

arbetsförhållanden och kunskapsutveckling. Dessa föreslår att teknologin ska förbättras och blir mer 

effektiv. Andra menar att tekniken istället påverkas utav val och handlingar från systemutvecklare 

och organisationen. Dessa föreslår istället en förbättrad process i utvecklingen av 

informationssystem med exempelvis metoder, användarmedverkan och implementationsstrategier. 

Författarna framhåller att utvecklare i en organisatorisk förändring inte enbart kan fokusera på att 

förbättra de tekniska delarna utan att ta hänsyn till organisationen. Det är lika ineffektivt att enbart 

fokusera på de organisatoriska delarna utan att ta hänsyn till tekniken. Organisation och teknik står i 

ett ömsesidigt påverkande förhållande till varandra (Markus & Robey, 1988). 

Beckhard (1969) menar att verksamhetsutveckling är en aktion som är planlagd och styrd från 

verksamhetens topp. Den ska omfatta hela verksamheten samt öka både effektivitet och trivsel 

genom att medvetet påverka verksamheten med ett beteendevetenskapligt förhållningssätt. Bakka 

m.fl. (2001)  menar att det är genom arbete med grupp- och kommunikationsutveckling som 

förändringsledaren kan bryta ner barriärer inom verksamheten, som annars kan hindra förståelsen 

mellan verksamhetens delar. Det är denna förståelse som medför en god funktion inom 

verksamheten, genom en klart humanistiskt uppfattning om verksamhetens villkor och funktion 

(Bakka m.fl. 2001). Däremot har verksamhetsutvecklingssynsättet kritiserats mycket för att vara 
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alltför förutsättande mot konsensustänkande, alltså att verksamheters alla enheter har likvärdiga 

åsikter och är eniga om mål och aktiviteter (Gustavsen, 1990). 

Systemutveckling innefattar att skapa en logisk konstruktion som sedan byggs in som logik och 

information, i form av data, i datorer. Konstruktionen innefattar ett inflöde av något slag, processer 

inom systemet samt något utflöde, det färdiga arbetet kallas informationssystem (Schwaber, 1995). 

Information är då data används av någon för att konversera något. Informationen kan vara 

avgörande för en verksamhets fortlevnad i den meningen att rätt och snabb information om 

marknaden behövs för att kunna fatta rätt beslut i en hård konkurrenssituation (Finne, 2000).  

3.4.1 Hur genomförs verksamhets- och systemutveckling? 

Ett systemutvecklingsprojekt kan se mycket olika ut men består oftast i delarna; förstudie, planering, 

genomförande och avslut. I förstudien analyseras och definieras förutsättningarna för projektet samt 

projektuppdraget. Baserat på detta tas beslut om huruvida projektet ska läggas ner eller om det ska 

fortgå. Fortgår utvecklingen planeras arbetet upp och tidsbestäms i planeringsfasen för att sedan 

genomföras utefter de bestämda behov som framgick i planeringsfasen. Avslut kan innebära 

överlämning av projektet om det inte är gjort i genomförandefasen samt utvärdering av hur arbetet 

har gått inför framtida utvecklingar (Jansson 2004).  

Det förhållningssätt som används då man gör en systemutveckling kallas metod. Metoder beskriver 

de aktiviteter som ingår då man definierar, bygger och inför systemet. Metoder kan ses som ett 

ramverk där förhållningssätt och redskap för att utveckla systemet finns (Schwaber, 1995). Metoder 

är en beskrivning av ett tillvägagångssätt, utformade för att vara vägledande kunskap, det ska finnas 

hjälp för handlande i varje specifik situation (Goldkuhl, 1993).  

Verksamheten är grunden för hur informationssystemet ska vara uppbyggt. Därför behövs en 

ordentlig förståelse för hur systemets samanhang fungerar innan man påbörjar byggandet av 

systemet. För att få en sådan förståelse kan modeller användas, en förenklad bild av en komplex 

verklighet (Eriksson & Penker, 1999). Vid förstudiearbete kan modeller hjälpa till att fånga upp den 

kunskap som förmedlas genom kommunikation mellan människor. Modeller kan också hjälpa till att 

fokusera på och ge struktur åt kunskapen som är viktig att få fram för att stimulera den 

gemensamma kunskapsbildningen (Goldkuhl & Röstlinger, 2003).  

3.4.2 Problem och styrkor i verksamhets- och systemutveckling 

Brister i ett informationssystem kan få konsekvenserna att de anställda inte kan utföra sina 

arbetsuppgifter ordentligt eller att inter och extern kommunikation och information kan bli 
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ineffektiv. Då ett system- och verksamhetsutvecklingsprojekt misslyckas är det ofta ett flertal olika 

faktorer som tillsammans spelar in. Det kan vara att kraven som beställarorganisationen har på 

systemet och verksamheten inte har kunnat fångas upp ordentligt eller att systemutvecklarna lagt 

större fokusering på de tekniska detaljerna än på att förstå och fånga verksamhetens och 

användarnas behov. Att verksamhetsutvecklingen sker först och inte integreras med 

systemvecklingen är ett stort problem då detta inträffar. Detta leder till att två tunga 

utvecklingsinitiativ ska genomföras direkt efter varandra, med allt extra arbete och förskjuten effekt 

av den första utvecklingen, som detta innebär. De anställda kan inte använda systemet direkt i sina 

förändrade arbetssätt och deras engagemang i systemutvecklingen kan bli bristfälligt. Problem som 

uppstår i utvecklingen av systemet beror ofta på bristande kunskaper, koordination samt 

kommunikation mellan beställarorganisationen och systemutvecklarna (Karlsson, 2012).  

Ett annat problem som ofta uppkommer i systemutvecklingsarbetet är att systemen som utvecklas 

ofta innehåller fel som leder till att användarna inte är nöjda med systemet (Fitzgerald m.fl., 2002). I 

stora delar av utvecklingsarbetet, men främst i tidiga stadier, är fokuseringen att uttrycka och 

specificera kraven på systemet. Detta innebär ofta ett svårt arbete där man måste ta hjälp av de 

framtida användarna för att ta del av deras behov. Dessa användare har i många fall inte mycket 

träning i att uttrycka sig i krav och kan därför ha svårt att uttrycka sina behov, det kan även finnas 

många olika behov. Under utvecklingsprocessens gång kan behoven även förändras då nya synsätt 

påträffas på systemet (Kruchten, 2000).  

3.4.3 Praktikfall: Försvarets system- och verksamhetsutveckling 

För att ge en ytterligare inblick i hur en problematisk system- och verksamhetsutveckling kan se ut i 

en verklig situation beskriver vi fallet med förvarets införande av systemet PRIO.  

Försvarsmakten tecknade år 2007 ett systemleveransavtal med IBM för att dra igång en stor 

utveckling av sin verksamhet och samtidigt med detta inskaffa ett integrerat affärsystem av typen 

SAP. Avsikten var att bli effektivare, snabbare och en bättre arbetsgivare till en summa av 2,5 

miljarder kronor (Försvarsmakten, 2010; Carlbom, T., 2010). Denna summa var däremot exklusive 

förberedelsekostnader, förbandens egna kostnader, kostnader för att hålla igång gamla system samt 

kostnader för att anpassa infrastrukturen till hemligstämplad information (Jerräng, M., 2011). Redan 

2009 stötte projektet på problem som berodde på den gigantiska omfattningen på projektet där över 

160 datorsystem skulle länkas samman. Problemet var att man hade mycket höga ambitioner med 

projektet och det visade sig sedan att det var en typ av införande som Försvarsmakten inte hade 

erfarenhet och kompetens inom. Problemen var att kostnaderna hotade att överstiga budgeten med 

1 – 1,8 miljarder kronor (Holmström, M., 2009). 2011 kom förslag på att projektet skulle läggas ner 
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eller förändras när kostnaderna förväntades bli totalt 4 miljarder. Då hade endast steg 1 och 2 av 

totalt 6 införts. Anledningarna till att man ville avbryta projektet var att de inte ville införa det 

omfattande systemstödet samtidigt som den lika omfattande verksamhetsutvecklingen, de hade inte 

utrett lämpligheten av ett starkt integrerat system, det fanns oklarheter kring säkerheten, de hade 

inte kunnat avveckla de äldre systemen samt att de hade hunnit byta ansvarig myndighet (Jerräng, 

M., 2011). PRIO, som systemet kallas, bygger på SAP som är samma tekniska system som 

Försäkringskassan har haft stora problem med innan. Svårigheterna för PRIO är inte i första hand 

tekniska utan handlar om att försvaret trodde sig kunna köpa en heltäckande lösning. De gjorde 

därför inte en ordentlig planering och saknade även kompetens för att genomföra utvecklingen. 

Projektet riskerade även att inte nå de önskade effekterna på grund av en dålig planering 

(Holmström, M., 2009; Carlbom, T., 2010). Ett förändringsprojekt har sällan haft så mycket 

synpunkter och klagomål som PRIO. Några av dessa klagomål var att systemet inte samverkade med 

verksamheten och att denna istället kom i skymundan, kostnader förväntades överstiga budget, 

förseningar i tidsplanen, bristande kompetens samt att utvecklingen stör övrig verksamhet. Om 

försvarsmakten trots allt detta lyckas med projektet kommer det att betraktas som en sensation. 

Projektet ska enligt planerna vara klart 2013 (Carlbom, T., 2010). 

3.5 Projektarbete vid verksamhets- och systemutveckling 
Jansson & Ljung (2004) menar att projektarbete är en vanlig form av gruppsammarbete som används 

vid verksamhets- och systemutveckling. Vidare menar författarna att ett projekt är när en person blir 

tilldelad uppgiften att planera och leda genomförandet av något som har uppsatta kostnads- och 

tidsramar samt ett angivet slutresultat. Tillsammans ska en arbetsgrupp genomföra denna tillfälliga 

uppgift och man kan se gruppen av medarbetare som en egen liten tillfällig organisation med roller. 

Dessa roller har ett tilldelat ansvar som allt som oftast frångår deras ordinarie arbetsuppgifter 

(Jansson & Ljung, 2004). 

När ett projekt startas är det viktigt att man börjar med att tänka efter kring vad som ska genomföras 

och där efter planerar detta genomförande (Lööw, 2001). Enligt Hagberg & Ljung (2000) vill man ofta 

kasta sig in i genomförandefasen utan en god planering att falla tillbaka på. Det finns en brådska i 

detta och denna leder ofta till dåliga målresultat i projektarbetet. Projekt kan ses som den mest 

effektiva arbetsformen för organisationer som vill nyttja drivkraften hos sina medarbetare och 

samtidigt öppna upp för möjlighet till ständig förändring och utveckling i verksamheten (Hagberg & 

Ljung, 2000). Projekt handlar om de människor som driver dem och innefattar mycket mer än bara 

metoder och modeller. Förutsättningarna för att lyckas i ett projekt är därför att se människorna 

inom det för vad de vill och kan åstadkomma samt att arbeta aktivt för att skapa bra relationer 
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(Johnson & Magnusson, 2005). Enligt Hagberg och Ljung (2000) beror inte de problem som uppstår i 

projekten på projektens ledning utan har mer att göra med dess miljö. Det ska finnas en god 

samverkan mellan de personer som medverkar i projektet. 

3.5.1 Projektledning 

Projektledaren leder projekt mot satta mål och speglar en tillfällig chef för projektets medarbetare 

under projekttiden. Projektledarens rollansvar ligger delvis vid att hålla budget och tid men även att 

nå de uppsatta målen och motivera medarbetarna till att effektivt uppnå resultat (Jansson & Ljung, 

2004). Tack vare att medarbetarna i projektet har blivit mer självständiga har den traditionella 

chefsrollen minskat. Ledning och styrning behövs däremot fortfarande och har fått högre och 

förändrade krav. 

En projektledare är med fördel öppen för förändring och räds inte att tillämpa förändring i sitt eget 

arbete (Nilsson, 1993).  Nilson (1993) menar även att man bör tillämpa de tre viktiga egenskaperna 

mognad, kunskap och erfarenhet i sitt arbete för att uppnå ett fullgott ledarskap. Han motiverar 

detta med att man bör tillämpa en mognadsfaktor för att dra nytta av sina livserfarenheter i arbetet 

och omvandla dessa erfarenheter till kunskap i projektgruppen. 

3.6 Ledningens roll vid verksamhets- och systemutveckling 
Kotter (1990) menar att det är skillnad mellan ledning och ledare där båda behövs som ett 

komplement till varandra. Ledning, översatt från engelskans management, handlar om att hantera 

komplexiteten i verksamheter på ett bra sätt. Det viktiga för ledningen är att bringa ordning i 

huvuddelarna av verksamheten och skapa kvalitet och lönsamhet i dessa. Ledare och ledarskap 

däremot handlar om att hantera förändring. Detta har gjort att bra ledare har fått större efterfrågan 

då verksamheter fått en snabbare och mer kontinuerlig syn på förändring för att uppnå 

konkurrenskraftighet på en snabbt föränderlig marknad (Kotter, 1990). Kylén (2008) menar vidare att 

ledningen har fem övergripande roller; för det första att driva verksamheten. Detta kan ske genom 

att sätta upp mål, skaffa resurser, planera arbetet samt utvärdera de arbetssätt och den 

måluppfyllelse verksamheten har. Vidare har ledningen på olika nivåer även uppdrag som; 

personalledare, företagsrepresentanter, beredskapare för olycks- och katastrofhantering samt som 

yrkesmän i den bemärkelse de följer med i det operativa arbetet och i utvecklingar av det (Kylén, 

2008). Kotler & Casoline, 2009 menar att stora verksamheter bör brytas ner till mindre plattare 

grupper och undergrupper för att få kortare reaktionstider. Detta gör verksamheten mer 

förändringsbenägen. Att ha mål nära i tiden i en dynamisk verksamhet gör att utvecklingsbehov med 

större lätthet upptäcks (Kotler & Casoline, 2009). En samhållande verksamhetsidentitet gör också att 



 

28 

 

initiativ till förändring inte får lika stor motsättning då de anställda känner sig mer delaktiga i 

verksamheten (Røvik, 2007).  

Problem som ändå uppstår i vissa fall då en system- eller verksamhetsutveckling genomförs är att 

ledningen saknar kompetens för att hantera dessa komplexa projekt. Detta är eftersom det krävs 

kompetens både inom verksamhetsarbete, i hur utvecklingsarbete går till samt hur 

informationssystem införs. De behöver även kunna avsätta tillräckligt mycket tid utöver sina 

ordinarie arbetsuppgifter för att kunna styra projektet, detta är ofta ett problem då ledningen är 

underbemannad. Dessutom behöver den som ska ansvara för utvecklingsprojektet gärna vara kunnig 

i de verksamhetsområden som kommer att beröras av utvecklingen. Det händer ofta istället att man 

väljer en person som är tillgänglig. Det är inte säkert att denna person har rätt kompetens eller 

tillräckligt mycket ledig tid för att leda projektet (Hullberg, 2003). 

3.7 Sammanfattning av teori 
Vi anser att formuleringarna i teoridelen riktar sig till målgruppen på ett bra sätt då vi har försökt att 

förklara de begrepp som används på ett grundläggande sätt. Däremot kan en del ha fått en relativt 

smal och enkel förklaring vilket kan göra att de mest oinsatta i ämnet kan lämnas oförstående i vissa 

mindre sammanhang. Vi anser däremot är detta inte är något som leder till hinder för att förstå 

sammanhanget och helheten i studien. Förändring och förstudie kändes mycket centralt i vår studie 

då detta utgör grunden i vårt problemområde. Då ett system- och verksamhetsutvecklingsprojekt 

genomförs har vi sett att förstudien är det inledande momentet för att avgöra om projektet ska dras 

igång eller inte. Viktiga aspekter för utvecklingen analyseras och bestäms här. 

Verksamhetsutvecklingar har betoningen på att förändra arbetsprocesser och systemutveckling har 

betoningen på att utveckla informationssystemet. Dessa två integreras också ofta med varandra. 

Inom detta område beskriver vi genomförande och faktorer som påverkar arbetet. Här har vi även 

valt att ta med ett praktikfall om försvarets IT-systemutveckling. Detta tog vi med för att vi såg att 

misslyckandet i deras utveckling berodde på en bristfällig förarbetesfas och detta pekar även ut 

andra delar som är bra att tänka på vid system- och verksamhetsutveckling. Slutligen har vi sett hur 

ledningen kan påverka och underlätta arbetet och även hur arbetsformen projekt kan påverka 

utvecklingen.  
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriskt insamlade materialet i vår studie, och kan ses som studiens 

resultat. Vi har använt materialet genom att strukturera och sortera det utefter de begrepp som är 

relevanta i vår studie. En presentation av intervjupersonerna ska ge en förståelse till bakgrunden för 

materialet samt ge läsaren chansen att tolka materialet på egen hand. 

4.1 Empirins roll 
Empirin ska spegla de verkliga omständigheterna inom det område som studien är förlagd. Teorin 

ligger som grund för denna del då denna har lett fram till de intervjufrågor som har ställts till 

respondenterna. Teorin kommer även att ligga till grund för tolkningen och bekräftelse av det 

empiriska materialet. Denna del är sammanställd utifrån våra intervjupersoners svar på 

intervjufrågorna samt utefter de tolkningar som vi har gjort av dessa svar i enighet med 

sammanhanget och bakomliggande kunskap. Detta kapitel är strukturerat utefter de begrepp som är 

relevanta för studien och dess syfte. Vi blandar således intervjupersonernas svar under rubriken för 

ett visst begrepp istället för att dela upp svaren efter person. Det sammanställda materialet i denna 

del kommer även att vägas mot den teoretiska delen i nästa kapitel som är analys. 

4.2 Intervjuade personer 
Vi kommer först att beskriva de personer som har intervjuats för att ge en bild av hur det empiriska 

materialet har tolkas samt för att ge läsaren en chans till egen tolkning utefter 

personbeskrivningarna.  

4.2.1 Intervjuperson Björn Eriksson 

Björn Eriksson lade grunden till sin karriär med en teknisk utbildning med mycket 

hårdvaruprogrammering, han har ingen övrig utbildning inom verksamhetsutveckling eller liknande 

utan har lärt sig allt genom erfarenheter. Eriksson fick ett uppdrag från en vän som ville ha hjälp med 

ett IT-uppdrag och detta ledde till att Björn Eriksson sedan startade ett eget företag, Hard Facts som 

grundades år 2000. Eriksson trivs bra med att arbeta som egenföretagare på Hard Facts och är 

verksam inom Stockholmsregionen. 

4.2.2 Intervjuperson Johan Örn 

I sammanlagt sju år har Johan Örn arbetat på IFS. I en period där emellan har han jobbat som 

underhållschef på Agroetanol i Norrköping och innan sin tid på IFS så var han sjökapten i 20 år. Under 

sin tid som sjökapten var han med om införandet av datoriserade underhållssystem. Örn hjälpte till 
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vid införandet av underhållssystemen på flera båtar och det var så han fick upp ögonen för den 

bransch han idag verkar inom. På IFS har Johan Örn en tjänst som verksamhetskonsult och han 

jobbar med lösningsarkitektur. Med det menas att han utreder vilka delar av IFS system som ska 

användas hos kunden och hur man kan konfigurera de behov som finns. Han står som en mellanhand 

mellan kundens verksamhet och IFS som affärssystem.  

4.2.3 Intervjuperson Jonni Harrius 

Jonni Harrius jobbar i Linköping på Ateles som erbjuder e-handelslösningar till andra företag. Han är 

säljansvarig vilket innebär att han har hand om alla kundkontakter gällande företagets affärer. 

Harrius har tidigare studerat ett ingenjörsprogram vid Linköpings universitet. Sedan han läste där har 

han hunnit skaffa sig en gedigen branschvana. 

4.2.4 Intervjuperson Ingemar Segerberg 

Ingemar Segerberg har arbetat i utvecklingsbranschen sedan han gick ut tekniska högskolan 1989. På 

Ericsson i sin nuvarande befattning har han arbetat sedan 1995 och har således lång erfarenhet inom 

utvecklingsprojekt. I sin nuvarande befattning på Ericsson arbetar han med förstudier inom stora 

GSM projekt på systemavdelningen. Han ingår i en stor grupp som utvecklar det enorma GSM system 

som Ericsson har över hela världen. Ingemars arbete innefattar att utveckla den tekniska delen av 

detta, och samverkar således med personer över hela världen. Ingemar arbetar endast med 

studierna kring vad projekten ska innehålla och vad man ska utveckla, han utför inte något 

programmeringsarbete. 

4.2.5 Intervjuperson Mia Svenheden 

Mia Svenheden har studerat systemvetenskap i Göteborg och tog examen 1984. Sedan dess har hon 

varit konsult inom verksamhetsutveckling. Svenheden har 25 års erfarenhet av management och 

ledning samt är affärsansvarig för Ekan AB. Företaget finns i Göteborg och Stockholm och Mia 

Svenheden var med och grundade Ekan AB. 

4.3 Förstudien 
Björn Eriksson har sett att en förstudie kan innehålla exempelvis analyser av affärsmöjligheter, hur 

verksamhetens delar ska samverka, fysisk placering, organisationens uppbyggnad och 

arbetsprocesser samt den tekniska delen. Mer specifikt kan en förstudie med fördel innehålla bra 

beskrivningar kring; bakgrund, nuläget, omfattning, avgränsningar, intresseanalys, effektmål, 

projektmål, lösningsförslag, nyttovärdering, riskanalys, tidsplan, budget samt projektorganiseringen.  
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Örn säger att anledningen till varför man påbörjar arbetet med en förstudie är att man vill säkra 

kravbilden och skapa en överenskommelse i ett projekt och då ligger fokus ofta vid tid, budget, 

kraven för slutprodukten samt på lösningens utseende. Även Harrius anser att det är viktigt att man 

gör en grundlig kravinsamling för att ha ett underlag att gå vidare med i projektets arbete. Detta 

menar även Segerberg som framhåller att man bör ställa rimliga krav i början av projektet så att de 

som realiserar vet vad de ska göra.  

Samtliga intervjupersoner har sett att ett utvecklingsprojekt startar med att göra en grov förstudie. I 

denna sätter man upp tidsramar med milstolpar och budget. Man tar även i denna utredningsdel av 

förstudien reda på hur lösningen i systemet och verksamheten ska se ut så att man senare vet vilka 

delar av systemet som ska förändras eller byggas. Det är även av stor vikt att skapa en gemensam 

bild kring projektets omfattning i förstudiefasen för att undvika kostsamma missförstånd som 

drabbar systemutvecklingen. Det är även viktigt att leverantör och beställare synkar sina tankar kring 

produkten som ska utvecklas. ”Sätter man inte upp tillräckligt tydliga arbetsmål så är det svårt att se 

åt vilket håll projektet är på väg”, menar Örn och även att om man förtydligar arbetet på ett 

tillräckligt noggrant vis så motverkar detta att både tid och budget drar iväg under projektets gång.  

Förstudien ska, enligt Eriksson och Segerberg, ta upp alla delar som ska belysas av utvecklingen och 

helst i dialog med dem som arbetar inom dessa delar. För att få dessa att delta, och även få med dem 

som ska använda systemet då det är infört, vilket är viktigt för att få deras synpunkter, kan man 

anordna workshops eller liknande aktiviteter. Eriksson säger att då personer som kommer att 

beröras av systemet träffas och växlar tankar och idéer är det stor chans att viktiga saker om 

systemet och dess funktion kommer upp och kan hanteras. Enligt Örn är det främst 

förändringsledaren som håller i sådana möten. Denne utför även intervjuer med berörda personer 

individuellt, till exempel ledningen eller medarbetare, för att få med många olika åsikter om 

utvecklingen. 

4.3.2 Problem och styrkor i förhållande till förstudien  

Man kan aldrig specificera kraven i en förstudie så att man slipper undan från anpassningar helt och 

hållet senare i projektarbetet. Det uppkommer alltid svårigheter som inte har tänkts på vid 

planeringsarbetet gällande delar som måste anpassas eller delar som behöver ändras i projektets 

rutiner, enligt Björn Eriksson samt Segerberg. Segerberg framhåller även att det inte alltid är bra att 

säga ja till alla ändringar som kunden önskar, det kan vara lika bra att säga nej istället för att dra över 

budget, alternativt förankra ändringskostnaderna med kunden vilket även Mia Svenheden vidhåller. 

Ändringar sköts bäst med ett ändringshanteringssystem. 
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Eriksson, Svenheden och Segerberg menar att det är en stor del av utvecklingsprojekt som misslyckas 

på grund av att man inte lägger tillräckligt mycket tid på förberedelserna. Det är effektivare att 

arbeta uppströms, det vill säga att ändra på saker när de fortfarande bara finns på pappret och inte 

när de sedan är realiserade. Att räkna igenom siffrorna ännu en gång och ha ännu en workshop innan 

arbetet går vidare är enklare än att göra förändringar i senare skeden. Om något blir fel i början är 

det nämligen stor risk att det blir fel hela vägen genom utvecklingen.  

En förstudie genomförs, enligt samtliga intervjupersoner, även för att minska riskerna i 

utvecklingsarbetet eller för att göra riskerna synliga. På detta vis är det lättare att lösa eller undvika 

dem. Genom en förstudie motverkar man även de problem och andra viktiga faktorer som inte blir 

tillräckligt uppmärksammade då en förstudie hoppas över eller om den inte är tillräckligt 

genomarbetad.  

Enligt Eriksson händer det att verksamheter väljer att inte genomföra någon förstudie. Detta beror 

ofta på stor brådska, otillräcklig kunskap om vikten av en förstudie eller att verksamheter anser en 

förstudie alltför kostsam. Däremot är det nästan alltid så att det blir kostsammare att inte genomföra 

en förstudie, enligt Örn. 

Samtliga intervjupersoner framhåller att en lyckad förstudie används under lång tid både genom hela 

utvecklingsprojektet och i kommande projekt. Däremot kan det hända att förstudien resulterar i att 

projektet inte anses vara lönsamt och att det istället läggs ner. I annat fall kan det gå lång tid från att 

förstudien är gjord till att projektet kommer igång och då kan förstudien ha blivit irrelevant eller 

föråldrad. En misslyckad förstudie kan innebära att inte alla viktiga delar för utvecklingen har 

behandlats eller har behandlats för lite.  

Det viktiga i förstudien är enligt Segerberg att ta reda på vad det är som ska göras, och varför. Det är 

en väldigt viktig del eftersom många stora projekt ofta misslyckas på grund av att man i dessa projekt 

inte vet varför man genomför projektet och istället fokuserar på tekniska aspekter. Segerberg säger 

”I dessa stora projekt vet man inte vad det är för problem man ska lösa eller varför man gör 

utvecklingen. De fokuserar ofta bara på det tekniska. Då går det nästan alltid åt skogen”. I dessa 

situationer behövs en förstudie för att ta reda på syftet med utvecklingen. I lite mindre, men ändå 

stora projekt vet man bättre vad som ska göras och behöver då inte en lika omfattande förstudie.  

Beställarorganisationen kan även, enligt Örn, vara fokuserade på sina tidigare processer och tror 

därför ofta att det framtida systemet måste innehålla dessa delar. Detta gäller även när 

utvecklingsarbetet är allt för tidsbegränsat och man då inte kan lägga tillräckligt med tid på 
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förstudien utan måste gå snabbt fram till visualiseringen av systemet. Detta kan ge användarna en 

bild av hur det nya systemet ser ut och beställare kan komma med mer synpunkter och krav som är 

relevanta. ”Att göra på detta vis är alltid en avvägningsfråga, men det är ofta väldigt svårt för en kund 

att ta till sig ett system i fasen där processplaneringen äger rum”, säger Örn. Han tycker istället att 

kunden ska få testa systemet för att få förståelse och att man därefter inför de ändringar som kan 

tänkas uppkomma. Detta menar även Segerberg och framhåller att användarna av systemet bara ser 

det yttersta och inte det som programmerarna ser. Därför kan det vara mycket bra att jobba med 

enkla visualiseringar av hur systemet kan se ut innan man börjar med utredningsarbetet om vad de 

efterfrågar för funktioner. 

Svårigheter i förstudien är, enligt Segerberg, att förutsäga allt som kan inträffa i projektet. Man 

måste redan i förstudien ta reda på hur samverkan med andra system och mellan verksamheter ska 

fungera samt hur systemet ska förvaltas då det är implementerat. Det gäller att ha personer med rätt 

kompetens med i förstudien och även att förankra projektet väl bland medarbetarna menar 

Segerberg och Svenheden. 

4.3.3 Dokumentationen i förstudien 

Resultatet av en förstudie dokumenteras sedan i en förstudierapport vilken används som 

beslutsunderlag genom hela projektet, enligt samtliga intervjupersoner. Dokumentationen kan ske i 

allt från Powerpoint till Word dokument enligt Segerberg, denna ska innefatta allt som framkommer i 

förstudieundersökningen och används för att stämma av mot om man har fått med alla delar som 

ska vara med i systemet. Allt material som kommer upp på workshops och i intervjuer sammanställs 

och bildar en del i förstudiedokumentationen, säger Örn.  

I en förstudie på IFS, Hard Facts och Ateles är all typ av dokumentation väldigt viktig. På IFS beskriver 

man med fördel arbetets processer i processgrafer. Dessa grafer visar alla processer som systemet 

ska stödja samt vilka specifika krav processerna innehåller, alltså vad som är viktigt att projektet löser 

via nyutvecklingen. Dessa processgrafer beskriver arbetets absolut viktigaste punkter. Efter att ha 

kartlagt dessa så går man vidare ned på projektarbetets delprocesser och på detta vis kommer 

planerandet in på en mer detaljerad nivå. Dokumentation utvecklas ständigt för att den ska kunna 

användas så effektivt som möjligt som vägledning i arbetet. Man vill även att dessa dokument syftar 

till att visa vilka delar i systemet som kommer att användas. Om man håller sig till att dokumentera 

förstudien ordentligt så blir arbetet med utvecklingen både tydligt och väldefinierat, enligt Johan 

Örn.  
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4.4 Förhållningssätt till förändring 
Björn Eriksson menar att förändringar i systemet genomförs för att underlätta något, tjäna mer 

pengar eller för att saker ska gå smidigare. Därför ska inte detta hindras av ett gammalmodigt sätt att 

arbeta i organisationen.  

Då man arbetar med förändring har Björn Eriksson sett det positivt att använda sig av workshops, 

modelleringar, strategidagar, föreläsningar eller andra metoder för att engagera till medverkan och 

engagemang. Detta kan göras både innan, för att uppmärksamma anledningarna till behov av 

förändring eller i annat fall varför man säger nej till förändringen. Det kan även göras under 

utvecklingsprojektets gång för att undvika att man kringgår viktiga delar i förändringen. 

Örn anser att det viktigaste vid en lyckad förändring är att förändringen leder till något som är bättre 

än innan. För att förändringen ska få en tillräcklig genomslagskraft i verksamheten så är det viktigt att 

det noggrant redovisas vad för positiva resultat som förändringen kommer att leda till. Enligt Örn och 

Svenheden så ska en förändring alltid leda till nytta.  

Eriksson framhåller att om företaget är stort och har en mycket utspridd verksamhet som ska beröras 

av förändringen kan det bli problem i att skapa ett gemensamt samtycke eftersom varje enhet 

opererar individuellt och berörs på olika sätt. Detta kan gälla exempelvis franchiseföretag som 

McDonalds, där varje restaurang bedriver en egen verksamhet och har en egen budget. Vid en 

förändring måste de lägga ner sin tid och sina resurser och därför krävs att de ser förändringen som 

något positivt. Avdelningar kan även ses på ett liknande sätt då de opererar under stort eget ansvar. I 

dessa fall behöver ledningen påverka enheterna med mycket information och motivering till 

förändringen, det kan ske genom personalmöten, personaltidningar eller individuella möten med 

berörda personer.  

4.4.1 Medarbetarnas syn på förändring 

Ett problem som enligt Örn uppstår vid system- och verksamhetsutveckling är att någon blir drabbad 

av förändringen. Det kan vara så att man har haft en roll innan utvecklingen som nu ska göras om 

eller tas bort. Personen som blir drabbad sätter sig ofta emot förändringen. Detta kan 

förändringsledaren hantera genom att fokusera på resterande organisation då en negativ individ ofta 

inte är mottaglig för argumentation. För helheten blir detta bättre Det är däremot viktigt att försöka 

engagera till en positiv syn hos medarbetarna för att kunna lyckas med utvecklingen. Har ledaren 

erfarenhet av förändringar och motsättningar kan denne relatera till tidigare utvecklingar där 

liknande arbetssätt har lett till ett lyckat resultat. Ännu en viktig del i system-och 

verksamhetsutveckling är att involvera medarbetarna och deras synpunkter menar samtliga 
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intervjupersoner. För att göra detta kan man, enligt Björn Eriksson använda sig av workshops, 

modellering, strategidagar och föreläsningar och på detta sätt engagera medarbetarna till att 

medverkan i förändringsarbetet. Engagemang är relevant för att synpunkter från olika håll i 

verksamheten ska kunna synliggöras.  

4.5 Verksamhets- och systemutveckling 
Eriksson säger att då man gör ett införande av ett system eller en utveckling av ett sådant behövs 

också alltid någon form av verksamhetsutveckling gällande organisationen och dess arbetsprocesser. 

Då IFS, enligt Örn, arbetar med en systemutveckling hos ett företag är det i nästintill varje fall så att 

betoningen ligger vid att genomföra en verksamhetsutveckling. Det system som de inför är ett 

standardiserat system där det är enklare att anpassa verksamheten efter systemet än tvärt om. 

Segerberg säger att i ett kombinerat verksamhets- och systemutvecklingsprojekt är det själva 

genomgången och utvecklingen av verksamheten som ger störst fördelar och vinster för företaget. 

Örn menar att när IFS drar igång en systemutveckling ute hos kund så beror det ofta på att den 

systemkarta kunden har är svår att få ihop. Man har med andra ord så många system att det är svårt 

att anpassa dem utefter varandra vilket leder till att flödet i processen inte hänger ihop. 

4.5.1 Hur genomförs verksamhets- och systemutveckling? 

Ett utvecklingsprojekt då man genomför en system- eller verksamhetsutveckling kan innefatta att 

man börjar med att genomföra ett affärsfall redan innan förstudien, enligt Eriksson. Detta affärsfall, 

eller business-case, ska utreda om utvecklingen ens är möjlig och relevant samt om det går att göra 

några ekonomiska vinster på den. Ett business-case kan innehålla liknande eller samma rubriker som 

i den efterföljande förstudien som man genomför om det blir ett positivt resultat av affärsfallet.  

I förstudien sker större efterforskningar inom samma områden där det förankras mer konkret hur 

alla delar ska fungera och vad som behövs göras, enligt Eriksson. Om förstudien också får ett positivt 

resultat kan man gå vidare och starta upp projektet på riktigt, då kommer design och 

genomförandedelen där man realiserar vad som har blivit bestämt. Örn säger att tester genomförs 

och referensgruppen utvärderar och sedan lämnas det färdiga systemet över till dem som ska arbeta 

med det. Förändringar sker enligt Eriksson även i organisationen för att anpassa denna till det nya 

systemet. Slutligen hålls utvärderingar. Den dokumentation som skapades i början av projektet finns 

levande under projektets gång och uppdateras löpande med nya synpunkter, enligt Örn. 

Enligt Segerberg och Svenheden finns det olika arbetsmetoder när man genomför ett 

utvecklingsprojekt, och vilket man använder beror på hur mycket tid som finns tillgänglig samt på 
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storleken på projektet. Det finns iterativa, agila metoder och det finns vattenfallsmetoder. Om det 

inte genomförs en ordentlig förstudie spelar det ingen roll vilken metod som väljs eftersom projektet 

kommer att misslyckas på grund av detta. Om systemet har en mängd olika funktioner som ska 

koordineras till ett visst slutdatum är det bra att använda en blandning av iterativa och agila 

metoder. Projekt med enbart agila metoder tar ofta längre tid att genomföra men det är ändå ofta 

dessa som med fördel används. Då man arbetar med ett agilt arbetssätt kan man utföra förstudien 

parallellt med nästa fas i projektet.  

I små och medelstora företag är det, enligt Björn Eriksson, vanligt att det inte finns några färdiga 

metoder eller modeller som används vid utvecklingar. Tar man in en konsult är de istället öppna för 

de lösningsförslag som denne kommer med. Det kan däremot behöva göras ändringar och 

anpassningar i metoderna och modellerna innan de går att applicera på verksamheten, då det är 

viktigt att de känner igen sig i arbetssätt och synsätt i dem.  I stora företag finns det ofta hela 

avdelningar som sköter företagets metod- och modellutveckling, som de sedan använder sig av vid 

olika utvecklingsprojekt. I båda fallen används influenser från olika kända metoder och modeller som 

grund, exempelvis systemutvecklingsmetoderna Lean, Scrum, RUP med flera. 

4.5.2 Problem och styrkor i verksamhets- och systemutveckling 

Ett systemutvecklingsprojekt kan fallera på grund av att man i förstudien har underskattat hur 

mycket tid och arbete som testning av systemet upptar. Detta är ofta en större del än vad som 

räknas med. Detta och liknande problem kan undvikas genom att göra en riskanalys i början av 

projektet för att se hur stora konsekvenser riskerna har samt hur stor sannolikhet det är att de 

inträffar. Ett bra ändringshanteringssystem hjälper även mot att det blir stora konsekvenser av att 

rätta ett litet fel eller att rättningen av detta stör andra delar av systemet, menar Segerberg. 

Segerberg menar även att det största problemet som kan uppkomma är då parterna i en utveckling 

inte vet vad det är som ska utvecklas eller varför. Fokuseringen har lagts på att hitta rätt teknik till 

projektet och inte på att ta reda på varför utvecklingen behövs. Även att gå från projekt till produkt 

kan vara ett svårt steg för en systemutveckling om man inte tänker igenom hur förvaltningen ska 

skötas redan under förstudien. 

Harrius förklarar att Ateles använder sig av ett processunderlag för att fånga upp berörda delar vid 

system- och verksamhetsutveckling. Utifrån ett kravdokument, ett beslutsunderlag och en artefakt 

gällande införsäljning av slutprodukt så skapas beställaren en bild av hur den tänka 

systemarkitekturen ska komma att se ut. Genom att fånga beställarens förståelse för produktens 

funktionalitet i ett tidigt skede motverkas missförstånd, enligt Björn Eriksson.  
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Johan Örn säger att det till en början kan vara svårt att definiera rätt krav vid förstudien av en 

system- eller verksamhetsutveckling om man inte är tillräckligt insatt gällande utvecklingsområdet. 

Då detta inträffar arbetar man sig med fördel snabbt igenom detaljprocesserna för att få fram en 

systemprototyp, säger Örn. Denna prototyp kan sedan testas av beställaren så att denne får 

förståelse för vad det är som händer och hur det färdiga systemet kan se ut. Örn fortsätter med att 

förklara att det på detta vis ges klarhet kring vilka funktioner som behöver korrigeras eller adderas 

för att beställaren av systemet ska bli nöjd med sin slutprodukt. Segerberg framhåller även detta och 

menar att det är bra att tidigt arbeta med enkla visualiseringar av det tänkta systemet för att sätta 

igång tankeprocessen hos de framtida användarna. 

4.6 Projektarbete vid verksamhets- och systemutveckling 
Projektarbete är den vanligaste formen som ett utvecklingsarbete organiseras i, bland annat 

eftersom denna form är målinriktad och fokuserad på att leverera ett resultat. Därför är det enligt 

Johan Örn viktigt att fokusera på att forma projektet på ett optimalt sätt, särskilt vid uppstarten, då 

det kan leda till att utvecklingen misslyckas om det inte görs. Projektgruppen består av 

representanter från både beställaren av systemet och från de som tar fram och inför systemet. Det 

dagliga ledningsansvaret rent praktiskt ligger hos projektledaren. Projektledare har insyn hos både 

kommande systemanvändare och hos den systemutvecklande parten i projektet menar Johan Örn.  

Segerbergs arbete på Ericsson sker enligt projektformen och har ett ständigt pågående 

förbättringsarbete. Inom denna stora organisation finns det minst tre olika nivåer av projektledare då 

ett stort projekt genomförs. Dessa representerar alla olika avdelningar som deltar samt verkar på en 

hög övergripande nivå. 

Björn Eriksson anser att när man sätter samman en projektgrupp så är det viktigt att man lägger 

fokus vid att få en bra konstellation av projektmedlemmar. Detta gör man, enligt Svenheden, genom 

att plocka medarbetare från så spridda håll som möjligt i verksamhetsberörda delar av utvecklingen. 

Lyckas man med detta så kommer man med stor sannolikhet att fånga upp så många viktiga detaljer i 

kravhanteringen som möjligt när man definierar arbetsprocesser. Att projektgruppen har spridd 

kompetens är även viktigt när man tar fram utbildning för det utvecklade systemet för att olika 

behov av kunskap ska tas upp i användarnas inlärningsprocess, säger Eriksson och Örn.  

Att projektledaren lyfter upp projektets mål i ljuset och gör dem synliga för projektgruppen är väldigt 

viktigt. Om man inte lyckas med detta eller faller ifrån målgruppen för projektet så blir system- och 

verksamhetsutvecklingen ofta drabbad på negativa vis, säger Harrius. 
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Björn Eriksson säger att idén till att starta ett projekt kan uppkomma på olika sätt. Däremot är ett 

naturligt steg efter detta att identifiera och konkretisera projektidén. Detta görs genom en 

nyttovärdering som också är det viktigaste då detta definierar vad, hur och nyttan med projektet. 

Detta kan göras i en målformulering, tids- och resursplanering, kommunikationsplaner, 

riskanalysering, styrning, koordinering, med mera. Eriksson säger att om misstag görs tidigt i ett 

projekt kan dessa bli problematiska även senare vilket kan leda till större kostnader och tidsåtgång. 

När ett projekt väl är igång ska det ledas, styras och drivas på av dels konsultsidan, beställaren och 

berörda avdelningars representanter. Örn säger att en projektgrupp kan bestå av till exempel en 

projektledare, en styrgrupp, som har beställt och betalar projektet, personer med höga befattningar 

från de områden som berörs i projektet samt i vissa fall en referensgrupp, som agerar testpersoner i 

olika faser av utvecklingen och kommer med förslag på förbättringar. Den sammansatta 

projektgruppen hjälps sedan åt för att nå kunskaper, hantera risker och etablera rutiner. Oklarheter 

från ledningen eller kring målet med projektet kan vara orsaker till att projektet inte avslutas i tid, 

detta identifieras för att ta fram en plan så att projektet kan komma i mål. Genom projektet ska 

roller, arbetsätt och metoder vara definierade och de som arbetar i projektet ska vara utbildade i 

projektarbete för att få ett bra resultat, enligt Örn, Svenheden och Eriksson.  

4.6.1 Projektledning  

Samtliga intervjupersoner menar att man som projektledare ställs inför den ständiga prövningen att 

motverka motverkan vid förändringsarbete. Detta är en utmaning som det kan ta tid att lyckas med. 

Med fördel besitter en projektledare erfarenhet och branschpondus för att via sin kunskap inge 

förtroende i sitt arbete med att driva projektgruppen framåt i förändringen. Det är även viktigt att 

projektledaren förankrar med ledningen gällande ståndpunkter kring budget och hur milstolpar ska 

utformas. Detta då det ligger vid projektledarens rollansvar att få projektets budget och tidsramar att 

gå ihop.  

4.7 Ledningens roll vid verksamhets- och systemutveckling 
Själva projektet, enligt Björn Eriksson och Segerberg, vid en verksamhets- eller systemutveckling leds 

av projektledaren. Däremot är det ledningen som ofta tar initiativet till förändringarna och det är 

även bra att ledningen är engagerad i utvecklingen. Företagsledningen har i uppgift att sätta upp de 

övergripande riktlinjerna för verksamheten och se inom vilket område verksamheten bör satsa. De 

kontrollerar vilka kunder som företaget bör satsa på att rikta sig till samt vilka investeringar som bör 

göras. Det gäller även IT-investeringar, dessa bör ledningen vara involverade i på samma sätt som de 

är involverade i andra projekt som pågår i verksamheten. Ledningen har till uppgift att avgöra hur 

stor budget som kan läggas på utvecklingsprojektet, menar Segerberg.  
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Förändringsinitiativet kan, enligt Eriksson, komma både från ledningen på en avdelning eller 

ledningen för hela verksamheten beroende på storleken på förändringen. Ibland kan initiativ till 

förändring även komma från någon annan ansvarspost eller från medarbetare då de har upptäckt 

något problem i sitt område. Om ledningen är negativt inställd till förändringen är det ett problem, 

det kan bero på att de ser mycket till kostnader och budgeten för projektet och då anser att det blir 

en för stor kostnad. Ofta vid förändringar väger man kostnaderna för att behålla sitt nuvarande 

system och rutiner mot utvecklingskostnaderna och de framtida besparingarna med ett effektivare 

arbetssätt. Att ledningen däremot är motiverad till förändringen bidrar till att de också drar med sig 

resterande organisationen i det positiva synsättet på förändring. Ledningen vill ofta spara pengar och 

enligt Johan Örn blir man allt som oftast förvånad över hur mycket pengar en organisation är villig att 

lägga ned på underhåll av ett gammalt system för att slippa genomföra en förändring. Då gäller det 

för förändrings- och projektledaren att uppmärksamma hela organisationen kring de effektiviserande 

fördelar som förändringsarbetet kommer att medföra.  

4.8 Sammanfattning av empiri 
Johan Örn, Björn Eriksson, och Jonni Harrius arbetar som systemleverantörer och konsulter vid 

verksamhetsutvecklingar. Ingemar Segerberg arbetar som utvecklare i förstudiefasen internt på 

Ericsson och Mia Svenheden arbetar som verksamhetskonsult på Ekan AB. De har alla lång erfarenhet 

inom yrket och har samlat på sig erfarenheter inom vad som brukar gå fel och hur man kan agera för 

att minska dessa fel vid system- och verksamhetsutvecklingar. Eriksson, Harrius, Segerberg, 

Svenheden och Örn anser alla att man bör vara mycket grundlig i förstudiegenomförandet och se till 

att motivering och medverkan finns från beställarorganisationen. Förstudiearbetet menar dem, ska 

tecknas ner i en dokumentation som ska vara stöd genom hela utvecklingsarbetet. Ändringar och nya 

idéer kan uppkomma under projektets gång trots att förstudien genomförs noggrant eftersom de 

framtida användarna kan ha svårt att föreställa sig hur systemet kan komma att se ut och fungera. 

Det kan därför enligt Örn och Segerberg vara bra att ibland snabbt komma fram till en 

systemdemonstration. System- och verksamhetsutvecklingen kan ske på olika sätt och bör anpassas 

efter den verksamhet som genomför den. Den vanligaste arbetsformen vid ett utvecklingsarbete är 

projekt och detta har även sina rutiner för att arbetet och gruppsammanhållningen ska fungera bra. 

Ledningen har ofta rollen som engagerande, beställare och budgethållare vid ett utvecklingsprojekt, 

ledarna är de som ser till att arbetet fortlöper enligt planerna och står för motivationen.  
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att väga det empiriska sammanställda materialet mot vår teoretiska 

sammanställning för att göra en analytisk jämförelse mellan dessa. Vi kommer att visa på vår 

förståelse och vårt lärande för det studerade, genom att diskutera det framkomna. Vi kommer 

samtidigt att relatera till studiens syfte och problem. 

5.1 Analys och diskussionens roll 
Då vi har sorterat vårt insamlade empiriska material och sammanställt detta i föregående kapitel, 

empiri, kan vi i detta kapitel gå vidare i vår fastställda analysmetod med att väga det empiriska 

materialet mot det teoretiska materialet. I vår analys kommer vi att genomföra en jämförelse och 

diskussion mellan teorin och empirin. Vi kommer att påvisa vårt eget bidrag i form av lärdomar och 

insikter samtidigt som vi sammanställer och jämför andras bidrag i form av tidigare forskning och 

yrkesverksamma personers kunskaper. Analysdelen ska bilda underlag för studiens slutsatser och 

kunskapsbidrag som redovisas i kapitel 6. 

5.2 Förstudien 
Avsikten med en förstudie är att utreda vilket syfte den tänkta utvecklingen har. Detta kan ske 

genom att göra en noggrann utredning av samtliga delar som utvecklingen kommer att beröra samt 

noggranna tekniska och ekonomiska utredningar. Jansson och Ljung (2004) menar att avsikten med 

förstudien att utreda både projektets idé samt alternativa tillvägagångssätt. Detta framhåller även 

våra intervjupersoner och menar även att samverkan mellan utvecklingsprojektets delar ska finnas 

med. Dessa utredningar är till för att kunna synliggöra och minska riskerna i utvecklingsprojektet, 

genom att känna till dem tidigt och förebygga dem. Problem som uppstår sent i utvecklingen blir ofta 

mycket omfattande och mer svårlösta, menar Johnson & Magnusson (2005) samt 

intervjupersonerna. Burman & Beckaman (1992) menar att syftet med en förstudie är att skaffa 

tillräckligt med kunskap för att besluta kring värdet i att genomföra projektet samt att avgöra om det 

planerade systeminförandet svarar på de framtida systemanvändarnas förväntningar och ryms inom 

budgetens ramar. 

Således kan vi se att en förstudie går igenom alla de delar som utvecklingen kommer att behandla, de 

ekonomiska aspekterna, tidsplaner, systemets funktioner samt verksamhetens utveckling. I många av 

de verksamheter som vi har besökt, sker förstudien i flera steg med beslut om fortsatt arbete efter 

varje steg. Detta anser även vi vara ett bra förhållningssätt då det kan vara svårt att göra en 

heltäckande, detaljerad planering innan alla fakta har inhämtats. Varje gång man går igenom 
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projektet finns även tillfälle att hitta nya problem eller delar att betänka. Förstudien kan genomföras 

både innan projektstarten eller i början av projektet. Därför kan det vara bra att beräkna tid för flera 

förstudier på olika detaljnivå.  

5.2.1 Problem och styrkor i förhållande till förstudien 

Det viktiga att utreda i vår studie är huruvida förstudien i ett utvecklingsprojekt påverkar projektet 

som helhet. Vi har kunnat dra en hel del lärdomar kring detta genom de teoretiska och empiriska 

studierna. Inom teorin har vi sett en del av de problem som kan uppstå i förhållande till förstudien, 

enligt Magnusson & Olsson (2005), är att projekt som startas utan en inledande förstudiefas inte, i 

färdigutvecklat tillstånd, motsvarar de förväntningar som verksamheten stod i behov utav. Det är 

alltså högst viktigt att enligt Hullberg (2003) se till att förväntningarna på projektet specificeras väl 

från både beställare och leverantör för att kravspecifikationen inte godkänns innan den är väl 

genomarbetad. Man måste kunna stämma av förväntningarna i senare skeden. Intervjupersonerna 

framhåller att det är bra att förankra allt som kommit fram i förstudien med alla berörda parter i 

utvecklingen för att undvika att det finns motsättningar mot det som framkommit. Ett annat 

problem, enligt intervjupersonerna, kan vara att förstudien har gjorts i onödan och senare inte 

används, eller att det inte går att använda förstudien då det kan ha gått för lång tid och den inte har 

blivit uppdaterad på länge.  

Vidare problem som vi har sett är om inte alla relevanta delar har behandlats i förstudien eller om 

delar har behandlats för lite. Även att det oftast är tiden som begränsar förstudien och gör att den 

inte blir tillräckligt genomarbetad. Ofta har även beställarorganisationen svårt att se hur det nya 

systemet skulle kunna fungera eftersom de är låsta vid sitt nuvarande tankesätt. De kan därför vilja 

skynda på projektet till en fas där de kan testa systemet. Ett annat sätt för att tidigt ge en bild av 

systemets utseende och funktion är att visualisera systemet i en tidig fas av projektet. 

Vi kan se att en förstudie behöver tillräckligt mycket tid och energi för att alla relevanta delar ska bli 

väl bearbetade och genomtänkta. Om detta inte genomförs på ett bra sätt kan problemen senare i 

projektet bli att förväntningar inte uppnås eller att ändringar blir dyra och kostsamma. Det är enklare 

att ändra på saker så länge de endast finns på pappret. Det är svårare när systemet är infört och 

snart ska tas i drift.  

En lyckad förstudie är istället en som är av stor nytta för framtida projekt och som kan användas 

under lång tid. Även att förstudiearbetet har kunnat förhindra att projektet blir problematiskt samt 

att utgången från projektet lever upp till de förväntningar man hade med hög kvalitet, rimlig 

tidsåtgång och inom ramen för kostnaderna. Däremot kan man inte undvika dessa problem helt då 
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det alltid uppkommer delar som behöver ändras och anpassas genom under projektets gång. 

Johnson & Magnusson (2005) menar också att det kan uppkomma saker som påverkar utvecklingen 

som är svåra att påverka tidigt i projektet. Detta kan gälla om projektet till exempel fortlöper under 

en lång period och förutsättningar då hinner förändras. Det är större risk att genomföra ett komplext 

projekt under lång tid eftersom det är svårare att förutspå allt i ett sådant projekt, men även små 

projekt kan ha aspekter som inte har förutsetts enligt Keyes (2009) samt intervjupersonerna. Keyes 

(2009) menar även att utvecklingen får en hög kvalitet om det är samma personer som deltar i 

förstudien som i resterande delar av projektet, samt om dessa personer har hög kompetens inom 

sina områden.  

En förstudie kan enligt olika metoder och modeller genomföras på olika sätt och dessa kan vara mer 

eller mindre lyckade, det är däremot främst anpassningen till den verksamhet som ska genomföra 

utvecklingen som är viktig i vilken metod som väljs. Intervjupersonerna framhåller även att det är 

tidsaspekten, projektets omfattning och verksamheten som bör avgöra hur genomförandet går till. 

Även en utredning av verksamhetens arbetsprocesser i förhållande till systemet bör ske, som 

framkommit i teorin och i intervjuerna. 

Att genomföra en förstudie kan man se från många olika håll är helt avgörande för att projektet ska 

få ett lyckat resultat. Vi kan därav konstatera att det allra viktigaste i förstudiearbetet är att det 

genomförs överhuvudtaget. Tidsaspekten kan vara ett stort problem för ett utvecklingsprojekts 

framgång, i den meningen att tiden oftast är begränsad. Det känns därför även viktigt att alla 

kommer överens om en tidsram som inte begränsar projektets planering eller utförande. Detta kan 

vara svårt men mycket viktigt.  

Hur noga förstudien genomförs beror av många olika faktorer och det är inte självklart att det alltid 

behövs en stor förstudie. I vissa fall vet deltagarna vad som ska göras av erfarenhet eller tidigare 

projekt. Det vore däremot orealistiskt att tro att förstudien inte har något att behandla vid sådana 

tillfällen utan behövs även då.  

5.2.2 Dokumentationen i förstudien 

Hullberg (2003) samt intervjupersonerna menar att kravspecifikationen som ingår i en förstudie 

behöver vara väl dokumenterad för att det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad i 

utvecklingsarbetet, samt vad det är som ska utvecklas och hur. Denna ska spegla de tekniska detaljer 

som man efterfrågar på systemet men även vilka organisatoriska mål utvecklingen eftersträvar. 

Kravspecifikationen ska gå att stämma av emot i slutet av projektet för att se om alla tänka delar har 

tagits med.  
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Intervjupersonerna framhåller det som bra om man skapar en tydlighet till hur system- och 

verksamhetsutvecklingsarbetet ska genomföras i förstudien, milstolpar hjälper till att skapa 

gemensamma mål och naturliga avstämningspunkter. Denna bör därför vara mycket specificerad och 

inte lova sådant som inte går att hålla då detta endast leder till att förväntningarna på systemet inte 

uppfylls. Förstudien ska utmynna i en noggrann dokumentation kring vad som har framkommit och 

denna ska kunna användas genom hela utvecklingsprojektet som ett underlag. I bästa fall är 

förstudiedokumentationen även underlag inför kommande utvecklingar. 

Enligt intervjupersonerna kan dokumentationen till exempel vara processbeskrivningar, material från 

workshops, funktionalitet samt krav på systemet. I projektets senare skeden kan ändringar och 

anpassningar göras för att hålla dokumentationen uppdaterad. Man arbetar med ständig utveckling 

för att förstudien ska kunna användas så effektivt som möjligt som vägledning i arbetet.  

Det är bra att inte bli låst vid den första dokumentationen, ändringar och anpassningar bör ske 

löpande allt eftersom effektivare lösningar för verksamheten och systemet framkommer. 

Dokumentationen ska sedan fungera som en lathund då man designar och inför systemet och 

verksamhetsprocesserna kring det enligt Keyes (2009) samt intervjupersonerna. En väl 

dokumenterad förstudie kan också användas i senare projekt på olika sätt. 

Om dokumentationen följer de metoder som verksamheten har valt att använda och om alla förstår 

dokumenten på ett bra sätt är det lätt för alla att förstå vad som ska utvecklas. Vi anser att 

förståelsen mellan de som specificerar dokumenten och de som ska utläsa dem måste vara hög för 

att det ska bli rätt i utvecklingen. Att använda samma dokument genom utvecklingen där ändringar 

och nya beskrivningar kan läggas till anser vi vara ett bra sätt att arbeta på, detta gör att man hela 

tiden utvecklar tidigare tankar och kan komma med nya aspekter. Detta blir även ett underlag ända 

fram till projektavslutet där en avstämning kan ske mot det. 

5.3 Förhållningssätt till förändring 
Förändringsprojekt bedrivs med fördel även kontinuerligt så att de förändringar som tas i anspråk 

anpassas följsamt i verksamheten. Detta bör strävas efter då tanken med förändringsarbete är att 

uppnå positiva effekter (Granér, 1994). Syftet med en förändring är att uppnå nytta, vinst, smidighet 

samt ett underlättat verksamhetsarbete.  

Intervjupersonerna framhåller att ett lyckat förändringsprojekt innebär att de krav och förväntningar 

som ställts på utvecklingen uppnås och leder till positiva effekter. Vi anser att man kan spara både tid 

och energi på att bedriva ett kontinuerligt arbete med att skapa ett positivt förhållningsättet till 
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förändring inom organisationen. Det är även ett förhållningssätt som många kan ta till sig och arbetar 

utefter. Den främsta effekten av detta är att det går smidigare vid genomförandet av en utveckling, 

både i uppstart och i engagemang. 

5.3.1 Medarbetarnas syn på förändring 

En viktig del i system-och verksamhetsutveckling är att involvera medarbetarna och deras 

synpunkter. För att göra detta kan man, enligt intervjupersonerna, använda sig av workshops, 

modellering, strategidagar och föreläsningar. På detta sätt engageras medarbetarna till att 

medverkan i förändringsarbetet. 

Om förändringsstödet uteblir från medarbetarnas sida så kan detta leda till att förändringen inte 

bidrar till verksamhetens välmående så som det var tänkt menar Granér (1994). Vi kan se hur det 

finns en relevans i att få med sig medarbetarna i en positiv inställning gällande förändringsprocessen, 

vilket våra intervjupersoner påpekat. Då kan allas synpunkter och kompetens komma till användning 

på ett bra sätt och en god grund kan skapas till att projektet landar utan att man förbisett viktiga 

detaljer. Det är viktigt att medarbetarna får känna meningsfullhet kring sitt arbete menar Angelöw 

(1991). Det gäller alltså för både projektledare och verksamhetsledning att ta medarbetarnas åsikter 

och önskemål på allvar om man vill jobba sig bort från motstånd vad gäller förändringen enligt 

Sandström (2002).  

Granér (1994) menar att de förändringsförslag som till exempel är hämtade från projektgrupper eller 

en företagsdel långt ned i verksamheten för att därefter nå toppen har en bättre grogrund och 

betydligt större kraft till snabbt genomslag. Intervjupersonerna framhåller att man bör förankra idéer 

kring förändringen tidigt i verksamheten för att fånga upp åsikter. Detta är att föredra då det är 

lättare att diskutera alternativa lösningsförslag då dessa ännu enbart finns på papper och inte hunnit 

gå in i genomförandefasen.  

Vid våra intervjuer fick vi reda på att det vanligtvis finns någon som drabbas vid en förändring. Denna 

person upplever då att dess arbete ses som meningslöst och strävar därför emot 

förändringsprocessen för att få behålla sitt ansvarsområde. Detta måste hanteras antingen genom en 

fast förhållningsorder eller med mjukare övertalning vilket kan komma antingen från 

förändringsledaren eller från den högre ledningen. Vi anser att demokrati på arbetsplatsen är viktigt 

eftersom alla inte kan få sin vilja igenom. Det kan krävas ett stort tålamod från förändringsledningen 

i att hantera medarbetarnas viljor och motviljor. Vi anser att det främsta medlet är att förankra väl 

att utvecklingen ska äga rum samt vad denna ska beröras. Även att förbereda verksamheten genom 

att skapa ett positivt förhållningssätt till förändring.   
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5.4 Verksamhets- och systemutveckling 
Systemutveckling syftar som namnet beskriver till utvecklingen av själva systemet, och är alltså både 

dess funktion och dess bakomliggande uppbyggnad i programmeringskod. Verksamhetsutveckling 

syftar till organisationens förnyelse i exempelvis arbetsprocesser, normer och rutiner. Beckhard 

(1969) menar att verksamhetsutveckling ska omfatta hela verksamheten och öka både effektivitet 

och trivsel. Bakka m.fl. (2001)  anser att man även vill bryta ner barriärer inom verksamheten, 

barriärer som annars kan hindra förståelsen mellan verksamhetens delar. Inom systemutveckling 

utvecklar man ett informationssystem för att stödja verksamheten, dessa innefattar inflöde av något 

slag, processer inom systemet samt ett utflöde (Schwaber, 1995). Markus och Robey (1988) menar 

att verksamhet och system påverkas av varandra och måste stå i en ömsesidig relation (Markus & 

Robey, 1988). Sätter man samman verksamhetsutveckling och systemutveckling då de samverkar i 

ett kombinerat projekt innefattar detta att utveckla användandet av informationssystemet på ett 

effektivt sätt och att anpassa informationssystemet till att stödja verksamheten.  

Intervjupersonerna har liknande tankar att då ett nytt system införs behöver man förändra 

verksamheten till att anpassas till systemet, eller modifiera systemet till att passa in i verksamheten, 

detta är beroende på om man har ett starkt standardsystem eller inte. Vidare framhåller dem att det 

inte finns några systemutvecklingsprojekt, det är alltid en kombinerad system- och 

verksamhetsutveckling eftersom man inte kan förändra systemet utan att förändra verksamheten 

samtidigt. Ofta förekommande anledningar till att system- och verksamhetsprojekt startar är att det 

finns för många system som inte länkar ihop på ett bra sätt eller att det ligger större kostnader i att 

behålla det gamla systemet än att utveckla ett nytt system.  

Hur genomförs verksamhets- och systemutveckling? 

Då ett system- och verksamhetsprojekt genomförs kan man använda sig av både metoder och 

modeller till sin hjälp. Intervjupersonerna menar att det är på de stora företagen som de stora och 

välkända metoderna används så som RUP och SCRUM med flera. De utvecklar även ofta sina egna 

metoder och modeller. De små och medelstora företagen använder de metoder som leverantören av 

systemet föreslår och som sedan kan anpassas till verksamheten. Intervjupersonerna genomför 

system- och verksamhetsutveckling i sina verksamheter med hjälp av metoder som har skapats 

genom att titta på andra kända modeller samt metoder som exempelvis RUP och SCRUM. Deras 

verksamheter har sedan vidareutvecklat relevanta delar genom lång erfarenhet och genom att se vad 

som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. 
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Eriksson & Penker (1999) säger att det är verksamheten är grunden för hur informationssystemet ska 

vara uppbyggt och därför behövs en ordentlig förståelse för hur systemets sammanhang fungerar. 

Vilken metod man använder beror främst på företaget, dess kultur, processer samt tidigare system, 

men även på tidsaspekten och komplexiteten av utvecklingen. Det är vissa delar som alltid bör finnas 

med i ett utvecklingsprojekt och dessa delar finns väl beskrivna i stora och välkända metoder. Om 

man inte gör en ordentlig förstudie spelar det ingen roll vilken metod man väljer eftersom projektet i 

vilket fall kommer att misslyckas på grund av detta, menar intervjupersonerna. 

 Även vi anser att det viktiga vid ett utvecklingsarbete är att förstudie genomförs överhuvudtaget. 

Därefter är det viktigt att anpassa sina metoder till hur verksamheten är van att arbeta så att alla kan 

känna igen sig i arbetssätt, dokumentation och beskrivningar för att undvika missförstånd. Att nyttja 

metoden till fullo anser vi är ett bra sätt att inte glömma delar och att förenkla arbetets fortgång. 

Problem och styrkor i verksamhets- och systemutveckling 

En utveckling som endast ser till hur systemet ska fungera och vilka tekniska bitar som berörs blir 

sällan lyckad. Dels har vi sett att det är viktigt att behandla verksamhetens utveckling i förstudien och 

även att ta reda på varför utvecklingen görs innan man startar. Dessa anser vi är de viktigaste 

elementen att behandla för att undvika misslyckande.  

Problem som ofta uppstår i ett system- och verksamhetsutvecklingsprojekt kan exempelvis vara att 

det finns brister i systemet som gör att det inte går att använda effektivt. Detta såg vi även i 

praktikfallet med försvaret där det framkommit att systemet inte samverkade med verksamheten på 

ett bra sätt. I detta praktikfall hade det även framkommit att det var för stort att genomföra både 

verksamhetsutveckling och systemutveckling samtidigt, detta påpekar däremot Keyes (2009) är mer 

effektivt eftersom två stora projekt efter varandra kan minska intresset och deltagandet från 

användarnas sida. Stora projekt med stor komplexitet som löper under lång tid är däremot svårare 

att förutsäga allt inom. Detta kan leda till att projektet anses ha en dålig planering när det egentligen 

bara har fått förändrade förutsättningar med tiden som gått. Det är även svårt i mindre projekt att 

förutsätta och förutse allt som kan inträffa och man behöver inte vara låst för nya vinklar under 

utvecklingens gång. Att hantera ändringar som uppkommer i projektet är viktigare än att försöka 

motarbeta ändringar, dessa uppkommer även om förstudien är genomarbetad. Däremot är problem 

som uppkommer mycket enklare att lösa i projektets inledningsdel än i senare delar.  

Vi har sett att då ett utvecklingsprojekt misslyckas beror det sällan enbart en enda anledning utan 

har ofta flera olika orsaker. Det handlar i många fall om kraven, dels om de inte har specificerats 

tillräckligt noggrant eller om de inte levs upp till i projektets slut. Därför anser vi att kommunikation 
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och kunskap är viktiga delar inom projektet samt mellan systemutvecklare och beställare. Viktiga 

saker som bidrar till ett lyckat projekt är användarmedverkan, mycket tid på förstudien, en noggrann 

kravspecifikation och dokumentation som används genom arbetet samt att samma personer, med 

bra kunskaper, deltar i förstudien och även senare genom utvecklingen.  

5.5 Projektarbete vid verksamhets- och systemutvecklingar 
Definitionen av projekt som innebörd är vida spridd och omtalad. Denna arbetsform är enligt våra 

intervjuer både den bästa och den vanligaste arbetsformen vid systemutvecklingsarbete. Vi har 

märkt att det är viktigt att projekt utformas på ett genomtänkt sätt. Speciellt vid uppstarten då det är 

i detta skede som man sätter upp ramarna för projektet.  

En styrka som vi har sett i projektarbete som arbetsform är att det ges möjlighet till att handplocka 

kompetens från olika delar av verksamheten. På så vis fångas en stor kompetens och kravbilden har 

stora möjligheter till bredd så att viktiga detaljer med det nya systemet inte förbises. Vi har märkt att 

projekt är en arbetsform vilken med fördel används då en organisation vill nyttja drivkraft hos 

medarbetare. Samtidigt öppnar arbetsformen upp för möjlighet till ständig verksamhetsutveckling 

och förändring. 

5.5.1 Projektledning 

Ett projekts utfall är beroende av att någon leder ett genomförande där man i ett tidigt 

planeringsskede sätter upp kostnadsramar, tidsramar samt att man anger ett tänkt slutresultat. Av 

både Jansson & Ljung (2004) och de intervjupersoner vi mött kan man se att den tidiga fasen av 

arbetsplanering är väldigt viktig för hur medarbetare ska reagera för att bidra stärkande till målbilden 

men de tidiga processdefinitionerna är även väldigt viktiga för att man senare ska kunna identifiera 

avsteg och fel under projektets arbetsgång. Det är väldigt viktigt att man inte kastar sig in i 

genomförandefasen av ett projekt utan man ska istället lägga god tid vid planering som man senare 

kan falla tillbaka på 

5.6 Ledningens perspektiv vid verksamhets- och 
systemutveckling 
Ansvaret för ett utvecklingsprojekt ligger på en del olika nivåer och från olika områden inom både 

verksamheten och från systemleverantörens håll. Det behövs representanter från de områden som 

berörs av utvecklingen inom organisationen, det behövs även förändringsledare samt ett 

övergripande ansvar och initiativ från den högre ledningen inom organisationen. Ledaren kan finnas 

både inom organisationen som ska utvecklas eller mer vanligt inom företaget som levererar 

systemet.  
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Teorin säger att ledningens tanke är att bringa ordning i huvuddelarna av verksamheten och skapa 

kvalité och lönsamhet i dessa. Ledare och ledarskap däremot handlar om att hantera förändring 

(Kotter, 1990). Även att göra verksamheten mer förändringsbenägen är ett mål för ledningen. 

Slutligen gör en samhållande verksamhetsidentitet att initiativ till förändring inte möter lika stort 

motstånd då man litar på sina överordnade som anställd (Røvik, 2007). Enligt intervjupersonerna leds 

själva projektet vid en verksamhets- eller systemutveckling av projektledaren. Däremot är det 

ledningen som ofta tar initiativet till förändringarna och det är även bra att ledningen är engagerad i 

utvecklingen. Ibland är inte ledningen engagerad i utvecklingen eller så ser de till kostnaderna istället 

för de positiva aspekterna. Att övre företagsskikt är motiverat till förändringen bidrar till att dem 

också drar med sig resterande organisationen i det positiva synsättet på förändring. Ledningen ska 

även besluta i vilken riktning verksamheten ska sträva och vilka investeringar som ska genomföras 

och detta påverkar vilken sorts system- och verksamhetsutveckling som genomförs. 

Ansvaret för utvecklingarna kan ligga på olika nivåer i verksamheten och beror av hur stor 

verksamhet det gäller. Ledare i förändringsprojekten behövs från berörda avdelningar av 

utvecklingen samt för ett övergripande ansvar. Vi anser att ledningen inte är självständigt den 

främsta faktorn till att ett utvecklingsprojekt lyckas eller inte, men tillsammans med andra delarna 

som påverkar utvecklingen utgör ledningen en mycket viktig faktor för att lyckas.  

5.7 Sammanfattning av analys 
Vi har sett stora samförhållanden mellan teorin och empirin genom vår analys, vilket visar på att 

teorierna speglar de verkliga förhållandena som vi har undersökt väl. I förstudien har vi sett att 

avsikten med en förstudie är att ta reda på syftet och detaljer kring utvecklingen samt att avgöra om 

projektet ska genomföras eller inte. Vi har även sett att det finns ett mycket stort behov av att 

förstudien utförs och att den utförs noggrant och genomgående av alla delar som berörs. Att ha rätt 

personer som deltar i projektet är viktigt på många sätt samt att engagera de framtida användarna 

att medverka. Dokumentationen som framkommer i förstudien används sedan med fördel i hela 

utvecklingsprojektet och bör därför vara väl fungerande. Att ha en verksamhet som arbetar mot 

ständig förändring och förbättring gör det lättare att genomföra utvecklingsprojekt. 

Utvecklingsprojektet är lämpligast, i de fall systemet ska stödja en verksamhet, ett kombinerat 

verksamhets- och systemutvecklingsprojekt. Ledningen kan motivera medarbetarna till att vara 

positivt inställda till förändring genom att själva vara det. Att få med sig medarbetarna i förändringen 

är avgörande för att de ska dela med sig av sina åsikter i hur verksamheten och systemet ska fungera. 

Detta är även avgörande för hur väl systemet kommer att spegla behoven i verksamheten. Den 

vanligaste och oftast mest effektiva arbetsformen i en utveckling är projektformen.    
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6 Slutsatser 

I detta kapitel kommer vi att redovisa de viktigaste slutsatserna kring vad vi har kommit fram till och 

vill förmedla utifrån studien. Detta kommer att ske utefter det syfte och de frågeställningar som vi 

beskriver i kapitel 1. Detta kommer att utgöra det kunskapsbidrag till forskningsområdet som vår 

studie ska bidra med.  

6.1 Slutsatsernas roll 
I studiens inledningskapitel framhölls att utvecklingsprojekt inom system- samt 

verksamhetsutveckling kan bli mindre lyckade på grund av en slarvigt genomförd förstudie. Det är 

främst när det gäller krav, tidsplan eller budget som projektet eller systemet inte uppfyller 

förväntningarna. Detta ledde fram till vårt syfte som var att ta reda på vad som är viktigt att tänka på 

vid förstudiearbetet för att dessa problem ska kunna undvikas. Vi ville därför också först ta reda på 

vart det uppkommer problem i första hand samt vilka styrkor en väl genomförd förstudie har 

gentemot utvecklingsprojektet som helhet. Enligt våra programinriktningar har vi även sett på 

utvecklingsarbetet ur ett projektarbetesperspektiv och ett ledningsperspektiv. Vi har både sett på 

problemområdet från system- och tjänsteleverantörens sida samt hur de ser på verksamheten som 

står i behovet av en system- och verksamhetsutveckling. Det vi lovade att genomföra i denna del av 

studien redan i kapitel 1 var att ge förslag på hur vanliga problem skulle kunna undvikas, samt ge 

förslag på viktiga faktorer för en lyckad förstudie. Detta ämnar vi göra i en tabell och en figur och 

detta ska även svara på de forskningsfrågor vi ställde i kapitel 1.   

6.2 Förslag på hur problem i utvecklingsarbetet kan undvikas 
genom förstudiearbetet 
Vi kommer att redovisa relevanta problem som kan uppstå i förhållande till förstudien som har 

framkommit i denna studie. Vi preciserar vilken av parterna beställare, leverantör eller medarbetare 

som detta främst påverkar. Beställaren är beställarorganisationen som helhet och dennes 

vinstintresse. Leverantör är de som ska leda och leverera utvecklingen. Medarbetarna är de som 

deltar i utvecklingen och även kommer att använda det färdiga systemet. Vi kommer att ge 

föreslagna lösningar till de ställda problemen utefter vad vi sett och vad vi anser. Om de föreslagna 

lösningarna följs ska detta bidra med att projektet blir mindre problematiskt samt även bidra till att 

förstudien stödjer utvecklingsarbetet. 
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Tabell 6.1 – Förslag på hur problem i utvecklingsarbetet kan undvikas genom förstudiearbetet. 

Nr. Vems 

problem? 

Vanligt problem i utvecklingen Föreslagen lösning 

1 Beställaren Om förstudien inte genomförs uppnår 

inte projektet ställda förväntningar, 

alternativt så finns inga förväntningar. 

Genomför med fördel en förstudie, tid 

och kostnad för detta blir oftast lägre än 

vid ett misslyckat projekt. 

2 Leverantören Tidsbrist, okunskap samt snålhet gör att 

beställarverksamheten inte ger 

tillräckligt mycket tid och energi till 

förstudiearbetet. 

Övertalning kan ske från leverantörens 

sida om att en noggrann förstudie 

minskar problem i projektet. Här kan 

statistik användas i motivation till att det 

blir dyrare att inte lägga ner tid på 

förstudien. 

3 Beställaren Svårt att föreställa sig utseende och 

innehåll i nytt system i ett tidigt skede. 

Använd enkla bilder för att visualisera ett 

ungefärligt system tidigt. 

4 Leverantören Skyndsamhet genom förstudien leder 

till senare problem. 

En noggrann förstudie kan minska 

problem i projektet och gör ändringar 

enklare. Det är ofta enklare att göra 

ändringar tidigt i projektet.  

5 Leverantören Svårt att förutsätta alla problem, särskilt 

i större projekt. 

Man behöver inte låsa sig helt vid 

lösningen som framkommit i förstudien. 

Använd ett bra ändringshanteringssystem 

och planera för de ändringar som kan 

uppkomma. 

6 Leverantören Oanvändbar, mager eller dåligt 

uppdaterad förstudie inför 

utvecklingsarbetet. 

Var skyndsam mellan förstudie och 

projektstart eller uppdatera förstudien 

vid projektstart. Se till att behandla alla 

delar noggrant. 

7 Beställaren Systemet integreras inte med 

verksamheten i förstudiefasen, vilket 

leder till att systemet inte kan användas 

effektivt som ett stöd i verksamheten. 

Se inte endast till de tekniska detaljerna i 

förstudien. Anse det lika viktigt att beröra 

verksamhetens processer och dess 

integration med systemet.  



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Medarbetarna Projekt innehåller personer som inte har 

kompetens till de områden som berörs 

av utvecklingen. Dessa får då inte rätt 

representation för att viktiga 

synpunkter från dessa ska kunna 

behandlas. 

Den projektgrupp som sätts samman bör 

innehålla medarbetare från spridda håll i 

verksamheten. Då det förs in olika 

verksamhetsberörda delar bidrar dess 

kunskaper till en spridd kompetensbas 

och en detaljrik utveckling. 

9 Medarbetarna 

Leverantören 

Användarna får, vill eller har inte 

kunskaper till att vara med och delta i 

utvecklingen. 

Användarmedverkan är bra för att viktiga 

synpunkter ska komma fram. Inspirera till 

deltagande genom workshops eller 

genom att användarna tidigt får testa 

systemet. 
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6.3 Faktorer för ett lyckat utvecklingsprojekt 
Här presenterar vi de faktorer som framkommit genom studien som är av störst betydelse för ett 

lyckat utvecklingsarbete. Första delen berör hur verksamheten bör förhålla sig mellan 

utvecklingsprojekten, dvs. före och efter ett utvecklingsprojekt samt i sitt förhållningssätt till 

förändringen. Efter detta beskrivs förstudien och de faktorer som påverkar denna positivt. Slutligen 

ser vi hur system- och verksamhetsutvecklare samt beställarorganisation kan förhålla sig i resterande 

faser av utvecklingsprojektet för att utvecklingen sedan ska leda fram till en lyckad utgång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 6.1 – Viktiga faktorer för  

ett lyckat utvecklingsarbete 

 

Förstudien kan innehålla budget, tidsplan, kravspecifikation & mål med utvecklingen. 

Noggrann genomgång av alla delar som berörs av utvecklingen samt hur de samverkar. 

Förankra utvecklingen samt innehållet i den med berörda parter. 

Förutse problem och hur dessa ska hanteras om de uppkommer, förebygg dem om det går. 

Inkludera verksamheten och dess processer samt förvaltningen av systemet. 

Positivt med en noggrann dokumentation av förstudien. 

 

Förbered organisationen på att hantera förändringar på ett bra sätt. 

Skapa en sammanhängande företagsidentitet. 

Förankra förändringen tidigt i verksamheten och låt medarbetarna vara med och bestämma om den. 

Ledningen tar beslut om förändringen samt i vilken riktning verksamheten bör sträva. 

 

Mellan utveckling 

Förstudie

Ett kombinerat system- och verksamhetsutvecklingsprojekt. 

Användande av förstudiedokumentationen genom utvecklingen. 

Lika stor fokusering på verksamheten som på de tekniska detaljerna. 

Stöd och motivation från ledningen samt förändringsledaren. 

Positivt att arbeta i projektform och ta tillvara på medarbetarnas egenskaper. 

 

 

System- och verksamhetsutvecklingen 

Goda förutsättningar för goda resultat 
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7 Avslutande reflektion 

Detta kapitel kommer att fokusera på våra egna reflektioner kring det som framkommit i studien 

samt vår syn på genomförandet och resultatet. Vi kommer även att ge förslag på vilken vidare 

forskning som skulle kunna ske utefter denna studie. 

 

Vår undersökningsprocess kan liknas vid ett utvecklingsprojekt och behöver därför samma 

noggrannhet. Med detta i åtanke gjorde vi en noggrann förstudie för hur vi skulle genomföra studien 

innan vi påbörjade arbetet. Vi genomförde en kurs i forskningsmetodik och lärde oss där hur arbetet 

på bästa sätt utförs, vi studerade sedan inom området för vårt ämne för att hitta ingångsvinklar och 

intressanta forskningsområden. Samtidigt gjorde vi en noggrann tidsplan med milstolpar där vi 

bestämde att skriva ett kapitel av uppsatsen i veckan. Allt detta har gjort att vi har haft marginaler att 

lämna in uppsatsen i tid och med en för oss lyckad utgång. Att göra på detta sätt med en noggrann 

förstudie har vi även sett i studiens slutsats är avgörande för system- och 

verksamhetsutvecklingsprojektens utgång, detta sker däremot oftast i större skala, men principen är 

densamma. Förstudier används i många olika områden som exempelvis byggbranschen, 

myndighetsarbete med mera, och att genomföra dessa är därför en bra erfarenhet att ta med sig till 

varje projekt som ska genomföras.  

Delar som var mindre lyckade i genomförandet av studien var det inledande arbetet med en röd tråd, 

där vi inte tillräckligt noga bestämde vad vi skulle behandla i studien och därför beskrev ett för brett 

område. Vi fick göra stora reduceringar i slutet vilket har lärt oss att göra en ännu noggrannare 

utredning vid inledningen av nästa studie.  

Våra resultat speglar det som vi förväntade oss att komma fram till, med många nya lärdomar och ett 

helhetsperspektiv i ämnet som följd. En självkritik till vårt förhållningssätt till empirin, är att vi inte i 

den utsträckning vi har velat har förhållit oss kritiskt till intervjupersonernas resonemang. Brist på 

erfarenhet har gjort att vi har fått göra egna tolkningar kring vad som är generaliserbart och inte. Vi 

har däremot som utlovat ställt deras svar mot en teoretisk grund och har då kunnat dra paralleller 

och sett vad som troligen speglar en större verklighet. Vi kan även till framtida studier arbeta mer 

med intervjuteknik för att få ut ännu mer djupgående svar från intervjuerna och på så sätt ett ännu 

mer intressant resultat. Det vi sett kring intervjupersonerna är att de som gav bäst svar var de som 

hade arbetat på många olika arbetsplatser i sin karriär och kunde ge oss en, om något föråldrad, men 

bra helhetsbild av hur utvecklingsarbete går till. De personer som hade en stark anknytning till ett 

visst uppdrag i en verksamhet kunde vi se som mer färgad av den verksamhetens synsätt. Detta fick 
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oss att tänka igenom om det var vi eller intervjupersonen som förstod mer om hur ”verkligheten” ser 

ut. Teorier och tidigare lärdomar som vi bar med oss till de empiriska studierna visade sig stämma 

bra överens med dessa och vi hade inga svårigheter att förstå de begrepp som intervjupersonerna 

använde tack vare teorin.  

Vår studie har en medelhög generaliserbarhet i den mening att vi inte har frågat tillräckligt många 

personer och företag för att veta att det helt säkert är som våra intervjupersoner säger inom alla 

verksamheter i branschen. Däremot har vi intervjuat personer i lite olika befattningar, företag med 

olika storlek och inriktning men samtidigt har alla haft lång erfarenhet. De delar som dessa personer 

har som gemensamma punkter kan vi därför säga har hög generaliserbarhet. Övriga delar får vi 

koppla till ett mindre sammanhang. Vår generaliserbarhet är främst analytisk och inte statistisk.   

Att vi inte har fört ett sammarbete med ett specifikt företag är positivt i den meningen att vi inte har 

några specifika förhållningar till vad studien ska inbegripa och att vi har kunnat få en vidare bild än 

endast ett företags syn. Ett sådant sammarbete skulle däremot ha kunnat hjälpa oss i den meningen 

att vi hade fått stort stöd från denna verksamhet och tillgång till intervjupersoner.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har berört området för hur förstudien kan förebygga problem och leda till ett lyckat system- och 

verksamhetsarbete. Därför har vi tittat på teorier inom området för förstudier, 

verksamhetsutveckling, systemutveckling, projektarbete samt management (ledning). Dessa 

områden har vi enbart berört i benämningen att vi har sett hur de kan bedrivas för att leda till ett 

lyckat resultat och för att undvika problem. Det finns många andra vinklar att se på dessa områden, 

förutom där förstudier fokuseras, som skulle kunna beröras ytterligare. Vidare studier om förstudier 

skulle även kunna ske utefter följande exempel på frågeställningar; 

 Vilka skillnader/likheter finns mellan förstudier inom system-/verksamhetsutveckling och 

andra branscher, som exempelvis byggbranschen? 

 Hur påverkas förstudien av val av perspektiv, metod eller teknik? 

 Hur påverkas förstudien av sociala eller psykologiska aspekter? 

 Hur påverkas förstudien av ekonomiska aspekter?  

De slutsatser och resultat som denna studie har funnit skulle även kunna sättas in i ett ramverk eller 

en designteori för att kunna utgöra underlag för eller komplettera de metoder som används inom 

systemutveckling. Detta skulle kunna prövas i en användbarhetsstudie av resultatet för att se vilken 

relevans som finns för tillämpning av detta. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjumall 
 

1. Inledande frågor: 

1.1 Vem är Du? 

1.2 Berätta lite om din verksamhet. 

1.3 Beskriv dina arbetsuppgifter och ditt uppdrag i verksamheten. 

1.4 Hur länge har du varit verksam i denna befattning? Samt inom branschen. 

2. Utvecklingsprojekt 

2.1 I er organisation, hur går ett utvecklingsprojekt till? 

2.2 Vad är de vanligaste anledningarna till att en utveckling dras igång? 

- Förändringsbehov, problem i verksamheten? 

2.3 Vem leder en verksamhetsförändring? 

2.4 Vad har företagsledningen hos beställarverksamheten för roll i förändringen? 

2.5 Hur lyckas man med en verksamhetsförändring? 

- Nämn tre konkreta saker som bidrar till en lyckad förändring. 

- Vad innebär ett lyckat förändringsprojekt? 

2.6 Kan man förutspå problem i utvecklingen? 

- Nämn tre sorters problem som kan uppstå. 

3. Förstudien 

3.1 Är det vanligt att man genomför en förstudie i ett utvecklingsprojekt? 

3.2 Om nej. 

- Vad är dina tankar kring varför man inte gör en förstudie, eller varför man inte gör den så ofta? 

- Vad gör ni istället för att undersöka vad det är som ska utvecklas och hur? 

3.3 Om ja. 
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- Hur går arbetet med en förstudie till enligt ert synsätt? 

- Vad är det meningen att förstudien ska resultera i?  

o Vilket är dess syfte?  

o Vad är det som undersöks?  

o Vilka delar ska vara med? 

- Vad betyder arbetet med förstudien för det fortsatta utvecklingsarbetet?  

- Vad finns det för dokumentation kring förstudien? 

- Hur hanteras den information man får från förstudien för det fortsatta utvecklingsarbetet? 

- Vad ser ni för styrkor med ert arbetssätt gällande förstudier? 

- Finns det några problem med ert arbetssätt kring förstudier? 

6. Avslutande frågor 

6.1 Är det något annat som du anser att vi skulle kunna ha nytta av att veta i vår studie? 
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Bilaga 2 - Transkriberingsexempel Björn Eriksson 
 

H = Hanna 

C = Christin 

B = Björn 

 

H: Hur går du till väga i ditt arbete? 

B: Jobbar främst mot mindre eller mellanstora företag, de har inga metoder till 99 procent knappt 

dokumentmallar för nått, så de köper de jag kommer med helt nästan, men förändra, förenklar och 

anpassar så att de känner igen sig. Skillnad mot om man kommer till Är man på Ericsson och Saab 

finns det hela avdelningar som utvecklar metoder, men då är det är deras egna metoder. Men jag 

tycker min fungerar klockrent. Såklart, men den utvecklas hela tiden och man lägger till lite, Lean till 

exempel är lite nytt så då tar jag in det, annars funkar det hyffsat bra.  

 

C: Genomförs förstudien varje gång? 

B: En kund skulle byta en telefonväxel, en stor sådan, beställaren hade tagit in en konsult som var 

expert på telefoni som hade gjort en kravspecifikation så jag skulle bara handla upp en ny 

telefonväxel, jaha, hur ska de använda den då? Äh det vet vi, som nu ungefär, så de gjorde ingen 

förstudie, de vill de fortfarande ha nu efteråt, så det fanns massor frågor som de inte hade en tanke 

på och som de missade då.  

 

H: Hur tänkte de när de inte ville ha en förstudie?  

B: Snåla eller jävligt bråttom. Har inte bestämt sig och sen ska det vara färdigt väldigt snart. Vem är 

det som gör förstudien? 9 fall av 10. Då är det jag som är projektledare och tillsammans med kunden 

avgör man vad man ska svara på. Vad ä det som är viktigt, dotterbolag i Danmark till exempel hur 

påverkar det dem? då tar man med det och har en sådan diskussion. Jag är projektledare, från fall till 

fall, Identifierar de områden som ska belysas. Vilka områden ska man belysa? Workshops inom 

områdena, ett antal intervjuer med berörda människor, chefer och medarbetare, sen sammanställs 

det materialet. Jag gör det själv i de flesta fall, förutom i stora e-handelsjobbet. 

 

H: Vad är det meningen att förstuiden ska resultera i? 

B: Ja, förslag för fortsatt arbete som sista punkt i förstudien. Baserat på intäktsmöjlighet osv är 

förslaget att dra igång ett projekt på ett visst sätt med tidsplaner och budgetar.  
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C: Vad är det mer som undersöks i förstudien?  

B: Rubriker i en förstudie, kan vara, e-handeln som är rykande färsk till exempel första ansatsen 

gjordes för fyra år sen, så nu har de bestämt sig nästan, workshops med ledningen, e-handel, vad gör 

konkurrenterna, jaha det är intressant, det måste vi djupdyka i sen går det 6 månader osv. Bakgrund, 

varför gör vi det här? Avgränsningar, vad ska vi titta på och vad ska vi INTE titta på, jätteviktigt. Ska 

inte titta på dotterbolag i Danmark till exempel det ska vi sälja, Beroenden, området träskor till 

exempel, hur påverkar det vår väskförsäljning på nätet Hur beror de på varandra? Nulägesanalys. Hur 

är nuläget nu? Vad finns det för system IS IT system, finns det några vi kan använda, organisation - 

finns det kompetens kring det här eller inte? Har vi gjort något liknande tidigare som har gått bra 

eller dåligt? Hur ser det ut just nu kring det här tittar man på, problem och styrkor finns med. Sen när 

man gör förstudien definierar man 1,2, 3 scenarios, ska vi ha en liten 10 par, en mellan eller en 

jättestor e-handel med 500 träskor. Helt olika lösningar. Slutklämmen väljer de en. Sen får de välja en 

beroende på bäst ekonomi eller kortast tid till lansering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


