
 

School of Mathematics and Systems Engineering 
 
Reports from MSI - Rapporter från MSI 

 
 
 
 
 
 
 

Metodik för anpassning av 
standardsystem 

– från en kund och utvecklares perspektiv 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Kemal Basic 
Iman Mohammadi 

 
 
 

Feb 
2007 

MSI Report 07027 
Växjö University ISSN 1650-2647 
SE-351 95 VÄXJÖ ISRN VXU/MSI/IV/E/--07027/--SE 



 2

       

  Förord 
 
 

Den tid vi lagt ner på denna uppsats har varit både givande och rolig. Vi vill börja 
med att tacka ett flertal personer. Med deras handledning uppnådde uppsatsen 
både högre kvalitet och standard.  Dessa personer är: Vår handledare David Nadel 
vid MSI, som givit oss konstruktiva råd och synpunkter under skrivandets gång. 
Vidare vill vi tacka våra fallföretag som ställt upp och givit tyngd åt uppsatsen. Vi 
vill även passa på att tacka Amir och vår examinator Sara Eriksén, för de 
konstruktiva råd vi fått  och de  samtalstunder vi haft.  
 

 
 
 

Vi önskar Er en trevlig läsning! 
 
 
 
 
 



 3

Abstrakt  
 
 
Kurs: IVD731 - Examensarbete på magisternivå, 20p  
 
Institution: Matematiska och Systemtekniska Institutionen - MSI  
 
Titel: Metodik för anpassning av standardsystem – ur en kund och utvecklares 

perspektiv 
 
Författare: Kemal Basic, Iman Mohammadi 
 
Handledare: David Nadel  
 
Examinator: Sara Eriksén 
 
Innehåll:  Standardsystem är ett allt mer förekommande begrepp i dagens moderna 

verksamheter. Dessa system möjliggör en effektivisering av verksamheten 
vilket leder till att den blir mer konkurrenskraftig på marknaden. Dock 
finns det en del problem att lösa vid anpassningen av standardsystem. 
Eftersom det på marknaden idag finns ett stort utbud av olika 
standardsystem är det svårt för kunden att välja rätt system för dennes 
verksamhet. 
 
 En av riskerna med att anskaffa ett standardsystem är att kunden betalar 
alldeles för höga summor för onödiga funktioner eller att systemet de 
anskaffat inte tillfredställer de funktioner företaget eftersträvar. Därför 
måste grova verksamhetsanalyser utföras innan anskaffningen. Detta för 
att avgöra om standardsystemet i fråga uppfyller verksamhetskraven samt 
att det kan anpassas till de delar den inte tillfredställer. Till hjälp finns det 
kompletta metoder för anskaffningen av standardsystem. En av dessa är 
SIV-metoden, den är en komplett metod för anskaffning av 
standardsystem. Efter genomförda val av system är det viktigt att kunna 
utföra anpassningar av det valda systemet och utifrån den aspekten 
härstammar idén för denna uppsats. Anpassningen av standardsystem är 
enligt oss ett outforskat ämne och kräver därför en mer djupgående 
forskning för att hitta och knyta de delar typiska för denna process.  
 
Forskningen i denna uppsats omfattar de delar där anpassningen av 
standardsystem behandlas. Dessa delar har vi lyft fram från befintliga 
metoder där anpassnings delen bara är en del av det hela. 
 

 
Nyckelord:  Standardsystem, Siv-metoden, VFS-modellen, verksamhetsutveckling
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Abstract  
 
Course: IVD731 – Master Thesis, 20p 
 
Institution: School of Mathematics and System engineering – MSI   
 
Title: Adaptation methodologies for Software packaged systems, from 

developer & customer perspective  
 
Author: Kemal Basic, Iman Mohammadi 
 
Tutor: David Nadel 
 
Examiner: Sara Eriksén 
 
Content:  A common term in today’s modern businesses is Software packaged 

system. These system’s are used to make the business operations more 
efficient thus the enterprises more competitive on the marketplace.  

 
But there are still issues regarding the adaptation of these system’s to the 
specific enterprise that must be resolved. Since the supply of software 
packages is very high, it is hard for the consumer to find the right kind of 
system that will fully satisfy company’s requirements. 
 
One of the major risks with acquiring these software packaged systems 
is that the customer pays too much money for a system with functions 
that are not necessary for the customer business needs.  In order avoid 
this; the customer must make thorough analysis of their business 
operations before buying and implementing these kinds of systems. 
 
There are many obtainable methods that the customer can apply. In this 
thesis, we have accounted for two of these methods, namely, the SIV-
method and the VFS-model.  These methods describe different steps that 
the customer must consider before implementing a software packaged 
system.  
 
One of the significant steps in these methods is the adaptation process of 
software packaged systems. A matter we believe is unexplored and 
therefore further research is required on the subject.   
 

 
Keywords:  Software packaged system, Siv-method, Vfs-model 
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1 Inledning 
 

1.1 Disposition  
 

I det här avsnittet redogör vi för innehållet i uppsatsen. Detta för att ge läsaren 

möjligheten att få en snabb inblick i vilka moment uppsatsen omfattar och hur den är 

uppdelad. På detta sätt kan läsaren välja att läsa de områden denne finner 

intressanta. Dock rekommenderar vi inte uteslutning av något område i uppsatsen för 

att på det bästa möjliga sätt skapa en korrekt uppfattning om uppsatsens innehåll och 

det vi kommit fram till. 

 

1. Inledning: Inledningskapitlet där vi befinner oss nu, utgör en 

beskrivning av problemområdet och frågeställningen. Här tar vi även 

upp syftet med uppsatsen, avgränsningen samt målgruppen. 

 

2. Metod: I metodkapitlet beskriver vi inledningsvis de olika metoder och 

begrepp inom forskningsvärlden som är relaterade till vår uppsats. 

Därefter redogör vi för val av metod samt beskriver vårt 

tillvägagångssätt för vår studie. 

 

3. Teori: I teorikapitlet tar vi upp de relevanta teorier och forskningar som 

beskrivs i den litteratur som är relaterad till ämnet. Syftet med kapitlet är 

att lyfta fram de teoretiska delar och ge läsaren en inblick i hur 

ämnesområdet ser ut. Begrepp som redovisas i kapitlet är bland annat: 

Definition av standardsystem, SIV-metoden, VFS-modellen, 

systemutveckling samt definition av affärssystem och CRM.  

 

4. Empiri: I empirikapitlet återger vi resultat från våra empiriska 

fallstudier som vi genomfört på två utvecklarföretag inom 

standardsystem.  
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5. Analys och diskussion: I detta kapitel redogör vi en jämförelse mellan 

det resultat som vi kommit fram till i vår empiriska studie och de 

befintliga teorier som vi redovisat i teorikapitlet. Detta kapitel innehåller 

även våra egna reflektioner och tankar kring problemområdet.  

 

6. Slutsats: Avslutningsvis behandlar slutsatskapitlet den slutsats vi 

kommit fram till efter utförd forskning. Här reflekterar vi även kring 

genomförandet av uppsatsen samt ger förslag på vidareforskning. 
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1.2 Bakgrund 
 
Systemutvecklingsmodeller som används idag har funnits sedan 1980-talet och de 

flesta av dessa modeller är fokuserade till att utveckla system för en specifik 

verksamhet. Under samma årtionde började standardsystem ta fart inom 

systemutvecklingsområdet. Ändamålet med standardsystem är att det ska verka som 

ett verktyg för att effektivisera och stödja en ickespecifik verksamhet för att göra 

företaget mer konkurrenskraftigt. (Nilsson, 1991)  

 

Under våra studier vid det systemvetenskapliga programmet vid Växjö Universitet 

har vi erhållit erfarenheter och kompetens inom systemutveckling samt erhållit 

grundlig kunskap om de processer systemutvecklig omfattar.  

 

Vi har tidigare forskat kring metodiken gällande anskaffning av standardsystem. 

Efter utfört praktiskt projekt visade det sig vara mycket svårt att anpassa ett 

standardsystem till en specifik verksamhet. Många frågor kring anpassningsprocessen 

lämnades obesvarade. Härmed väcktes ett intresse för att utföra forskning kring 

anpassningsprocesser och hitta en metod eller modell, vilken underlättar 

anpassningsprocessen för både utvecklare och kund.  

 

Utifrån systemutvecklings perspektivet och dagens syn på informationssystem har vi 

fått stort intresse för vad i branschen kallas för standardsystem. Standardsystem kan 

idag inbegripas som framtidens system. Standardsystem innebär färdigutvecklade 

system vilka ska kunna pluggas in och verka som ett stödjande verktyg i en 

verksamhet. Det finns både för- och nackdelar med standardsystem, men för att 

standardsystem skall kunna få en stark grund måste nackdelarna minimeras. 

Standardsystem ska i teorin kunna implementeras i olika typer av verksamheter. 

Dock finns det lösningar där företagen har fått kompromissa, för att omstrukturering 

av verksamheten gynnat företaget i längden.(Andersen, 1994) 

 

När ett system inte passar till en specifik verksamhet måste en form av anpassning 

ske. Detta är en av de tyngre nackdelarna med standardsystem. De flesta tillgängliga 

anpassnings metoder  i dagsläget är framtagna för att gynna kundperspektivet. Därför 
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anser vi att det bör utföras mer forskning kring anpassnings modeller eller metodiker 

med uppgift att belysa både utvecklarens och kundens perspektiv.  
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1.3 Problemdiskussion 
 

Många företag väljer idag att implementera standardsystem i sin verksamhet. 

Eftersom alla verksamheter inte direkt är kompatibla med standardsystem uppstår 

problem gällande anpassningen. Själva anpassningen är inte alltid lätt att utföra, den 

uppnådda anpassningsgraden beror på vilken sorts verksamhet standardsystemet ska 

anpassas till. Vidare kan anpassningsgraden bero på vilken sorts verksamhet 

utvecklaren jobbar emot. Därför anser vi att en optimal metodik för anpassning hade 

underlättat anpassningsprocessen.  

Med metodik avser vi tankesättet eller en tankekarta som man följer under 

utformnings- och utvecklingsprocessen för att åstadkomma önskat resultat. 

 

Ett vanligt förkommande problem på marknaden är att utvecklingsföretagen inte inser 

betydelsen av en utförlig anpassningsprocess under utvecklingsfasen och 

implementeringsfasen. 

Problematiken uppkommer då standardsystemet skall anpassas till den specifika 

verksamheten. Under denna process visar det sig att standardsystem är komplexa och 

kan därför inte anpassas fullt ut. Efter att anpassningsprocessen slutförts återstår 

ytterligare anpassning av verksamheten gentemot standardsystemet. Detta 

tillvägagångssätt rekommenderas för att undvika eventuella extra kostnader för 

kunden. 

 

Vi anser att vid användningen av en gemensam anpassningsmetodik där både 

användaren och utvecklaren finns i fokus utgör en grundsten i lösningen på 

anpassningsproblematiken. Därför anser vi att det är viktigt för utvecklaren att 

använda en befintlig anpassningsmetod och utifrån den anpassa standardsystemet.  
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1.4 Problemformulering 
 

Utifrån problemdiskussionen kom vi fram till nedanstående frågeställning.  

 

”Vilka metoder finns att tillgå för anpassningen av standardsystem och 
hur används dessa i praktiken?” 
 

Vår överordnande frågeställning resulterar i följande underordnade frågor:  

 

  
• Till vilken grad kan standardsystem anpassas? 
• Vilka typer av standardsystem finns det? 
• Ska standardsystemet anpassas till verksamheten eller 

tvärtom? 
• Vilka paralleller gällande anpassning kan dras mellan 

standard- och egenutvecklade system? 
 

 
Processförlopp 

Figur 1, bilden visar problemområdet, egen konstruktion 

 

 

1.5 Målgrupp 
Vi anser att vår målgrupp är alla aktörer med en koppling till systemutveckling, 

utveckling av standardsystem, anskaffning av standardsystem samt anpassning av 

standardsystem. Vidare omfattar målgruppen både kunder och utvecklare av 

standardsystem. 

  

 
Kunden/ 

Verksamhet 

 
Färdigutvecklat 
standardsystem 

Anpassning av standardsystemet 
till den specifika verksamheten 
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1.6 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att redogöra de metoder/modeller, tillgängliga för 

anpassning av standardsystem. Utifrån teorin ska vi genomföra en studie på två 

fallföretag. Avsikten med studien är att identifiera gemensamma faktorer ur både 

kund och utvecklar perspektivet. 
 

1.7 Avgränsning 
I vår uppsats inriktar vi oss på att göra en teoretisk forskning för att utifrån den göra 

empiriska studier av två fallföretag. Det för att belysa olika aspekter av dess 

anpassningsmetodik. Vi kommer inte att belysa den tekniska delen av 

anpassningsprocessen, dels för att vi har för lite kunskap och dels för att det av 

tidigare forskning framkommit att det finns minst problem inom den aspekten.  
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2 Metod 
 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för vårt val av metod. Vi kommer först 

allmänt förklara hur de olika metoderna kan användas för att sedan koppla några av 

dessa till vår aktuella problemformulering.  Vidare kommer vi i detta kapitel beskriva 

tillvägagångssättet för genomförandet av uppsatsen. De teorier vi funnit mest 

relevanta i förhållande till vårt arbete är skrivna av bland annat Järvinen, Patel, 

Thurén och Bell.   

 

2.1 Järvinen  
Järvinen menar att forskningsmetoder kan delas upp i sex generella metoder. Bilden 

nedan visar de sex olika metoderna och vilken relation de har sinsemellan. Vidare 

menar Järvinen att man kan göra en ännu generellare uppdelning, där den 

matematiska ansatsen ställs på ena sidan och alla andra metoder som på något sätt är 

kopplade till den verklighets studerande ansatsen på den andra.  

 

 

 
Figur 2, Jävinens taxnomi of reasearch methods, Järvinen 2001, s 10 
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2.1.1 Matematiska ansatsen 
Enligt den matematiska ansatsen ska forskaren kunna bevisa att en teori är sann 

genom att använda sig av logiska sanningar. Denna metod använder sig av ett 

formellt språk och speciella sammanhållningar som inte hänvisar till verkliga ting.  

 

2.1.2 Konceptuell-analytiska ansatsen 
I den konceptuell-analytiska ansatsen studeras befintlig forskning för att kunna 

komma fram till vad som egentligen är en del av verkligheten. Man identifierar och 

analyserar olika teorier i syfte att skapa en ny teori som tillhandahåller en lösning på 

det aktuella problemet. Denna ansats syftar främst till att beskriva ett fenomen och 

därför faller den under kategorin deskriptiva metoder. Om teorin är skapad på 

absoluta sanningar baserat på logik, klassas den som deduktiv, däremot om de nya 

teorierna har tagits fram med hjälp av empiriska generaliseringar anses metoden vara 

induktiv. Under forskningen genomförs ett logiskt resonemang som kan 

sammanfattas genom analysresultat eller slutsats. (Järvinen, 2001) 

 

2.1.3 Teoritestande ansats   
Den teoritestande ansatsen kan sammanfattas enligt Järvinen (2001) att forskaren 

utgår från en redan utformad teori för att sedan avgöra om denna teori kan 

överensstämma med delar av verkligheten. Denna ansats har som utgångspunkt att 

falsifiera eller verifiera en teori med de verktyg forskaren har i sitt förfogande, 

exempel på dessa verktyg är studier, experiment eller fallstudier. För övrigt bör 

forskaren vara helt objektiv i sitt synsätt, detta för att resultatet av forskningen inte 

ska influeras och därmed ge ett missvisande resultat. Denna ansats lämpar sig bäst i 

samband med empiriska undersökningar.  

 

2.1.4 Konstruktiv innovativ ansats 
Konstruktiv ansats syftar till att genom sin forskning skapa en speciell innovation. 

Denna innovation ska i sin tur användas till något utvecklande inom området den är 

skapad för.  

Denna metod syftar till att skapa en artefakt som grundas på tidigare 

forskningsresultat. Vidare förklaras det i metoden att artefakten inte behöver 
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implementeras till sitt fullo, dock räcker det med någon form av en prototyp för att få 

en uppfattning om huruvida en full implementerad artefakt skulle kunna utnyttjas. 

 

Enligt Järvinen (2001) består skapandeprocessen av tre olika tillstånd  Dessa tre 

tillstånd kallar Järvinen (2001) för the inital state (initierings fas), the building 

process (byggprocessen) och the target state (måltillstånd).  

 

 
Figur 3, The building process, Järvinen 2001, s 91 

 

 

The initial state processen baseras på de externa teknikerna och utifrån denna process 

går man vidare till the building process. The building process består av själva 

forskningen. Den slutgiltiga fasen av processen är the target state. I denna fas har det 

skapats en prototyp av artefakten. 

 

2.1.5 Teoriskapande ansats 
Den teoriskapande ansatsen syftar till att skapa en ny teori där det inte finns någon 

tidigare kunskap av verkligheten eller ett fenomen. Den använder sig främst av 

exploratory investigations och detta begrepp innebär att man gör en form av statistisk 

undersökning. Resultatet från undersökningen analyseras och sedan deriveras en ny 

teori. Vidare menar Järvinen (2001) att den teoriskapande ansatsen ställer ett antal 

olika verktyg till forskarens förfogande. Exempel på dessa är fallstudier, 

fenomenologi, etnografiska och kvalitativa ansatser.   

Studierna som faller under denna kategori behandlar tidigare och framtida realiteter. 

Det hermeneutiska synsättet används flitigt i denna ansats. 

 

2.1.6 Datainsamlings metod 
Det finns många olika datainsamlingsmetoder som används vid utförandet av 

vetenskapligt arbete. Exempel på dessa är enkäter, intervjuer och skriftligt material. 

Alla dessa olika metoder förekommer i olika former beroende på vad för sorts data 

The initial state The building process The target state 
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man vill producera. Exempelvis finns det olika sätt att utföra en intervju beroende på 

vilken sorts forskning man utför. Vidare har varje metod ett eget upplägg för t.ex. 

utförande av intervjuer.  (Järvinen 2001) 

Under utförandet av en fältstudie på till exempel ett företag kan det vara bra att 

använda sig av intervjuer. En intervju fungerar som en dialog mellan intervjuaren och 

respondenten. Syftet är att intervjuaren ska få svar på rådande oklarheter som rör 

dennes problemområde. 

Det finns olika typer av intervjuer. Den under forskningen applicerade metoden avgör 

vilken typ av intervju som kommer att användas. (Järvinen 2001) 

 

Bell (2000) förklarar, för att få ett optimerat resultat av intervjun bör man först 

bestämma sig för vad det är för typ av information man söker. De olika 

intervjuformerna kan ställas upp på en glidande skala, vilken visar de olika formernas 

grad av formalisering. 

I den ena änden finns den mest formaliserade typen av intervju, där intervjuaren 

arbetar mekaniskt genom att låta respondenten tala och intervjuaren ska bara fungera 

som registrator. 

Motsatsen till denna intervjuform är att låta intervjun styras av intervjuaren. Under 

intervjuns gång uppkommer nya frågor och intervjuaren följer inte något manuskript.    

 

För att intervjun ska kunna klassas fokuserad eller styrd måste den enligt Bell (2000) 

uppfylla vissa kriterier. I en sådan intervju ska det inte användas någon form av 

frågeformulär, trots detta bör någon form av struktur sättas upp för att behandla de 

olika teman intervjuaren anser vara relevanta. Denna metod ger respondenten mer 

frihet att fritt tala angående ämnet. 

 

En negativ aspekt med intervjuer är att resultatet av analysen kan bli lite skevt. Detta 

kan innebära ett missvisande resultat. Intervjuaren kan både medvetet och omedvetet 

påverka respondenten med sina frågor och därmed styra intervjun i en viss riktning. 

Detta skapar förutsättningar för att intervjuaren sedan själv kan verifiera eller 

falsifiera sina teorier. Vidare menar Bell (2000) att ytterligare skevhet kan uppstå om 

alla intervjuer genomförs av en och samma person. I detta fall förblir den ofta 

omedveten och därför mycket svår att upptäcka. 
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Respondenterna svar kan påverkas av många olika faktorer. Borg (1981) redogör för 

några av de problem som skulle kunna uppstå:  

 
”En stark vilja hos respondenten att göra intervjuaren till lags, en vag antagonism 

mellan intervjuaren och svarspersonen eller en tendens hos intervjuaren att försöka 

få fram sådana svar som stöder förutfattade meningar är exempel på faktorer som 

kan bidra till att resultaten från intervjuerna bli skeva. Man brukar kalla den typen av 

effekter för respons - eller intervjueffekter”.(Bell 2000, s 123) 

 

2.2 Standardisering och strukturering  
Enlig Patel (2003), bör man beakta två aspekter när man arbetar med frågor 

berörande informationsinsamling. Dessa två aspekter är standardisering och 

strukturering. Vid standardisering måste man tänka på hur ansvaret ska fördelas 

gällande frågornas utformning och ordning. Vid strukturering måste man tänka på i 

vilken utsträckning fria frågor bör ställas till respondenten, så att denne kan tolka fritt 

med hänvisning till tidigare erfarenheter.  

 

 
Figur 4, Exempel på olika typer av intervjuer beroende på hög eller låg grad av standardisering eller strukturering (Patel 2003 , s 

72) 

 

 

I en intervju där intervjuare inte följer en specifik frågemall, utan formulerar frågorna 

under intervjuns gång och ställer dessa i en lämplig ordning, förhåller denne sig till 

en låg grad av standardisering eller en helt ostandardiserad intervju.  
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Utförs en helt standardiserad intervju, ställer intervjuaren likalydande frågor i samma 

ordningsföljd till varje respondent. Helt standardiserade intervjuer förekommer oftast 

i sammanhang där utgångspunkten syftar på jämförelse och generalisering. (Patel, 

2003) 

 

Strukturering handlar främst om så kallade svarsutrymmen som respondenten får 

under en intervju. En helt strukturerad intervju medför lite svarsutrymme för 

respondenten. Vid denna typ av intervju kan möjliga svarsalternativ förutsägas. 

Används en ostrukturerad intervju lämnas maximalt med svarsutrymme för 

respondenten, vilket kan leda till ny relevant information.   

Intervjufrågor med fasta svarsalternativ betraktas som helt strukturerade. Används 

öppna intervjufrågor där fasta svarsalternativ inte används, beror 

struktureringsgraden av hur frågan formulerats.  

 

En intervju kan omfatta olika användningsområden beroende på hur den planerats 

och kombinerar de olika grad av strukturering och standardisering. (Patel, 2003) 

 

Rådata kan indelas i primär och sekundär data. Primärdata är nyskapad data. Dessa 

data skapas genom att man utför intervjuer eller en undersökning i from av enkäter 

och därmed skapas ny data. Dess data analyseras sedan för att ett resultat skall 

uppnås. Sekundär data syftar till befintlig data som återanvänds för vidare forskning. 

(Lundahl & Skärvad, 1999) 

 

2.3 Reliabilitet och validitet 
Två begrepp tas upp av Thurén (1997) som är viktiga vid kvantitativa och induktiva 

undersökningar. Dessa är reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att 

informationen är tillförlitlig. Validitet innebär att forskningsresultatet uppfyller klart 

definierade regler som anger hur pass korrekt resultatet är. 

 

Vid tillämpning av reliabilitet ska en läsare kunna tillförlita sig på att den undersökta 

studien är genomförd korrekt och objektivt. I en forskning är det mycket viktigt att 

metoden för den genomförda studien ska kunna tillämpas av olika individer på 
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samma material (Thurén, 1997). Med andra ord uppnås en hög reliabilitet genom att 

flera andra forskare åstadkommer liknande resultat genom samma metod.  
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2.4 Val av metod 
 
I kapitlet ovan har vi generellt förklarat de olika vetenskapliga metoderna som finns 

att tillgå vid skrivandet av en vetenskapligt utformad uppsats. 

I detta kapitel ska vi redogöra för vilka metoder vi  kommer att använda i uppsatsen.  

 

Huvudmålet med denna uppsats är att identifiera metoderna som finns och används 

för anpassning av standardsystem utifrån en utvecklar- och kundperspektiv. Med 

detta som utgångspunkt har vi inledningsvis skrivit en teoretisk bakgrund för att 

sedan göra empirisk studie på två fallföretag. Utifrån det empiriska materialet och 

teorin ska en analys utföras där en jämförelse mellan den presenterade teorin och det 

insamlade empiriska materialet sker.  

 

För att åstadkomma ett resultat med hög reliabilitet och validitet har vi valt att 

använda den teoritestande metoden och den konceptuell-analytiska metoden. Dessa 

två metoder lämpar sig bäst till vår problemformulering.  

 

Vi har utfört en analys mellan teorin och det empiriskt insamlade materialet. Därför 

lämpade sig användandet av den teoritestande metoden bäst. Vi utförde en analys för 

att se om fallföretaget använder sig av ett redan existerande teoretisk metod eller en 

egen utvecklad sådan för anpassning av standardsystem. En annan infallsvinkel är att 

teorins överensstämmelse undersökes med det praktiska utförandet av 

anpassningsprocessen. 

 

Den konceptuell-analytiska metoden upplevdes självfallen att använda i denna 

uppsats. Vi redogör för olika teorier som behandlar anpassningen av standardsystem, 

för att sedan stämma av dessa när vi utförde våra empiriska studier på fallföretagen. 

Vi använde oss av även en deskriptiv ansats då vi främst beskrivit vad som finns i 

teorin och sedan beskrivit hur det ser ut i företagen. 

 

Området vi har valt att undersöka är väldigt komplext och därför har vi även valt att 

använda oss av kvalitativa forskningsmetoder. Två specifika företag har undersökts 

och därmed använts som fallstudier. Då endast två företag undersökts, anser vi att det 
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varit svårt att dra generella slutsatser om just anpassningsprocesserna av ett 

standardsystem. Vi anser att den generella informationen behandlats väldigt 

omfattande i teorikapitlet och fallstudierna kan vara ett praktiskt komplement till 

teorin. 

 

Efter att vi identifierat de olika datainsamlingsmetoderna kom vi fram till att vårt 

arbete krävde användandet av både primär och sekundär data. Vi genomförde 

intervjuer med personal på fallföretagen för att få en inblick i vad som anpassas, samt 

observera tillvägagångssättet för att fastställa vad det är för praktisk metod som 

används vid anpassningen av ett standardsystem. Vidare har vi använt skrivet 

material som omfattar befintliga rapporter, uppsatser och litteratur vilka behandlas i 

den teoretiska delen av uppsatsen.  

  

Vi anser att uppsatsen har en hög validitet, eftersom vi undersökt en vald företeelse. 

Relevant data och litteratur användes för framtagandet av uppsatsen och läsaren kan 

ha full tillit på att forskningen utförts på ett korrekt sätt.  

 

När en intervju utförs inom denna metodik bör den vara helt formaliserad. Vi 

kommer att hålla intervjuer med olika personer på fallföretagen för att erhålla 

empirisk fakta gällande de relevanta aspekterna. För att inte relevanta frågor skall gå 

förlorade har vi valt att utföra ostrukturerade intervjuer för att på så sätt samla in 

relevant information för vår uppsats. Dock kommer vi att utgå ifrån en mall med 

stödfrågor täckande det väsentliga för vår undersökning. Genom ostrukturerade 

intervjuer anser vi att respondenten har mer svarsutrymme och att intervjun blir en 

öppen diskussion där sammanhängande aspekter kan diskusteras Detta för att 

intervjun inte på något sätt ska styras. Minimering av skevhet i analysresultatet 

uppnås genom att vi turas om med intervjuhållandet. 
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2.4.1 Tillvägagångssätt  
För att få en överblick om hur problemområdet ser ut idag har vi använt oss av 

litteraturstudier. Sedan har vi kontaktat fallföretag med expertis på utveckling av 

standardsystem, för att därefter ha utfört en fallstudie på företagen i form av 

intervjuer och kartläggning av anpassningsprocesserna. All information har sedan 

samanställts för att identifiera om befintliga rutiner och tillvägagångssätt 

tillfredställer de rådande behoven.  
 

 

 

 
Figur 5, Tillvägagångssättet, egen konstruktion 

 

 

2.4.2 Litteratur 
Syftet med litteraturbearbetningen var att belysa de modeller där anpassning av 

standardsystem behandlas. Bristen på relevant litteratur tvingade oss att utgå ifrån 

den litteratur där standardsystem behandlas i sin helhet. 

 

Standardsystem är ett ganska nytt fenomen, därför är den relevanta litteraturen till 

standardsystem ganska begränsad. Detta återspeglar även den delen som vi valt att 

angripa i vår uppsats. Anpassningsmetodiken för standardsystem verkar under alla 

omständigheter vara ett outforskat ämne och därmed finns ytterst lite litteratur som 

förknippas med ämnet ur en utvecklares perspektiv. Därför har vi studerat den 

befintliga litteraturen och den behandlar främst anskaffning av standardsystem där 

anpassningsmetodiken finns som en inbakad del i processen. 
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Litteraturen fungerade som en utgångspunkt vid framtagningen av denna uppsats. Vi 

hade förhoppningar att litteraturen skulle utgöra ett stöd under utförandet av våra 

empiriska studier. Utifrån insamlad litteratur åstadkom vi en kategorisering av 

litteraturen där vi lyfte fram de delar ur litteraturen som var relevanta för vårt 

ämnesområde. Vidare vill nämna att litteraturen till största del bestod av böcker, men 

att även ett antal vetenskapliga artiklar.  

 

Vi valde att söka relevant litteratur via olika sökmotorer på Internet och i bibliotekets 

databaser. Den sökmetoden vi haft mest nytta av är vanlig sökning av litteratur vid 

Växjö Universitets bibliotek. Allt eftersom relevant litteratur hittades skapade vi oss 

en grund att stå på och därmed en ökad förståelse för ämnet i sin helhet. Vi valde att 

först sätta oss in i de teorier som behandlar standardsystem och dess utveckling. 

 

2.4.3 Bearbetning av litteratur 
Efter vald litteratur gjorde vi en kategorisering av de ståndspunkter som togs upp i 

litteraturen. Det gjorde vi för att lyfta fram en kartläggning av de olika metoder och 

utifrån kartläggningen lyfta fram de relevanta delarna i syfte at belysa 

anpassningsmetodiken. 

 

Under bearbetningen av litteratur fann vi ganska snart att det fanns brister i 

anpassningsmetodiken. Många problemområden som tas upp berör anpassningar av 

standardsystem till olika verksamheter och där börjar vårt problemområde som tas 

upp i denna uppsats. 

 

2.4.4 Empirisk fallstudie 
Vi har utfört empiriska fallstudier baserad på intervjumaterial vi framställt utifrån den 

insamlade teorin Från dessa uppfattningar har vi arbetat fram ett underlag för våra 

empiriska fallstudier och detta resulterade i ostrukturerade intervjuer. Vi bearbetade 

de svar och åsikter som vi fått från respondenterna, viket utgör det empiriska kapitlet 

i denna uppsats.  

 

 

 



 26

2.4.5 Val av fallstudie förtag  
Under sökandet av potentiella fallföretag kontaktade vi ett flertal företag. De kriterier 

vi ställde på eventuella företag var att företaget skulle utveckla någon typ av 

standardsystem och att någon form av anpassningar av standardsystemet skulle 

förekomma. Vidare ville vi att det skulle finnas möjlighet att kommunicera och utföra 

intervjuer med personer med olika befattningar inom fallföretagen. Detta för att 

kunna lyfta fram olika anpassningsaspekter av ett standardsystem.  
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3 Teori 
 
För att läsaren av denna uppsats skall ha en tydlig bild av standardsystem har vi valt 

att i teorikapitel göra en utförligare definition av standardsystem och dess betydelse i 

dagens IT-värld. Vidare har vi valt att presentera och lyfta ut de anpassningsmetoder 

som finns inbakade i de metoderna för anskaffning av standardsystem. I detta kapitel 

kommer vi även att redogöra för andra sorters systemtyper. Detta för att läsaren lätt 

ska kunna få en djupare inblick i vad som kan och inte kan klassas som 

standarsystem. 

 
Olika företag har olika behov och därmed krävs olika systemtyper som ska 

tillfredsställa dessa behov. Vi har valt att redogöra för de generella grundtyperna av 

system. De generella systemtyperna är standardsystem, egenutvecklade system, joint 

venture system och manuella system. De tre förstnämnda typerna är så kallade ADB 

(automatiskt databehandling) system. I dessa system sker alla operationer och 

behandlingar av data automatiskt. System med benämningen Joint venture är ett 

system där två olika system sammanfogas, ena delen är ett standardsystem och den 

andra ett egenutvecklat system. Den sistnämnda av de fyra är ett system där ingen 

dator är involverad i behandlingen av data.    

 

3.1 Definition av standardsystem 
Rolf Andersson & Anders G. Nilsson ger en begriplig definition av standardsystem i 

artikeln ”Standardsystem idag och i framtiden – En leverantörsstudie” (1996). Enligt 

Andersson & Nilsson är ett standardsystem:  

 

”…mer eller mindre färdig programvara som kan pluggas in direkt i ett 
företags verksamhet, till skillnad från egenutvecklade system som måste 
byggas upp från grunden. Normalt krävs vissa anpassningar såväl i själva 
standardsystemet som i kundens verksamhet för att få en fungerande 
lösning. Man kan betrakta ett standardsystem som en paketerad 
systemlösning – ett annat vanligt uttryck är därför ”standardpaket”. 

 

Många andra forskare ger liknande definitioner till standardsystem däribland Erling 

S. Andersen som i sin bok ”Systemutveckling – principer, metoder och tekniker” 
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(1994) ger en helhetsbild över systemutveckling och därmed även standardsystem. 

Enligt Andersen är ett standardsystem ett eller flera olika program integrerade med 

varandra. Dessa har utvecklats med avsikt att kunna tillämpas i olika verksamheter. 

 

3.1.2 Systemutveckling och användning av standardsystem 
Enligt Andersen (1994) uppkommer det vanligtvis olika uppfattningar kring att 

standardsystem inte kräver någon systemutveckling för införandet i en verksamhet. 

Leverantörer av standardsystem har oftast en inriktning där de presenterar ett 

standardsystem som något som går att plugga in rakt i en verksamhet utan att 

identifiera krav eller utföra en omfattande analys. Enligt Andersen (1994) kommer 

dessa leverantörer snabbt till en omvändning och en annan slutsats, där även 

standardsystem kräver systemutveckling. Om man jämför forskningen kring 

utveckling av metoder och tekniker för standardsystem och vanliga system är 

fördelen för vanlig systemutveckling mycket tydlig. Lite forskning har utarbetats 

kring ett så viktig fenomen som standardsystem. Det kan verka som om forskning för 

vanlig systemutveckling är mer omfattande och realistisk än forskningen kring 

standardsystem. Andersen (1994) förklarar att en förbättring av verksamheters sätt att 

utnyttja standardsystem skulle ha en större ekonomisk betydelse under snarare 

framtid än metoder för egenutveckling.  

 

3.1.3 Institut för verksamhetsutveckling 
Institutet för Verksamhetsutveckling (Institut V) är ett institut beläget i Stockholm 

som arbetat främst med metoder och beskrivningstekniker som behandlar 

standardsystem. Detta institut har utvecklat en egen modell som beskriver de olika 

metodsteg och beskrivningstekniker för standardsystem. Modellen kallas för SIV-

modellen (Standardsystem i verksamheter) och är ett hjälpande verktyg vid 

anskaffningen av standardsystem. Vi kommer under ett senare skede av detta kapitel 

återge en grundlig redogörelse för SIV-modellens olika faser.  
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3.2 Fördelning av standardsystem 
Andersen (1994) tar i sin bok upp fördelningen av standardsystem i fyra olika 

intentioner vid utvecklingen. Dessa fyra intentioner omfattar den aspekten där man 

fokusera på hur det färdiga systemet kommer att användas.  

 

De fyra intentionerna är ett helt standardiserat system, hårt standardiserat system, 

standardiserat system och standardiserat underlag för egna system. Till sitt stöd med 

dessa fyra intentioner har utvecklaren en underlättad strategi för utveckling då denne 

kan utgå från hur system kommer att användas.  

 

3.2.1 Helt standardiserat system 
När ett helt standardiserat system utvecklas lämnar inte utvecklaren utrymme för 

anpassning och ändringar. Utvecklaren utgår från att den färdiga programvaran inte 

behöver anpassas eller ändras och därmed lämnas inget utrymme för 

vidareanpassning. Meningen med helt standardiserade system är alltså att inte lämna 

utrymme för anpassning eller ändringar. Ett konkret exempel på ett standardiserat 

system är Microsofts operativsystem där utvecklaren inte lämnar något anpassnings- 

eller ändringsmöjlighet till användaren förutom utvecklarens egna uppdateringar som 

kan innehålla vissa ändringar i operativsystemet.  

 

3.2.2 Hårt standardiserade system 
Exempel på hårt standardiserade system kan vara administrativa system som 

bokförings- eller löneprogram. Intentionen med ett hårt standardiserad system är att 

inte lämna något anpassningsmöjlighet, dock med en reservation. Vissa ändringar 

skall vara möjliga och dessa program är redan i förväg avsedda för en viss typ av 

verksamhet där användningsområdena är till stor del likadana.  

 

3.2.3 Standardiserat system och standardiserat underlag för eget 
system 
Standardiserat system har sin äkthet i områden där olikheter mellan verksamheter och 

användningsområdena är väldigt omfattande. Avsikten med standardiserat system är 
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att det ska finnas anpassningsmöjligheten och att användaren själv skall kunna utföra 

dessa ändringar.  

 

Utan egen insats har användaren ingen nytta av ett standardiserat system. Ett bra 

exempel där standardiserat underlag för eget system återspeglar sin äkthet är 

kalkylprogram som har ett standardiserat underlag för att konstruera eget program. 

Utvecklaren skapar ramar men det specifika är att varje användare skall tillämpa eller 

bygga programmet som passar det egna verksamheten. (Andersen, 1994) 

 

3.3 Anpassningar 
Efter att vi redogjort för definitionen av standardsystem och de specifika 

intentionerna anser vi att anpassningsaspekten har en stor roll i utvecklingen av 

standardsystem. Standardsystem klassificeras efter de sätt där användaren kan 

anpassa standardsystem för att tillgodose sina behov. Enligt Andersen (1994) finns 

det tre huvudtyper av standardsystem. Dessa är hårdkodade, tabellstyrda och 

programmerbara standardsystem.   

 

De hårdkodade standardsystemen kan ändras och anpassas genom ändringar i 

programkoden. Detta medför att det är nästan omöjligt för en vanlig användare att 

anpassa och ändra ett hårdkodat standardsystem. Ett tabellstyrt standardsystem 

jämfört med ett hårdkodat har en vanlig användare mer inflytande över det 

tabellstyrda standardsystemet. Tabellstyrda standardsystem ger möjligheten till 

användare att ändra och anpassa systemet utifrån deras behov. Användaren kan själv 

välja mellan alternativa programmoduler som erbjuds av utvecklaren. Vidare kan 

användaren sätta sina egna värden på olika parametrar och därigenom ha mer 

inflytande genom val av de olika möjligheter som finns angivna i tabellen.  

 

Programmerbara standardsystem erbjuder ett ramverk och inom ramverket har 

användaren tillgång till ett effektivt programmeringsspråk. Där kan användaren 

specificera vad de vill att systemet skall utföra inom de möjligheter som ramverket 

erbjuder. Detta förfarande kräver dock att användaren har nödvändiga kunskaper 

inom det specifika programmeringsspråket. 
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Det finns vanligtvis ett starkt samband mellan de intentioner och anpassningssätten vi 

tidigare nämnt i uppsatsen. Därför har vi valt att presentera en figur som Andersen 

(1994) tar upp. Figuren nedan visar vilket samband och kopplingar de olika 

intentioner samt anpassningssätten kan ha. Ifall att utvecklaren utvecklar ett 

standardsystem som inte behöver anpassas av användaren är det naturligt att ett 

sådant system blir hårtkodat. Ifall utvecklaren vill att systemet skall vara ett underlag 

för anpassningar hos användaren utvecklas ett tabellstyrt eller programmerbar 

standardsystem. I figuren är det markerat vilka delar SIV-modellen täcker i sin 

helhet. SIV-modellen (standardsystem i verksamheter), är en modell för anskaffning 

av standardsystem. Den består av ett antal processer som behandlar olika delar och 

punkter för anskaffning av standardsystem utifrån kundens perspektiv.  

 

 
Figur 6, Standardsystem indelade efter anpassningsintention och anpassningssätt, (Andersen, 1994, s 364) 
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3.4 Varför standardsystem?  
I denna del av kapitlet har vi tänkt belysa de för- och nackdelar med standardsystem 

i förhållande till egen utvecklade system. I praktiken är det lämpligast att 

verksamheter som tänkt implementera ett standardsystem gör en bedömning av 

standardsystemet. Dessa bedömningar baseras på vilka för- och nackdelar ett 

standardsystem skulle innebära för verksamheten. Därefter fattar företaget beslut om 

ett standardsystem ska implementeras eller om man bör egenutveckla.  

 

De viktigaste fördelarna med standardsystem som nämns av Andersen (1994) är: 

 

• de är billigare 
• verksamheten får en säkrare kostnadsbild 
• verksamheten behöver inte ha en egen stab av systemutvecklare 
• det går snabbare att komma igång 
• det är lättare att veta vad man får 
• systemet kan vara av högre kvalitet  

 

Att ett standardsystem är billigare än ett egenutvecklat är en av de större ekonomiska 

fördelarna. Anledningen till detta är att utvecklaren av standardsystem utvecklar ett 

system till en marknad och därmed kan denne fördela kostnaderna, vilket i slutändan 

leder till ett billigare system till kunden.  

 

Med standardsystem får verksamheter en säkrare kostnadsbild. Det finns exempelvis 

konstandskrävande anpassningar som kan bli omfattande beroende på verksamheten, 

men ändå ska ett standardsystem vara ekonomiskt lönsamt.  

 

Vidare undviks genom implementering av standardsystem att anställa en egen stab av 

systemutvecklare. Enligt Andersen (1994) är det svårt att hitta kompetenta 

systemutvecklare och för att behålla dessa måste utvecklingsprocessen vara igång 

hela tiden. Alternativet är att hitta en leverantör av standardsystem som står för 

underhållet och på så sätt undviker man andra omfattande kostnader. Dock är det 

möjligt att utbilda någon ur verksamhetens personal för nödvändighetens skull.  

 

Det finns inga garantier på leverans datum för egenutvecklade system och därför har 

standardsystem en tydlig fördel i denna aspekt. Vid egenutvecklade system kan man 
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inte garantera att systemet kommer vara i bruk vid utsatt datum och på det sättet kan 

verksamheten påverkas i negativ riktning som i sin tur resulterar i ekonomisk förlust. 

Alternativet är att implementera ett standardsystem vid direkt behov av 

verksamhetsstöd En snabbtstart innebär också ekonomisk vinst för verksamheten.  

 

Andra nämnbara fördelar med standardsystem i jämförelse med egenutvecklade 

system är att standardsystemet direkt kan demonstreras av leverantören och på det 

sätt vet kunden i förväg vad denne får. Demonstrationen kan ske i form av verklig 

presentation av systemet vilket ger en klar och seriös bild av systemet för kunden. 

Kvalitén på ett standardsystem kan vara av högre grad än på ett egenutvecklat 

system, eftersom uppdateringar sker regelbundet och efter en tid på marknaden blir 

standardsystem fria från fel, vilket medför stabilitet. (Andersen, 1994) 

 

Andersen tar även upp nackdelarna med standardsystem. De största har listats nedan: 

 

• standardsystem täcker bara en del av verksamhetens behov 
• det är svårt att göra anpassningar 
• det är svårt att beräkna anpassningarnas omfattning 
• verksamheten kanske måste anpassas till standardsystemet 
• verksamheten blir beroende av standardsystemleverantören 
•  det kan uppstå oklara ansvarsförhållanden när man köper utrustning och 

program från olika leverantörer 
• standardsystemet kan skapa driftproblem 

 

Generellt sett är den största nackdelen med användandet av standardsystem att 

systemet inte kan anpassas helt till verksamheten. Ifall ett standardsystem täcker alla 

behov i en verksamhet är det är en stor ekonomisk fördel för verksamheten, dock 

händer detta sällan.  

Anpassningsproblemet tas upp som en central fråga i SIV-modellen. Enklaste 

lösningen för detta är att man redan under utvecklingsfasen skapar förutsättningar för 

anpassningar i standardsystemet. Dock leder detta till en andra våg av nackdelar där 

anpassningar oftast är kostnads- och tidskrävande. Anpassningar kan bli så 

omfattande att kunden på sikt får ett egenutvecklat system istället för ett 

standardsystem. Detta kan leda till att den ekonomiska aspekten skjuts åt sidan och 

förverkar den beräknade lönsamheten man förväntat sig med införskaffandet av 
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standardsystem. Vidare blir underhållningen blir försvårad, för exempelvis nya 

uppdateringar. 

 

Att bli beroende av leverantören är en annan typ av nackdel inom standardsystem. En 

leverantör implementerar och underhåller systemet i en verksamhet. I många fall har 

kunden lite eller ingen kompetens för underhållning och därmed blir kunden 

beroende av leverantören. Ifall en leverantör går i konkurs kan det bli kostsamt för 

kunden att hitta ny leverantör för underhållning av systemet. Detta medför också att 

det kan skapas konflikter om man har flera olika leverantörer. Har en verksamhet 

flera olika leverantörer kan dessa säga ifrån sig ansvaret och skylla på varandra vid 

eventuella fel. Standardsystem kan ställa extra krav på drift, vilket kan leda till 

driftstopp vid eventuella missförhållanden. (Andersen, 1994) 

 



 35

3.5 SIV-metoden  
SIV-metoden (Standardsystem i verksamheter) utvecklades av Institut V där Anders 

G Nilsson var huvudansvarig. Metoden utvecklades för att det saknades stöd och 

vägledning för anskaffning av standardsystem i verksamheter. SIV-metodens modell 

härstammar alltså i den så kallade V-modellen.  Den så kallade V-modellen är en 

modell på ett synsätt av verksamhetsutveckling. V-modellen baserar sig på tre 

sammanhängande grunder. (Se bilaga nr 1) 

 

 

                           
 

Figur 7, de tre sammanhängande grunderna i SIV-modellen 

 

3.5.1 SIV-metodens egenskaper 
Att ta hjälp av SIV-metoden vid anskaffningen av standardsystem innebär att man 

utför en analys där en jämförelse mellan verksamheten och standardsystemet sker. 

Detta är enligt (Nilsson, 1991) unikt för anskaffningen av standardsystem. I figuren 

nedan presenteras de grundpelarna som utförs i analysen. 

 

 

 

       

 

 
    Jämförelse 

 

 

 

                                           
Figur 8, beskrivningsformerna, (Nilsson 1991, s 99) 
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Egenskap 1 - Verksamhetsbeskrivning 

I denna fas utformas en kravspecifikation. Den omfattar de krav användaren ställer 

och vill att systemet ska utföra. 

 

Egenskap 2 - Standardsystembeskrivning 

Denna fas beskrivs systemets innehåll samt ges en beskrivning av vilken typ av 

verksamhet systemet kan användas i.  

 

Egenskap 3 - Jämförandebeskrivning 

Denna egenskaps huvudsyfte är att åstadkomma ett jämförelse resultat. Ett jämförelse 

resultat omfattas av jämförelsen av standardsystemet och den utformade 

kravspecifikationen där resultatet visar hur mycket standardsystemet motsvarar de 

krav användaren ställt.  

 

Anskaffning av standardsystem med hjälp av SIV – metoden kräver djupare 

förståelse för 

var och en av ovannämnda beskrivningsformer. Detta i jämförelse med införandet av 

ett eget utvecklat system där man har kravspecifikationen som riktlinje för skapandet 

av systemet. 

 

3.5.2 Mål med SIV-metoden 
Innan SIV-metoden utvecklades framlades mål som man ville uppfylla med metoden. 

Anders G Nilsson ville att metoden skulle utgöra både praktisk och vetenskaplig 

relevans. Genom den praktiska delen av metoden skulle man få fram nyttiga resultat i 

de praktiska utförandena och med den vetenskapliga ville man få fram en logisk 

uppbyggd metod med kunskapsvärde. Utifrån detta perspektiv delades SIV-metoden 

in i fyra delmål.  

 

3.5.3 Praktisk relevans 
Delmål 1- Användbarhet: Utifrån detta delmål skall metoden vara användbar och 

uppfylla sitt syfte genom att stödja tillämpningen av standardsystem i en vald 

situation.  
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Delmål 2- Genomförandet: Metoden skall vara genomförbar i praktiken i de 

situationer där man vill ha standardsystem implementerat. 

 

3.5.4 Vetenskaplig relevans 
Delmål 3- Logisk uppbyggnad: Genom detta mål ville man få fram en koncist och 

sammanhängande metod. 

Delmål 4- Kunskapsvärde: Detta delmål har syftet att stärka kunskap inom 

vetenskapsområdet där SIV-modellen har sin roll.  
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3.6 SIV-metodens tre faser 
SIV-metoden består alltså av tre olika faser – val, anpassning samt införande. Dessa 

faser ingår i V-modellen. (Bilaga 1, V-modellen) 

 

• Val: Fasen har som utgångspunkt att hitta det system som motsvarar 
användarens/verksamhetens kravspecifikation. 

• Anpassning: I denna fas utförs en anpassning av standardsystemet mot 
kravspecifikationen om nödvändigt och möjligt. En jämförelse utförs så 
att alla krav kan uppfyllas och att systemet används i sin helhet.  

• Införandet: Efter anpassningen genomförs införandet av systemet  
 
 

 
Figur 9, SIV-modellens tre faser utifrån V-modellen (Nilsson, 1991,  s 73) 

 
 

Val fasen innehåller verksamhetsstudie. Denna fas syftar till själva valet av det 

standardsystem som man vill implementera för verksamhetsutvecklingen. 

Anpassnings fasen anses vara den mest komplexa av de tre faserna och den består av 

tre delar. Dessa delar är informationsstudie, systemutformning och realisering. 

Informationsstudie innebär att man utför en logisk anpassning där en utvärdering 

sker. Utvärderingen omfattar en detaljerad plan där syftet är att knyta samman de 

delar som motsvarar verksamhetens behov och krav. Vidare utförs en 

systemutformning där leverantören gör en anpassning av standardsystemet så att den 

motsvarar verksamhetens krav. Realiseringen omfattar själva implementeringen av 

standardsystemet där bland annat installation och användarutbildning utförs. 

(Nilsson, 1991) 
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En av distinktionerna mellan standardsystemsutveckling och egenutvecklade system 

är de två karateristiska faserna, val och anpassning. Att välja system och utföra en 

anpassning är vad som är karakteristiskt för standardsystem i jämförelse med 

egenutvecklade system. Införande fasen förekommer i både standardsystem och 

egenutvecklade. Utifrån den aspekten har vi valt att inte lägga större tonvikt på 

införande fasen då vi anser anpassningen som det största problemet inom 

standardsystem.  

 

Vidare ska vi beskriva val fasen där valet av standardsystem ingår och utifrån den 

aspekten skall vi gå in mer ingående på anpassnings fasen. 

 

3.6.1 Val fasen 
Verksamhetsstudie är den första delen i val fasen och kan liknas vid en 

beslutsprocess. Beslutsprocessen baseras på att ett urval görs av standardsystem där 

väljes ett system som motsvarar verksamhetens krav och behov. I valprocessen 

nämns fyra arbetsmoment. Dessa utgör en indelning av val fasen. De fyra 

arbetsmoment är behovs- och kravanalys, marknadsundersökning och 

leverantörskontakter, jämförelse och utvärdering samt beslut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 10, Arbetsmoment i val fasens verksamhetsstudie (Nilsson, 1991,  s 113) 
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Under arbetsmomentet behovs- och kravanalys sammanställs en kravspecifikation 

utifrån en verksamhetsanalys för verksamhetsutveckling.  I nästa steg analyseras 

marknadsundersökningen och leverantörskontakter där man hittar potentiella system 

och leverantörer. Dessa jämförs sedan och de system och leverantörer som inte 

motsvarar verksamhetens krav sållas bort. Efter dessa två faser utför man en 

jämförelse och utvärdering för att därefter fatta beslut om vilket standardsystem man 

anser lämpar sig bäst för verksamheten.  

 

3.6.2 Effektivisering av val fasen 
För att underlätta och samtidigt effektivisera val fasen har det arbetats fram olika 

metodsteg i de arbetsmoment val fasen uppfyller.  Vi kommer att presentera de olika 

metodsteg med en angivelse av hur stor del av arbetet i procent de tar i anspråk. De 

metodsteg som presenteras är: 

 

0. Behovsanalys 

1. Förutsättningsanalys 3 % 

2. Marknadsundersökning 5 % 

3. Leverantörsbedömning 5 % 

4. Offertbegäran 5 % 

5. Jämförelse 10 % 

6. Urval 2 % 

7. Demonstration 5 % 

8. Behovskomplettering 15 % 

9. Utvärdering 25 % 

10. Preliminärval 3 %  

11. Testkörning 10 % 

12. Förhandling 7 % 

13. Beslut 4 % 

14. Delgivning 1 % 

 

Metodsteget behovsanalys kan inte kopplas direkt till SIV-metoden, dock har den en 

stor roll i anskaffningen av informationssystem oavsett om det handlar om 
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anskaffningen av standardsystem eller egenutvecklade system. Vi anser det inte 

nödvändigt att gå in djupare och förklara dessa olika metodsteg eftersom vi anser 

dessa som självklart förekommande vid valet av standardsystem. 

 

Utifrån ovan nämnda metodsteg kan man kategorisera standardsystem med tanke på 

att flera av metodstegen är beslutsmoment. Standardsystemen kategoriseras i hänsyn 

till kravspecifikationen och uppdelas i sju arbetssteg.  

 

1. Tillgängliga standardsystem, metodsteg 2  

2. Tänkbara standardsystem, metodsteg 2 

3. Intressant standardsystem, metodsteg 3 

4. Användbara standardsystem, metodsteg 5 

5. Utvalda standardsystem, metodsteg 6 

6. Prioriterade standardsystem, metodsteg 9 

7. Valt standardsystem, metodsteg 10, 13 

 

Ovan nämnda arbetssteg redogör för de olika situationer som uppkommer vid val av 

standardsystem, därför kan man sammanfatta SIV-metoden som en kompakt och 

komplett metod, en optimerad metod. Med metod menas en heltäckande metod som 

skall vara till nytta i dessa olika situationer. Utifrån maximal metoden går det att 

särskilja snabbversioner som exempelvis mini-SIV metoden (förklaras i följande del 

av teori kapitlet) där endast vissa delar tas i anspråk. (Nilsson, 1991) 
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3.7 Mini SIV-metoden 
Mini SIV-metoden är en utformad metod utifrån den maximala SIV-metoden men 

med färre arbetssteg. Denna metod lämpar sig bäst för små och icke komplexa 

verksamheter. Mini SIV-metoden tar i anspråk följande arbetssteg som presenteras i 

figuren nedan. 

 

 
Figur 11, Valprocessen steg i mini SIV-metoden (Anveskog m fl, 1984, s 43) 

 

 

Figuren ovan visar de olika valprocesserna i mini Siv-metoden. Pilarna i den vänstra 

delen av modellen visar tillfällen där förnyanden till tidigare arbetssteg kan utföras. 

Detta kan bero på exempelvis att man erhållit ny kunskap och nytt underlag för nya 

eller annorlunda beslut.   

 

3.7.1 Dokumentation 
För att åstadkomma ett bra resultat är det viktigt att föra en noggrann dokumentering 

under val fasen. Det har tidigare i teorin redogjorts för de tre olika 

beskrivningsformerna som egenskaper i SIV-metoden och därför är det viktigt att 
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dessa tre beskrivningsformer dokumenteras väl så att ett underlag med kvalité för 

standardsystemanskaffning skapas.  

 

3.7.2 Bedömningsområden i val fasen 
SIV-modellen tar upp fyra så kallade bedömningsområden. Dessa är kärnan i val av 

standardsystem. De fyra faktorer som nämns är leverantörens miljö, 

produktegenskaper, tekniska förutsättningar och applikationskrav. De fyra 

bedömningsområdena har sina strategiskt viktiga aspekter vid val av standardsystem. 

Leverantörens miljö är en viktig aspekt då leverantörens förmåga fastställs för 

exempelvis underhåll och support. Vidare har vi produktegenskaper där utbildning 

och dokumentation för standardsystemet är av stor betydelse. De tekniska 

förutsättningarna tar i aspekt de hård- och mjukvara baserade faktorerna. 

Applikationskravet är den viktigaste och sista aspekten. Med applikationskrav menas 

de krav på funktioner som verksamheten ställt på standardsystemet. (Nilsson 1991)
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3.8 Anpassningsfasen i SIV-metoden 

 

Efter valet av standardsystem kommer man till anpassningsfasen. Eftersom man 

sällan har ett standardsystem som kan täcka alla verksamhetskrav måste anpassning 

utföras. Detta är den del av processen som utgör vårt problemområde. 

 

Det finns två vägval vid anpassning och dessa är ensidig samt ömsesidig anpassning. 

Ensidig anpassning innebär att standardsystemet enbart anpassas till verksamheten 

eller tvärtom. Ömsesidig anpassning innebär anpassning i både standardsystemet och 

verksamheten. SIV-metoden eftersträvar att en ömsesidig anpassning sker. (Nilsson 

1991) 

 

I SIV-metodens anpassnings fas sker en djupare analys mellan standardsystemet och 

verksamheten där analyseras hur pass mycket standardsystemet och verksamheten 

överensstämmer med varandra. Målet med analysen är att skapa en träffyta som skall 

tillfredställa de krav för att standardsystemet ska kunna införas i verksamheten. 

Behovet för anpassning baseras mest på dem skillnader mellan standardsystemet och 

verksamheten i jämförelse med kravspecifikationen.  

 

För att underlätta arbetet med analysen har en så kallad relationsmodell utvecklats. 

Relationsmodellen är ett underlag för anpassningsprocessen och visar utfall av 

jämförelse mellan en verksamhet och ett standardsystem.  

 

 
Figur 12, Relationsmodellen i SIV-metoden (Nilsson, 1991, s 129) Modifierad bild 
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Här nedan förklaras innehållet av markerade utfall i modellen: 
 
0. Icke relevanta delar av standardsystemet 

1. Direkt acceptabla delar av standardsystemet för verksamheten 

2. Delar av verksamheten som ska effektiviseras med hjälp av standardsystemet 

3. Delar av standardsystemet som ska byggas ut 

4. Delar av standardsystemet som ska ändras mot verksamheten 

5. Delar av verksamheten som ska anpassas mot standardsystemet 

6. Delar av standardsystemet som ska modifieras mot verksamheten 

7. Delar av verksamheten som ska få egenutvecklade system 

8. Delar av verksamheten som ej ska förändras 

9. Delar av standardsystemet som ej ska utnyttjas  

 
Efter val fasen bör man ha valt ett standardsystem som tillfredsställer 40-60 % av 

verksamhetens krav genom funktioner och andra faktorer. I relationsmodellen 

illustreras ett sådant val i utfall 1. Då har man uppnått en tillfredställande träffyta och 

hittat ett relevant standardsystem för verksamheten.  

En grund och utgångspunkt för jämförelsen finns alltid en avgränsad verksamhet och 

ett studerat standardsystem. Genom jämförelsen ska man hitta de gemensamma 

delarna mellan verksamheten och standardsystemet. (Anveskog m fl, 1983) 

 

Här nedan ska vi mer ingående förklara om de så kallade träffytorna som i modellen 

delas in i olika utfall. 

Utfall 1 i relationsmodellen är alltså en direktacceptabel del av standardsystemet och 

verksamheten. 

De olika utfallsvinklarna i relationsmodellen förändras eller utökas åt båda håll ju 

längre planeringsarbetet pågår. Med detta menas att: 

 

• ett standardsystem kan byggas ut eller modifieras mot verksamheten 
(utfall 3,4 och 6) 

• verksamheten kan effektiviseras/anpassas mot standardsystemet (utfall 2 
och 5) 

• delar av verksamheten där standardsystem inte kan täcka verksamhetens 
krav och därmed blir en egenutveckling aktuell (utfall 7 och 8) 

• delar av standardsystemet som inte täcks av verksamheten och därmed 
blir outnyttjade och irrelevanta (utfall 9 och 0) 
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Relationerna mellan utfallen i relationsmodellen är viktiga att ta hänsyn till. Man bör 

från början ha en relativt stor träffyta mellan standardsystemet och verksamheten 

samt komma så nära som möjligt utfall 1 i relationsmodellen. (Anveskog m fl, 1983) 

  

Vi ska nu presentera de olika utfallen mer omfattande och förklara innebörden av 

varje utfall. 

 

0 Icke relevanta delar av standardsystemet 

Detta utfall omfattar de olika moduler eller funktioner i standardsystemet som inte 

passar eller kan utnyttjas i den avgränsade verksamheten. Detta leder till att en 

egenutveckling är oundviklig för verksamheten. Försumbart är ett annat relevant 

begrepp för detta utfall.  

 

1 För verksamheten direkt acceptabla delar av standardsystemet 
Detta utfall kan sammanfattas som en full träff då standardsystemets moduler eller 

funktioner överensstämmer i hög grad med verksamhetens kravspecifikation. Om 

detta utfall åstadkommits är bedömningen att det inte behövs några större ändringar 

eller andra återgärder i verksamheten. 

 

2 Delar av verksamheten som ska effektiviseras med hjälp av standardsystemet 
I detta utfall återspeglas de funktioner i standardsystemet som förväntas kunna 

effektivisera funktionerna i den avgränsade verksamheten baserat på de ställda 

kraven. Detta räknas som positivt för den avgränsade verksamheten, då dessa positiva 

effekter inte förelåg vid kravspecifieringen utan uppkommer som en bonus på vägen.  

 

3 Delar av systemet som ska byggas ut 
Förnyelse är begreppet som kopplas med detta utfall. Genom leverantörens förnyelse 

av standardsystemet byggs det nya funktioner som ska tillfredställa flera kunders 

verksamhetsbehov. Dessa funktioner har inte funnits i tidigare versioner av 

standardsystemet men är nödvändiga för att verksamheten ska fungera enligt 

kravspecifikationen. 
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4 Delar av standardsystemet som ska ändras mot verksamheten 

I detta utfall sker ändringar i standardsystemets funktioner så att de överensstämmer 

med verksamhetens krav. Målet i detta utfall är alltså att leverantören ska göra 

ändringar i standardsystemets funktioner så att de gynnar verksamheten. Finjustering 

är ett annat begrepp som sammanfattar detta utfall.  

 

5 Delar av verksamheten som ska anpassas mot standardsystemet  
I detta utfall  anpassas en del av verksamheten mot standardsystemet . Det kan röra 

sig om en del av de krav som verksamheten ställt inte kan anpassas och byggas ut i 

standardsystemet pga. olika skäl. Det kan vara exempelvis ekonomiska och 

tidskrävande skäl.  

 

6 Delar av standardsystemet som ska modifieras mot verksamheten 

I detta utfall kan vissa delar av verksamheten modifieras till de funktionerna i 

standardsystemet för att uppfylla de absoluta kraven i verksamheten. Förutsättningar 

för att verksamheten ska klara av detta är att de bland annat har tillgång till 

standardsystemets källprogram.  

 

7 Delar av verksamheten som ska få egenutvecklade system 

Egenutveckling är karakteristiskt för detta utfall. De delar i verksamheten som saknar 

motsvarighet i standardsystemet men där behovet i verksamheten är så pass stor blir 

det oundvikligt att skaffa egenutvecklade system. De faktorer som driver till en egen 

utveckling kan vara den lönsamheten för verksamheten som man får genom de 

funktioner som saknas i standardsystemet som inte kan undgås.  

 

8 Delar av verksamheten som ej ska förändras 

Delar av verksamheten där funktioner och krav inte kan tillfredsställas av 

standardsystemet men inte är tillräckligt viktiga för att initiera egen systemutveckling 

förblir orörda. Sammanfattningsvis kan vi säga att det råder ”status quo” i detta utfall. 

Det innebär de delar som omfattas av detta utfall fortsätter som i nuläget.  
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9 Delar av standardsystemet som ej ska utnyttjas 

Detta utfall omfattar de funktioner i standarsystemet som bedöms inte ha någon 

funktion i verksamheten. Dessa funktioner utgör en så kallad restpost av 

standardsystemet eller outnyttjade funktioner. 

 

3.8.1 Beslutträd 
Enligt Anveskog, ska samverkan mellan verksamhet och standardsystem angripas 

systematiskt. Plan för maximalt utnyttjande av standardsystemet i verksamheten bör 

upprättas. Därav upp kommer ett antal sammanhängande steg som resulterar i ett 

beslutsträd. Dessa steg anses vara systematiska då de anger en ordning mellan olika 

beslut som leder fram till utfallen i relationsmodellen. (Anveskog, 1983)  

 

Beslutsträdet baseras på nio olika typer av beslut och anger i vilka steg som fogar 

samman verksamheten och standardsystemet mot varandra. De nio olika beslutssteg i 

relevans till utfallen uppdelas i den ordningsföljd som de fattas i, A till I. Dessa är:  

 

A  Relevans   (utfall 0) 

B  Accepterbarhet  (utfall 1) 

C  Effektiviserbarhet  (utfall 2) 

D  Förhandlingsbarhet 

E  Utbyggbarhet  (utfall 3) 

F  Ändringsbarhet  (utfall 4) 

G  Anpassbarhet  (utfall 5) 

H  Modifierbarhet  (utfall 6) 

I  Ambitionsnivå  (utfall 7 och 8) 

 

 

Beslut fattas enligt ordningsföljden A till I och besluten resulterar i de olika utfallen i 

relationsmodellen. Det som behövs för att man ska kunna fatta de olika besluten är att 

man har en preciserad kravspecifikation från verksamheten och en jämförbar 

dokumentation av det standardsystem man tänkt implementera i verksamheten.  
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Varje typ av ovannämnda beslut leder till att varje analyserad del av verksamheten 

och standardsystemet väljer mellan två olika handlingsalternativ. Beslutsträden anger 

alltså på vilket sätt man arbetar fram sig till de nio aktuella utfallen som omfattas av 

relationsmodellen. Man kan säga att beslutsträdet är byggd på en hierarkisk princip 

då den utgår från de grova besluten till de mer konkreta och detaljerade. (Anveskog 

1983) 

 

Utfallet ”delar av standardsystemet som ej ska utnyttjas” från relationsmodellen 

finns inte med i beslutsträdet. Detta för att utfallet inte utgör en valmöjlighet utan är 

en konsekvens av alla tidigare beslut. Vidare så är utfallet en så kallad restpost av 

standardsystem.  

 

Nedan sker en redogörelse för de nio beslut som finns i beslutsträdet. 

 

A Relevans (utfall 0) 

I detta beslut tas hänsyn till användbarheten i standardsystemet i jämförelse med 

kravspecifikationen för verksamheten. En snabb analys utförs på standardsystemet 

för att det ska avgöras hur relevant standardsystemet är gentemot 

kravspecifikationen.  

 

B Accepterbarhet (utfall 1) 

Här utförs en snabb bedömning om vilka delar av standardsystemet som kan 

accepteras direkt samt vilka delar som behöver utforskas mer i detalj. 

 

C Effektiviserbarhet (utfall 2) 

Under analysen av standardsystemet kan det upptäckas nya delar som inte finns med i 

kravspecifikationen men ändå kan utnyttja i verksamheten.  Detta kan innebär en 

ökning i effektivitet av verksamheten. 

 

D Förhandlingsbarhet 

I denna fas analyseras de olika funktionerna i standardsystemet och här bedöms om 

dessa är relevanta och realistiska att förhandla med leverantören om vidare 

anpassning mot verksamhetens kravspecifikation. Möjligheten för förhandling 
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baseras på leverantörens policy och kompetensområde för att utföra önskade 

återgärder i standardsystemet.  

 

E Utbyggbarhet (utfall 3) 

Vid eventuella förhandlingar utförs en bedömning av leverantören om att satsa på 

utbyggnader eller anpassningar av standardsystemet. Eller möjliga ändringar i 

verksamheten med hänsyn till bland annat ekonomiska faktorer. 

 

F Ändringsbarhet (utfall 4) 

Under förhandlingar mellan leverantören och kunden bestäms de riktlinjer utifrån 

kundens verksamhetsbehov och leverantörens förändringsvilja. Antingen utför eller 

inte leverantören de tänkta ändringarna i standardsystemet. Alternativet kan vara 

överenskommelse om s k gemensamma ansträngningar där leverantören bidrar med 

kunskap och kompetens medan kunden står för de personella resurserna.  

 

G Anpassbarhet av verksamheten (utfall 5) 

Här utförs undersökningar om möjligheten för anpassning av verksamheten till 

standardsystemet finns utan att påverka eller försämra effektiviteten i verksamheten. I 

undersökningen utförs både tekniska och ekonomiska bedömningar av 

genomförbarheten.  

 

H Modifierbarhet (utfall 6) 

Här sker en undersökning om huruvida systemet kan utnyttja och modifiera de 

kvarvarande funktionerna i standardsystemet mot de ställda kraven av verksamheten 

eller om man ska låta dessa funktioner förbli outnyttjade.  

 

I Ambitionsnivå (utfall 7 och 8) 

Här utförs en bedömning om verksamheten bör satsa på egenutveckling eller om 

verksamheten ska låtas vara oförändrad. Den avgörande faktorn för detta beslut är 

den kompetens och resurser verksamheten har till sitt förfogade för tillfället. 

Dessutom måste lönsamheten vara  tillräckligt stor för att sådana förändringar ska 

vara möjliga att satsa på.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att beslutsträdet anger de steg genom vilka 

standardsystemet analyseras. Utifrån det ska beslut fattas i en viss ordning. Besluten 

leder i sin tur till relationsmodellen och det är alltså arbetet under beslutsprocesser 

arbetar fram relationsmodellen.  

 

3.8.2 Arbetssteg  
Arbetsgången i anpassnings fasen består av två delmoment. Dessa är den logiska 

anpassningen samt den fysiska anpassningen. Den logiska anpassningen omfattar de 

moment som leder till maximal utnyttjande av standardsystemet i verksamheten. För 

att åstadkomma detta har en anpassningsplan utformats med olika utfall enligt 

relationsmodellen. De arbetssteg som tas upp i denna delmoment är följande: 
 

1. Studie av standardsystemets grundversion 

2. Fördjupad behovsanalys 

3. Jämförelse 

4. Grov anpassningsplanering 

5. Slutförhandla 

6. Detaljerad anpassningsplanering 

 

Den fysiska anpassningen baseras på den logiska anpassningsplanen där de olika 

delarna av standardsystemet sammanställs till en helhet. Standardsystem anpassas så 

att den täcker verksamhetsbehovet till en hög grad. Detta åstadkommes med hjälp av 

relationsmodellens utfall. De utfall som tas upp i denna fas är utfall 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 

7. Se figur nr 12, för mer detaljerade utfall. 
 

Arbetssteg som förekommer i den fysiska anpassningen är följande: 

 

1. Uppbyggnad av tabeller och omläggning av register 

2. Test av grundversion av standardsystemet 

3. Egen systemframställning och verksamhetsanpassning  

4. Systemsammanställning och systemkontroll med leveranskoll 

5. Införande-, drift- och förvaltningsplanering  

 

 



 52

3.9 VFS-modellen 

 
VFS-modellen är utvecklad för att hjälpa kunden med anskaffningsprocessen av ett 

standardsystem. Vidare kan den hjälpa företag med redan införskaffade 

standardsystem. (Nilsson, 1998) 

 

I detta kapitel ska en redogörelse för anpassnings faser i VFS-modellen sek. Eftersom 

uppsatsen tyngdpunkt ligger i att belysa anpassningsfasen av standardsystem kommer 

enbart denna del att lyftas fram.  

 

I början av teorikapitlet förklarades det att standardsystem består av en eller flera 

sammanhängande applikationer. Dessa formar tillsammans ett enhetligt system. 

Standardsystem ska kunna implementeras och verka i diverse olika verksamheter, för 

att tillgodose olika verksamhetsbehov.  I ett standardsystem hittar vi olika slags 

applikationer för utförande av olika slags uppgifter. 

 

 Nedan listas en rad exempel på olika sorters standard applikationer som kan 

återfinnas i ett standardsystem  

 
1. Ekonomisystem – Redovisning samt kund och leverantörs kontra 
 
2. Personal System – Löneberäkning och PA-system  

 
3. OFL-system – Order och fakturerings system 

 
4. Mps-System – Material och produktionsstyrning 

 
5. CAD/CAM-system – Datorstödd konstruktion/Produktion 

 
6. Kis-System – Kontorsinformationsystem 

 

(Nilsson, 1998)  
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3.9.1 Val och anpassning i VFS-modellen 
Val och anpassning av ett standardsystem går parallellt med varandra. När ett 

standardsystem anpassas följs en generell tumregel: grundsystemet utan några 

anpassningar ska uppfylla 40-60 % av verksamhetsbehoven. (Nilsson, 1998) 

 

Under själva valet av system utförs en mycket generell jämförelse mellan olika 

system för att urskilja de system som kan tänkas uppfylla de specifika behoven. Efter 

att denna process är avklarad påbörjas anpassningsfasen av systemet. I denna fas 

skall systemet anpassas till en specifik verksamhet 

I anpassningsfasen utförs en omfattande analys på företaget och därefter jämförs 

verksamheten och standardsystemet. Hur stor del anpassningen kommer att omfatta 

beror helt på hur noggrant val processen har genomförts.    

 

Tillvägagångssättet för själva anpassningen går till på det sättet att successivt 

sammanfoga företagets verksamhetsområde med standarsystemet. Detta innebär att 

olika delar av systemet modifieras för respektive verksamhetsdelar. Målet är att 

uppnå högsta möjliga träffyta mellan verksamhet och standardsystem. 

 

 VFS-modellen upp de två arbetsmoment vid anpassning, den logiska och fysiska 

anpassningen.  

 
• Logisk anpassning - Planering av hur man ska utnyttja standardsystemet på bästa 

sätt i verksamheten 
 

• Fysisk anpassning – Realisering och sammanställning av olika systemdelar till 
en helhet enligt logisk anpassningsplan.  

 

Även under anpassningsarbetet i VFS-modellen arbetar man efter en relationsmodell. 

Med hjälp av relationsmodellen kan andvändaren avläsa hur standardsystemet 

kommer anpassas till företagets verksamhet.   

 

Relationsmodellen bygger på det matematiska begreppet mängdlära och fungerar på 

följande sätt: verksamheten och standarsystemet fogas samman. En mängd från 

standardsystemet och en mängd från verksamheten ställs i relation till varandra 

Beroende på relationerna mellan dessa mängder kan vi avläsa anpassningsdelar. Det 
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A npassn ing av
standardsystem

Logisk anpassn ing

1) Föru tsä ttn ingsana lys fö r
anpassn ing
2) S tandardsystem stud ie  m ed
dem o/test
3 ) Förd jupad jäm före lse
4) S pecificering av gränssn itt
5 ) G rov anpassn ingsp lanering
6) S lu tfö rhand ling
7) D eta lje rad
anpassn ingsp lanering
8) Insta lla tion  av grundsystem
från  leveran tö r

Fysisk anpassn ing

9) U ppbyggnad  av tabe lle r och
reg iste r
10) T est av grundvers ion  av
standardsystem
11) V idareu tveckling av
leveran tör
12) E gen system fram stä lln ing
13) V erksam hetsfö rändringar
14) B yggande  av gränssn itt
15) S ystem sam m anstä lln ing

vi strävar vid användandet av relationsmodellen är att få största möjliga träffyta 

mellan verksamheten och standardsystemet.  

 

Från relationsmodellen kan vi sedan avläsa vilka de gemensamma delarna för 

verksamheten och standardsystemet. När dessa har identifierats kan det avgöras hur 

stort anpassningsbehovet är. Beroende på vilka utfallen i relationsmodellen kan vi 

avgöra om verksamheten ska skjutas mot standardsystemet eller tvärtom. För att 

uppnå full gott verksamhetsstöd bör den slutgiltiga överensstämmelsen mellan 

standardsystem och verksamhet vara runt 80 %. De delar standardsystemet täcks av 

standardsystemet kommer man att få utveckla egna system för.  

 

Logisk och fysisk anpassning består av ett antal arbetssteg. Denna process måste 

utföras innan någon form av implementation av standardsystemet kan ske För att det 

kommer bli mycket svårare att förändra systemet när det blivit en del av 

verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13, Anpassning av standardsystem (Nilsson, 1998, s 120) 
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3.9.2 Logisk anpassning 
I denna fas planeras hur systemet på bästa sätt ska tillgodose företagets behov. Här 

eftersträvas att uppnå högsta möjliga integration mellan standarsystemet och 

verksamheten. Den logiska anpassningen består av följande arbetssteg.  

 

1. Förutsättningsanalys för anpassning 

Här anges vilka förutsättningar som styr anpassningsfasen. För att få en 
djupare inblick i vad anpassningen kommer att omfatta används här den 
samlade dokumentationen från valprocessen. Informationen från val 
dokumentationen kommer att utgöra grunden för hur pass bra 
standardsystemet kommer att kunna anpassas.  

 

2. Standardsystem med demotest 

I denna fas studeras den så kallade grundversionen av standardsystemet. 
Vidare analyseras systemdokumenationen för det tilltänkta systemet. 
Efter analysen genomförs tester av kritiska delar i standardsystemet. 

 

3. Fördjupad jämförelse 

I denna fas görs en omfattande jämförelse av funktioner i verksamheten 
med programmoduler i standardsystemet. När detta utförts skapas ett 
dokument där funktions/modul jämförelse redogörs.  

 

4. Specificering av gränssnitt 

I denna fas behandlas integrationen mellan standardsystemet och 
företagets andra system. De befintliga systemen i företagen kommer att 
behöva ändras för att kunna integreras med standardsystemet. Efter att 
denna process genomförts publiceras resultatet i en 
gränssnittsspecifikation. 

 

5. Grov anpassningsplanering 

Här testas hur väl standardsystemet uppfyller verksamhetens behov. 
Vidare används relationsmodellen för att avgöra hur stor 
anpassningsgrad det redan finns. I detta steg avgörs även vilka 
möjligheter det finns till vidare effektiviseringar. 

 

6. Slutförhandling 

I detta arbetssteg träffas leverantören och kunden för att hålla en 
slutförhandling om önskade utbyggnader och ändringar i 
standardsystemet. Beslutsunderlaget för utbyggnader hämtas ifrån val 
funktions/moduljämförelse och gränssnittspecifikation 
dokumentationen. 
Vidare specificeras samarbetsmetoderna mellan leverantören och ADB 
avdelningen på hur framtida förvaltning kommer att ske.  
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7. Detaljerad anpassningsplanering 

I detta skede har de flesta delarna anpassats men en del funktioner i 
verksamheten är fortfarande inte tillgodosedda av standardsystemet. 
Man vänder sig åter till relationsmodellen och avläser vilka delar man 
ännu inte har anpassat.  

 

3.9.3 Fysisk Anpassning 
Efter att ha skapat en logisk anpassningsplan sammanställs de olika systemdelarna 

enligt anpassningsplanen. Den logiska anpassningen är teoretisk basis för hur 

anpassningen sedan ska kunna realiseras fysiskt. Den fysiska anpassningen består 

även den av ett antal arbetssteg. Nedan följer en redogörelse för de olika stegen. 

 

8. Installation av grundsystem från leverantör 

I denna fas tas standardsystemet emot från leverantören och installeras i 
företagets systemmiljö. Alla moduler testas fullt ut. Vidare kontrolleras att 
systemet har levererats med drifts och systemdokumentation. 
Slutanvändarna av systemet får ta del av användardokumentationen för 
utlåtande. 

 

9. Uppbyggnad av tabeller och register 

Det finns flera olika typer standardsystem två av dessa är tabellstyrda och 
parameterstyrda. Dessa typer ger användaren frihet att välja mellan olika 
funktionssätt på hur standardsystemet kommer att utnyttjas. Dock medför 
detta att användaren själv måste definiera parametrar i standardsystemet 
som kommer att utnyttjas. Vidare måste användaren omstrukturera sina 
register i verksamheten och anpassa dessa till standarsystemets arbetssätt. 

 

10. Test av grundversion av standardsystem 

I detta skede har alla tabeller och register lagts upp och testning av 
standardsystemet i samband med verksamheten sker.  

 

11. Vidareutveckling av leverantör 

Detta arbetssteg syftar till att leverantören kommer att uppfylla sina 
åtaganden genom att vidareutveckla systemet. Lösa eventuella problem 
med buggar och se till att standardsystemet upprätthåller bra kvalitet och 
tillförlitlighet.  

 

12 Egen systemframställning 

För att kunna anpassa systemet fullt ut kan i detta skede egna system 
skapas Dessa ska fungera som komplement till det införskaffade 
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standardsystemet. Vidare kan man i detta steg tillsammans med 
leverantören utföra gemensamt anpassningsarbete. Denna process kallas 
för joint venture. 

 

13 Verksamhetsförändringar 

I det här skedet är anpassningen av standardsystemet fulländad. För att kunna 
göra ytterligare anpassningar måste verksamheten förändras. Detta innebär att 
både effektiviseringar och anpassningar måste göras. Därmed måste 
användarna förberedas på att nya rutiner kommer att tas i bruk. 

 

14  Byggande av gränssnitt  

Här skapas nya gränssnitt som gör att företagens befintliga/nyskapade system 
ska kunna integreras med det införskaffade standardsystemet. 

 

15  Systemsammansättning 

I denna slutgiltiga fas sammanställs alla systemdelar till enhetligt fungerande 
standardsystem. Det färdiga resultatet stäms av med relationsmodellen för att 
avgöra om alla delar finns med.  

 

(Nilsson, 1998) 

 

 

 

 



 58

3.10 Definition av affärssystem  
 
Många missuppfattar begreppet och tar för givet att affärssystem är system som 

hanterar en verksamhets affärer. Dock är begreppet mer omfattande än så. 

Affärssystem är en typ av standardsystem och är ett koncept för 

standardsystemtänkande. Affärssystem består av olika moduler med olika uppgifter 

och därefter kan det sägas att affärssystem handlar om mer än de direkta affärerna i 

en verksamhet.  

 

Affärssystem är en programvara vars uppgifter är att stödja och styra diverse 

verksamhets processer. Ett affärssystem ska stödja och styra processer där minst tre 

funktionsområden omfattas, dessa är försäljning/logistik, tjänster och ekonomi. 

Dagens moderna affärssystem är oftast utvecklade i olika moduler där köpare får 

möjligheten att själv välja och bestämma funktionalitet som passar bäst för 

verksamheten. Denna sorts utveckling gör ett modernt affärssystem är mycket 

flexibelt och fördelen är att köparen kan bygga ut sitt system efter sina behov och 

verksamhetsförändringar. (Magnusson, 2005)  

 

Dagens moderna affärssystem består av ett basutbud där alla de grundläggande 

administrativa uppgifterna i en verksamhet täcks.  

De funktioner som är typiska för ett basutbud av ett modernt affärssystem är: 

 

•  Order/fakturering 
•  Inköp 
•  Lagerredovisning samt tidsrapportering 
•  Lön 
•  Projektstyrning 
•  Bokföring/redovisning 
•  Kund och leverantörs reskontra 
•  Budgetering 
•  Betalning, automatisk/manuell  
•  Statistik och ekonomisk rapportering 
 

Det kan även förekomma så kallade grundfunktioner i ett visst basutbud, men detta 

varierar beroende på utvecklare och leverantör. Vissa utvecklare inriktar sig mot 
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specifika branscher och inkluderar därför fler funktioner, t.ex. MPS-stöd ifall 

tillverkningsindustrin är den målgrupp man vill inrikta sig på. (Magnusson, 2005) 

 

3.11 Definition av CRM-system  
 

Customer Relationship Management system, i förkortning CRM-system, är en typ av 

standardsystem. På svenska kallas detta system för kundvårdssytstem.  

Ett CRM-systems främsta syfte är att samla och spara information om kunder på ett 

företag samt göra informationen tillgänglig till företagets anställda. Alla företag inom 

säljsektorn har någon sorts kontakt med kunder och därför måste företaget hålla reda 

på en stor mängd viktig information om kunderna. Där har CRM-system sitt 

syftemål, att hjälpa företaget att känna till kundens behov samt att förbättra relationen 

med kunderna och genom detta effektivisera verksamheten. 

 

I dagens läge ökar marknaden kraftigt för CRM-system, antalet leverantörer är 

storväxt och konkurrensen är kraftig. Dock gäller det för tillverkaren att klara av de 

utvecklingskostnader som ökar stort under senaste åren. De kostnader som omfattas 

är bland annat vidareutvecklingen av systemet. (http://www.crmnytt.com, 

06.12.2006) 
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3.12 Utveckling av Informationssystem 
 
Vid utvecklandet av ett affärssystem finns det en rad olika modeller att tillgå. För att 

läsaren ska få en djupare inblick i hur utvecklaren går tillväga under 

utvecklingsprocessen, kommer vi i följande delkapitel att redogöra för utveckling av 

informationssystem. Sedan kommer vi att dra paralleller mellan generell utveckling 

och standardsystems utveckling. 

 

De absolut äldsta analysmetoderna uppkom under 1970-talet och dessa var vad man 

kallade funktionsorienterade. Detta innebär att den största tyngdpunkten läggs på de 

krav som ställs på systemet samt hur det ska fungera rent praktiskt. Störst fokus läggs 

på dataproducering och utnyttjande av processer. Senare tillkom dataorienterade 

metoder där fokus inte längre bara var på funktioner utan även på andra aspekter av 

ett system. Detta var en systemutvecklingsmetod som inspirerats av databasdesign. 

Detta resulterade i ett genombrott där man började använda sig av modellering med 

entiteter och relationer. (Mathiassen 1998)   

 

Vid utformandet av ett informationssystem/affärssystem finns det två delar att 

genomgå, en analysfas och en designfas. Redan i analysfasen sker en form av 

anpassning. Man vet ungefär vilken typ av målgrupp som kommer att bli systemtes 

slutanvändare. Vidare gör man en avgränsning på vad som kommer att vara relevant 

att använda i systemet för att bäst tillgodose verksamhetens/företagets behov. 

(Mathiassen 1998)   

   

Men innan någon av dessa faser påbörjas, börjar man med att skapa en 

systemdefinition. I systemdefinitionen klargörs vad som kommer att utvecklas och 

vad systemet kommer att innehålla. Systemdefinitionen fungerar som ett avtal mellan 

systemerarna och beställaren av systemet. (Mathiassen 1998) 

 

Analysfasen är den första fasen i designen denna fas som utgör en slags början på 

systemet. För att det tilltänkta systemet ska få den största möjliga användbarheten i 

verksamheten gäller det att utvecklarna har stor förståelse för systemets praktiska 

användning. Vidare ska utvecklaren få inblick i hur systemet kommer att fungera 
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gentemot dess omgivning. Områdesbilden delas i denna fas upp i två kompletterande 

perspektiv. Systemet skapas för att tillfredsställa ett behov hos företaget, det behovet 

systemet är tänkt att tillfredställa kallas för ett problemområde. Från det andra 

perspektivet har vi ett så kallat användningsområde detta syftar till dem som 

administrerar, övervakar eller styr problemområdet. Exempel på detta är 

Företaget.(Mathiassen 1998)    

 

Sedan skapas en abstrakt bild på vad systemet är tänkt att övervaka, administrera eller 

styra. Det man eftersträvar är att få så stor träff yta som möjligt mellan 

användningsområde och problemområde. Ju större träff yta det uppstår desto bättre 

kan systemet tillgodose företagets behov. (Mathiassen, 1998) 

 

I traditionell system utveckling används konventionella metoder t.ex vattenfalls- och 

spiralmodellen. Dessa är dock bäst lämpade för stora företag med mål att utveckla 

egna skräddarsydda system för sina verksamheter. Sådana system syftar till att skapa 

en sorts branschunik produkt och därmed ge företaget konkurrensfördelar på 

marknaden.  (Axelsson 1990) 

 

I spiralmodellen itereras stegen i utvecklingsarbetet, dessa är analys, design och 

analys.  Denna metod är en sorts sammanslagning av fördelarna av en ”top down 

approach” och ”bottom up approach”. Under tiden utvecklas flera stegvis förfinade 

prototyper, varefter en slutlig implementation och testning sker. Metoden är tyvärr 

resurskrävande och svår att styra. 
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Figur 14, Spirallmodellen (George, 2000) 

 

 

Utvecklingen av standardsystem skiljer sig från de konventionella sätten att skapa 

system. Carmel radar i sin artikel upp fem stycken karaktäristiska drag för hur ett 

informationssystem kan utvecklas men påpekar att två av dess är specifika för just 

utvecklingen av standardsystem de kvarstående tre dragen används i både traditionell 

systemutveckling och standardsystemutveckling. Enligt Carmel (1993) är spiral 

modellen den mest lämpade att använda vid utvecklande av standardsystem. Carmel 

påpekar dock att modellen inte kan följas fullt ut för att som tidigare nämnts är denna 

modell gjord för främst större organisationer som utvecklar informationssystem.  

 

Som nämnts tidigare råder det en del skillnader mellan utvecklingsprocesserna för 

informationssystem och standardsystem. Men man bör ha i åtanke att båda 

utvecklingsprocesserna har som mål att skapa en form mjukvara som ska användas 

för att administrera eller övervaka ett problem område. (Carmel, Sawyer 1998)  

 

En av de aspekter där de största skillnaderna finns mellan ett traditionellt utvecklat 

system och standardsystem är att standardsystemutvecklarna inte har någon kontakt 
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med de såkallade slutanvändarna av systemet. Detta medför att när kunden i ett 

senare skede väljer att implementera ett standardsystem måste denne antingen på 

egen hand eller med hjälp av systemleverantören skaffa kundsupport och 

systemunderhållare. Om verksamheten skulle förändras och standardsystemet kräver 

ytterligare anpassningar måste extern expertis hyras in för att utföra detta.  

 

Utvecklarna av standardsystem tillhandahåller en produkt med avsikten att sälja 

denna som den är, ser de flesta utvecklare ingen mening med att de ska finnas med 

när kunden implementerar denna produkt. Även i detta skede får företagen förlita sig 

på yttre expertis men produkten bör vara framtagen så att en eventuell 

implementering bör vara relativt smärtfri.  

 

När ett företag väljer att skapa ett skräddarsytt system kommer allting vara anpassat 

till den specifika verksamheten och all kunskap kommer att finnas inom företaget och 

därför kommer det ej att finnas något behov at hyra in extern kompetens.  

(Carmel, Sawyer 1998) 

 

Vidare anser Carmel & Sawyer att processerna som involveras vid utvecklandet av 

skräddarsydda informationssystem är både mer centrala och mer väletablerade. 

Tillvägagångssättet är mer välstrukturerat och därför kan ett mer välutformat system 

skapas.  

 

Carmel hävdar att standardsystemutvecklarna tills nyligen inte lade någon tyngd på 

förarbetet för sina system utan fokuserade sig mest på den praktiska biten för att 

kunna skapa ett system på kort tid och sedan släppa ut det på marknaden. De 

standarder för utveckling som finns att tillgå vid traditionell systemutveckling 

används flitigt av utvecklare för informationssystem, medan  

standardsystemutvecklarna förkastar dessa standarder för att de anser dessa vara 

alldeles för byråkratiska, tråkiga och saknar innovativt tänkande.   

 

I de flesta utvecklingsprojekt av traditionella informationssystem sker en särskiljning 

mellan själva designen av systemet kontra produktionen. Men i utvecklingen av 

standardsystem sker dessa två processer tillsammans. Standardsystem skiljer sig även 
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i den aspekten att det oftast är framtaget av en liten grupp människor med en vision 

om en produkt som har en nisch på en specifik marknad.(Carmel & Sawyer 1998)  

 

Vidare menar Carmel & Sawyer att kontrollen av utformningen skiljer sig mellan de 

två utvecklingssätten. Vid utvecklandet av standarsystem styrs designen av en person 

eller en liten grupp. Under utvecklingsfasen arbetar gruppmedlemmarna på 

individuella moduler dessa ska sedan integreras med varandra och skapa ett enhetligt 

system. Moduler som inte tas med i det slutgiltiga systemet kommer sen att kunnas 

säljas som egna produkter om kunden vill göra ytterligare anpassningar av 

standardsystemet till sin specifika verksamhet.  

 

Utvecklingsfasen av ett vanligt informationssystem har ett mycket mer omfattande 

nätverk av olika intressenter alla dessa är med och bidrar till hur systemet kommer att 

utformas. Detta för att utvecklingen av skräddarsydda informationssystem inte 

handlar om vad en enskild individ tycker sig veta om vad som är den optimala 

designen av ett system. All utveckling sker i ett gemensamt beslutstagande mellan 

användare och utvecklare. Det tänkta målet med detta tillvägagångssätt är att 

systemet skall uppnå högsta möjliga användarvänlighet och funktionalitet.  

(Carmel, Sawyer 1998) 
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3.13 Utvecklingsprocess 
 
Under en utvecklingsprocess är det mycket viktigt att behärska områden som design, 

analys, verksamhetspolitik samt konflikthantering. Detta för att på bästa sätt kunna 

sätta sig i kundens arbetssituation. 

 

 
 

Figur 15, Systemutvecklingens huvudelement (Andersen et al., 1998) 

 

Modellen som presenteras i figuren ovan är enligt Andersen (1998) en generell bild 

av hur systemutveckling bedrivs. Modellen beskriver de två enheter som 

systemutveckling kan indelas i, produktinriktning och processinriktning. 

Produktinriktning fokuserar på design, analys samt realisering. Processinriktning 

fokuserar på planering, värdering samt reglering. Reflektion och förändring är två 

gemensamma påverkningsfaktorer för både produktinriktningen och 

processinriktningen.  

 

De två moment som i modellen beskrivs som visioner och existerande innebär en 

eftersträvan att reflektera över både existerande ting och de visioner projekt har. Två 

andra moment som beskrivs är utförande och ledning. Dessa moment beskriver 

processen för hur produkten tas fram samt hur projektledningen anpassas. 

Naturligtvis finns det ett starkt samband mellan utförande och ledning där det handlar 

om att reglera dessa två enheter efter den andra och tvärtom. (Andersen, 1998) 
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att presentera fallföretagen och det empiriska material vi 

samlat in genom intervjuer utförda med fallföretagens kontaktpersoner.  

Företagspresentationen är skapad genom insamlad data från utförda intervjuer samt 

företagens hemsidor.  

 

4.1 Beskrivning av fallstudier 
Den empiriska studien i denna uppsats har varit den mest intressanta delen under 

uppsatsens utformning. Under jakten av fallföretag har vi bland annat fått känna på 

verkligheten där vi förde diskussioner med potentiella fallföretag. Vi tog kontakt med 

flertalet standardsystem utvecklarföretag och presenterade vår idé. Till slut lyckades 

vi få tag på två intresserade företag. Vi började knyta kontakt med det ena 

fallföretaget genom e-post där vi ställde frågor som var oklara innan det var dags för 

vår fallstudie på fallföretaget. Innan utförandet av fallstudien tog vi reda på så mycket 

information som möjligt om fallföretagen. Detta för att kunna ställa relevanta frågor i 

samband med vårt problemområde. Vi kunde grunda oss en uppfattning om 

fallföretagen genom den  tillgängliga informationen  på företagens hemsida.  

 

I vårt val av metod har vi bland annat beskrivit hur vi har tänkt genomföra den 

empiriska delen. Vi har valt att utföra ostrukturerade intervjuer för att på så sätt samla 

in relevant information för vår uppsats. Genom ostrukturerade intervjuer anser vi att 

respondenten har mer svarsutrymme och att intervjun blir en öppen diskussion där 

sammanhängande aspekter kan diskusteras. Denna metod har fungerat bra och vi har 

lyckats fånga alla viktiga aspekter som är relevanta för vårt uppsatsämne.  

 

På fallföretaget Admera Software AB har vi haft kontakt med en teamledare och en 

utvecklare vars roller i företaget är väldigt olika. Intervjuerna var väldigt omfattande 

och berörde ett brett område, men för att på bästa möjliga sätt knyta samman de delar 

som berört vårt problemområde valde vi att lyfta fram endast det som var relevant för 

uppsatsen. De delar i intervjun som vi ansett mest relevanta finns som bilaga nr 2 i 

denna uppsats.  
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På vårt andra fallföretag har vi utfört empiriska undersökningar genom användhet av 

en tidigare intervju med företagets säljare samt information som funnits tillhands på 

företagets hemsida. Användandet av en tidigare utförd intervju har gjort att vi inte 

kunna ta de synvinklar som vi ansett relevanta till vårt problemområde  

 

Fallföretaget ville förbli anonymt vid uppsatsens publicering och därför har vi valt att 

kalla fallföretaget för ”fallföretag2”. Därmed blir även vår intervjuperson anonym, 

och uppsatsen genom kallar vi denne person för ”kontaktperson”. 
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4.2 Företagsbeskrivning, Admera Software AB 
 

Vårt första fallföretag heter Admera software AB och har funnits i nuvarande 

konstellation sedan år 2000. Admera Software AB är ett mjukvaruutvecklarföretag 

med huvudkontor i Växjö. Företaget har även ett dotterbolag i Norge och en filial i 

Tyskland. I huvudkontoret i Växjö finns det 15 anställda. Dessa är indelade i två 

enheter, produktteam och kundteam. Produktteamet har hand om utvecklingen av 

programvaran och kundteamets uppgift är att hjälpa kunder med support och 

installation. 

 

 

 
Figur 16, Admeras organisationsform, egen illustration 

 

Admera software AB är en utvecklare av management information system (MIS). De 

tillhandahåller systemlösningar som ska öka effektiviteten och lönsamheten i den 

grafiska branschen. De anser sig ha en av de smartaste lösningarna idag för digital 

hantering av hela orderprocessen. Admera Software AB, i fortsättningen Admera, har 

i fokus att öka lönsamheten för små- och medelstora företag i den grafiska branschen.  

Företaget har en bred kundkrets. Den omfattar flertal länder, främst Sverige, Norge, 

Tyskland, Slovenien samt Kroatien.  

 

”Att lyckas med sitt affärssystem handlar om betydligt mer än att välja 
ett system. Med rätt projektplan, engagemang, kompetens och framförallt 
förståelse för verksamhetens krav och villkor så är förutsättningarna för 
framgång på plats. Vår kompetens är till lika stor del uppbyggd av 
verksamhetskunnande som tekniskt kunnande.”   
(www.admera.se, 25.11.2006) 

 

Kundteam 

VD/ledning 

Produktteam 
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Efter att ha läst olika teoretiska definitioner av vad ett standardsystem är, ställde vi 

även denna fråga till en av våra respondenter för att få en liten inblick i hur dem 

definierar ett standardsystem. Vi fick följande svar: 

 

”Ett system som på något sätt uppfyller gemensamma behov som flera 
företag inom samma bransch skulle kunna tänkas ha. Man utvecklar ett 
system som på något sätt följer en standard inom en specifik bransch.” 
(Utvecklare på Admera Software AB - 24/11 - 2006) 

 

Efter att ha gjort fallstudien på Admera fick vi en hel del information angående själva 

utvecklingsfaserna av standardsystem. Vi pratade med en av utvecklarna angående 

detta och han förklarade att ett av de system Admera utvecklar idag är inte 

egenutvecklat utan att de har tagit grunderna från ett befintligt system, modifierat 

dessa och skapat en egen version. Vidare förklarades det att grundsystemet var ett 

skräddarsytt system som en företagsägare hade utvecklat för sin egen verksamhet. 

Efter att systemet togs i bruk insåg han vilka fördelar det nya systemet hade fört med 

sig. Därifrån började man att vidare utveckla det och systemet växte till sig så att 

andra tryckerier som använde sig av liknande metoder även kunde dra nytta av det. 

 

Admera tillhandahåller i dagsläget två olika system. Det äldre systemet har liknande 

plattform med det första systemet som vi tidigare nämnt. Det andra systemet är helt 

egenutvecklat och använder sig därför utav en helt ny plattfrom.   

 

Systemen Admera utvecklar är Java baserade och därför även platformsoberoende. 

Därmed erhålls redan från början en stor anpassningsgrad. 

 

Bakgrunden för Admeras utvecklare är ganska olika. För att man ska kunna jobba 

med utvecklingen krävs ganska bra kunskaper inom Java programmering och 

systemdesign. Men det finns en väldigt stor varians av kunskap inom företaget. De 

flesta utvecklare har någon form av bakgrund inom objektorienterad programmering.  

 

Förutom själva standardsystemet utvecklar Admera även en så kallad analysmodul 

och den använder sig av programmeringsspråket SQL. Användaren får upp en ruta 

där det finns olika input av data som denne kan välja. Dessa samlas ihop och 

exekveras mot databasen och sedan publiceras resultatet i en vy.    
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Admera använder sig inte av några teoretiska förehavanden för utvecklingen av sitt 

standardsystem.  

 

”Än så länge använder vi oss inte av någon form av utvecklingsmodeller 
utan det största delen av utvecklingen sker sporadiskt. Men tanken är att 
vi ska börja tillämpa dessa så småningom.” (Utvecklare på Admera 
Software AB - 24/11 - 2006) 

 

Admera hade från början ett nästan komplett system, därför behövde de aldrig gå 

igenom hela analysfasen och designfasen som krävs när man utvecklar ett system 

från grunden.  

Men de avser att börja använda någon from av teoretisk basis för utveckling. 

Utvecklingen av standarsystem skiljer sig inte allt för mycket från traditionell 

systemutveckling och därför kan även metoder vid traditionell systemutveckling 

appliceras för standardsystem. Utvecklingsgrupperna består av projektledare, 

programutvecklare och utvecklingsstrukturerare.   

 

4.2.1 Anpassning 
När systemet är kart och kan implementeras i någon form av verksamhet skickas en 

säljare ut till kunden för att redogöra för systemet. Efter att kunden fått en inblick i 

vad systemet kan utföra, sker en preliminär förhandling om vad kunden kan tänkas 

behöva utöver grundfunktionerna i standardsystemet. Säljaren noterar detta för att 

sedan lägga upp det i Admeras interna logg. Härifrån kan alla berörda på företaget ta 

del av önskemålen från kunden och preliminärt avgöra ifall det finns någon möjlighet 

att uppfylla kundens behov. Standardsystemet delas upp i två delar. En del som består 

av de grundfunktioner som är själva ”standarden” för den specifika branschen och en 

annan del som är föränderlig. Detta för att man ska kunna anpassa standardsystemet 

till en specifik verksamhet.   

 

I och med att den grafiska branschen är väldigt produktspecifik kan man nästan aldrig 

uppfylla kundens krav till hundra procent. Skulle göra en hundra procentig 

systemanpassning göras leder detta till ett nästan helt och hållet skräddarsytt MIS och 

då är det inte längre ett standardsystem.  
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För att Admera ska få en överblick på vilka verksamhetsprocesser kunden använder 

sig utav, skickar de ut ett dokument där en rad frågor måste besvaras av. Dokumentet 

är egenutvecklat av Admera och har ingen direkt teoretisk basis. Kunden stämmer av 

detta dokument mot verksamheten för att sedan återlämna den till Admera.  Detta 

dokument används endast när ett helt nytt system ska implementeras. 

 

Efter överenskommelse med kunden om vilka delar man kommer att kunna anpassa 

till verksamheten utför Admera dessa ändringar och systemet implementeras. 

Systemet används ett tag och sedan rapporteras eventuella problem. I fall att 

verksamheten på något sätt skulle förändras och företaget anser sig vara i behov av 

ytterliggare anpassning talar man om detta för leverantör/utvecklare (Admera). En 

rapport skickas till utvecklaren med innehållandet av både ny fakta angående 

förändringen av verksamheten och även eventuella buggar/problem standardsystemet 

har haft. När Admera tar emot denna rapport loggas data i Admeras internsystem så 

att de senare kan utforska buggarna för att kunna utveckla/anpassa systemet 

ytterliggare. Om problematiken skulle vara väldigt komplex så har även Admera 

konsulter de kan skicka ut till kunden för att få en mer omfattande problemförståelse.  

 

Anser Admera att vissa av dessa anpassningsdelar även kommer att kunna appliceras 

på andra företag (inom den grafiska branschen) så kommer dessa läggas till som en 

del av själva ”standarden” i deras standarsystem. Buggrapporteringarna de får 

inskickade av sina kunder kan ibland vara hårdvaruspecifika. Därför uträttas ett urval 

på de mest förkommande buggarna och dessa återgärdas. Admera upptäcker även 

själva buggar när dem gör testkörningar på systemet. När man identifierat de mest 

kritiska buggarna i systemet tilldelas de olika utvecklarna dessa. Varje utvecklare får 

buggar som har med varje utvecklares del av systemet att göra. När Admera anser att 

man har fixat tillräckligt för att en ny version av systemet ska kunna släppas görs en 

så kallad intern release. Denna levereras sedan till kundteamet och dem distribuerar 

den vidare till kunden. Under detta år har Admera släppt tre releaser för sitt system. 

Enligt teamledaren utvecklas mellan tre till fyra releaser per år. Dock påpekar 

teamledaren att när de första versionerna av ett nytt system släpps, är dessa siffror 

något högre. 
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De standardsystem Admera utvecklar och levererar är till största del 

funktionsorienterade system. För att användaren själv ska kunna göra någon form av 

anpassning har det i systeminställningarna lagts till funktioner där användaren kan gå 

in och välja vad som ska visas och utföras av systemet. Vidare är databasen utformad 

på det sätt att användaren kan skräddarsy sina rapporter innehållande olika data.  

 

Vanligtvis ligger den största anpassnings delen hos utvecklarföretaget. Utvecklaren 

anpassar sitt system efter verksamheten Ibland händer det dock att kunden inte har 

någon struktur i sina arbetsprocesser och detta upptäcks i samband med att de vill 

anskaffa ett standardsystem. Detta leder till att kunden blir tvungen att anpassa sin 

verksamhet till större del efter systemet och inte tvärtom.    
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4.2.2 Kund- och produktteam 
Tidigare i kapitlet nämndes det att fallföretaget organiserat i två olika team, kund- 

och produktteam. 

I kundteamet arbetar för närvarande fem personer vars uppgift är försäljning, support 

och utbildning samt installation av systemet. I kundteamet finns två konsulter som 

har i uppgift att åka ut till kunden och implementera standardsystemet samt utbilda 

kundens personal. Dessa två konsulter har ett stort ansvar då dem är länken mellan 

kunden och företaget. Utöver sina uppgifter har konsulterna en given möjlighet att 

samla in kundens åsikter om systemet för eventuella korrigeringar och nya funktioner 

som är av nytta för både kunden och utvecklarföretaget. På detta sätt har kunden en 

påverkan på systemets vidareutveckling vilket Admera tycker är mycket viktigt.  

Admera anser att en god kundkontakt gynnar företaget genom att nya idéer och 

tankar skapas kring systemets fortskridande och vidare utveckling.  

 

Kundteamet har även kontakt med en konsult i Tyskland som distribuerar företagets 

system. Denna konsult har också ett ansvar att samla in de önskemål och krav från de 

utländska kunderna.  

 

 
Figur 17, Arbetsflöde på Admera, egen illustration 

 

 

Produktteamets uppgift är bland annat att utföra de tekniska delarna, programmering 

och bugglösningar. Övriga arbetsuppgifter är på utformning av specifikationer för 

genomförandet av de tilltänkta delarna i systemet. Vidare finns en teamledare vars 
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uppgift är att koordinera arbetsuppgifterna så att varje uppgift kan genomföras med 

bäst resultat. Teamledaren skriver även manualer för användning av systemet. 

Testning är en fas där mycket arbete prioriteras. Genom testning skapas nya grunder 

för vidareutveckling då de hela tiden testar systemet och löser eventuella buggar. 

Produktteamet har även en teknisksupport. Det är mer en reserv ifall den vanliga 

supporten i kundteamet inte räcker till.  

 

4.2.3 Varför specificera sig i den grafiska branschen? 
Den grafiska branschen är ett väldigt hetsigt och dynamiskt område där många 

faktorer bidrar till ett krävande och dynamiskt arbete. Det är konstanta förändringar 

och olika drivningsfaktorer som bäst redogör för en verksamhet inom den grafiska 

branschen. För att få en kontroll över de processer uppkomna i den grafiska 

branschen är ett informationssystem en oundviklig faktor, om man valt att satsa 

långsiktigt och överleva på marknaden. Därav härstammar idén att utveckla system 

som ska kunna sammanhålla de specifika processerna för den grafiska branschen. 

Vidare bör det nämnas att den grafiska branschen skiljer sig så pass mycket från 

andra affärsområden så att ett system som används i en verksamhet inom den grafiska 

branschen inte kan användas utan stora modifieringar för ett annat 

verksamhetsområde. Branschen är specifik med sina processer och utan ett icke 

branschspecifierat system kommer verksamheten ha svårt att överleva bland den stora 

konkurrensen.  
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4.2.4 Föreberedande analyser 
Inom Admera används en så kallad roadmap där arbete för nästkommande år 

bestäms. Dock är denna roadmap hela tiden föränderlig. Konsulterna åker ut till 

kunderna och kommer hela tiden in med nya krav. Vidare har förändringar på 

marknaden ett stort inflytande på företagets arbete. Affärsområdet är under en 

konstant utveckling och förändring vilket leder till att företaget måste hela tiden 

uppdatera sig på markanden för att kunna erbjuda sina kunder optimala lösningar och 

på det sätt konkurrera på marknaden.  

 

”Från början hade vi inte några rutiner alls dock har vi ändå under ett 
år nu skapat rätt mycket rutiner kring och fått till hur vi ska kunna 
hantera våra krav från kunder. Vi har rätt bra flöde på det nu. För att 
hålla reda på alla ärenden så använder vi oss av ett program som heter 
JIRA. Där läggs alla ärenden in så som önskemål, buggar och övriga 
saker som kan uppstå.” (Teamledare, Admera Software AB) 

 

När Admera samlat in tillräckligt med information så att man vet vad som skall 

utföras och skapas i systemet, då utför man en utredning. Utredningen utgör en 

kontroll av insamlad information i form av krav, önskemål, buggar samt nya 

funktioner från marknaden. Efter utredningen utformas en kravspecifikation. Den 

utformade kravspecifikationen är inte så detaljerad och har inte någon teoretisk 

grund, utan är mer som ett stöd under utvecklingen. Under denna fas håller Admera 

en nära kontakt mellan utvecklare, projektledare samt konsulter, om det skulle krävas 

förändringar under fasen. När systemet är klart utförs testning där systemet 

kontrolleras för eventuella fel och buggar. Dessa återgärdas innan releasen verifieras.  

 

4.2.5 Metoder för analys av marknaden  
De analyser Admera använder sig av för att följa utvecklingen på marknaden baserar 

sig på marknadsanalyser av den grafiska branschen. Det lämnas även ett stort 

utrymme för kunden att påverka framtida funktioner i systemet.  

 

Det finns ingen specifik metod för analys av marknaden Admera använder, utan 

själva analysen grundar sig på att flitigt följa utvecklingen genom besök på olika 

mässor för branschen samt god kundkontakt där nya krav för systemet ständigt dyker 

upp. Ett bärande ansvar, tidigare nämnt, har företagets konsulter som är ute i 
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verkligheten och är regelbundet uppdaterade. Denna form av analys är ständigt 

kopplad till roadmappen vi tidigare nämnt. Nya krav och funktioner uppkommer i 

denna form av analys, det förändrar roadmappen och gör arbetet för företaget mer 

dynamiskt.  

 

4.2.6 Språkanpassningar 
Ett intressant anpassningsområde vi upptäckte under fallstudien är de 

språkanpassningar Admera utför. Admeras system har en bred kundkrets i ett antal 

europeiska länder och då är en språkanpassning av systemet oundviklig. Från början 

har hela systemets funktioner och menyer översatts till de olika språk de olika 

länderna respektive språk. Idag utförs översättningar av de releaser som framkommer 

under utvecklingen. Efter varje realese hyr företaget in översättare för att översätta 

nya funktioner. Dock existerar det en viss komplexitet inom språkanpassningar, då 

många begrepp definieras olika på olika språk och där kan systemets funktioner 

missuppfattas och funktionalitet minimeras. 

  

Det förekommer även lagenliga anpassningar i Admeras system. Dessa anpassningar 

baseras mest på olika lagar för momsberäkningar och utseende på faktura, men kan 

även beröra andra funktioner där det specifika landets lagstiftningar måste beaktas. 
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I nästa del av kapitlet kommer vi att presentera ett utvecklar företag. Det som är 

specifikt med denna fallstudie är att vi valt ett utvecklarföretag som inte är 

branschspecifikt för att sedan kunna dra paralleller mellan två olika typer av 

standardsystems utvecklare.  

 

4.3 Fallföretag2 
Vårt andra fallföretag skapades 1990 i Lund, där företagets huvudkontor finns idag. 

Fallföretaget utvecklar standardsystem med inriktning mot kundvårdssystem. 

Kundvårdsystem motsvarar engelskans ord Customer Relationschip managemnet 

därav förkortningen CRM-system.  

 

Företaget är en platt organisation med 40 anställda. Fallföretaget skapades i början av 

1990-talet och kunde därmed följa den explosiva IT-utvecklingen. Företagets första 

produkt lanserades år 1991 och det var Sveriges första faktureringssystem i 

Windowsmiljö. År 1992 utvecklades första versionen av kundvårdssystemet, som vi 

valt att kalla för ”system1”. Från början var systemet väldigt enkelt och omfattade 

endast ett fåtal funktioner. Systemet vidareutvecklades och idag omfattar den de 

senaste funktioner med optimala lösningar för kundvård. 

  

Början av 2000-talet blev en expansiv tid för fallföretaget och man skrev på sitt första 

koncertavtal med en större koncern, vilket möjliggjorde att produkterna kunde 

utvidgas i bland annat ett flertal länder. Företagets produkter finns anpassade till 

svenska, engelska samt finska språket.  

 

Det unika med fallföretaget är att de inte är branschspecifika, utan att alla 

produkter/system är anpassade att användas i alla former av branscher. Detta är till 

storfördel för företaget då man kan ha en bredare kundkrets inom olika branscher. 

 

4.3.1 Företagsstruktur 
Företagsstrukturen baseras på tre enheter, konsult-, utvecklar- och säljenheten. 

Utvecklar enheten består av utvecklare vars uppgifter är programmering och 

lösningar för uppdateringar samt nya versioner. Konsulternas roll är att utföra 

eventuella installationer, icke programmeringsorienterade anpassningar, utbildningar 
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samt kundsupport. Säljenheten består av säljare. Deras uppgift är att åka ut till 

kunderna för att hålla möten och ge kunden en djupare inblick i standardsystemet. 

Dessa tre enheter har ett mycket nära samarbete och vår kontaktperson vill inte skilja 

dessa åt, utan vill kalla dem för ett förenat team med samma mål. (Kontaktperson) 

 

4.3.2 Produkter 
Företaget utvecklar idag två typer av kundvårdsystem. Dessa kallas för system1 och 

system2. System1 är ett Windowsbaserat system för säljstöd, CRM och 

kontakthantering. Genom att använda system1 får kunden ett fönster mot all 

information kring företagets kontakter. Samtliga medarbetare på ett företag kan få en 

samlad bild av företagets relationer mot dess intressenter system1 har funnits i mer än 

15 år och används idag av cirka 2500 företag i Sverige.  

 

”System1 är snabbt, enkelt och har en mycket låg tröskel för att komma i gång. 

Genom våra Superfält kan du enkelt anpassa programmet till din egen bransch.”  

 

Den andra produkten företaget tillhandhåller kallar vi för ”system2”. I jämförelse 

med system1 erbjuds i system2 ett mer anpassningsbart system. Genom att använda 

system2 kommer man så nära det går mot ett skräddarsytt CRM-system 

(standardsystem). Enligt vår kontaktperson blir detta system efter implementationen 

både egenutvecklat och ett standardsystem, vilket gör den unik.  

 

”System2 är kraftfullt och extremt anpassningsbart. Detta är så långt du kan komma 

mot ett skräddarsytt CRM-system utan att behöva förlita dig på konsultinsatser när 

något ska ändras. Det bästa av de båda världarna; egenutvecklat och 

standardsystem.”  

 

System2 erbjuder en "bottenplatta" för att skapa skräddarsydda CRM-lösningar för 

olika branscher. Genom åren har Fallföretag2 fått en stor kunskap om ett antal 

specifika branscher och utifrån denna kunskap har företaget utvecklat flera 

paketerade lösningar. Dessa paketerade lösningar kan fås som extra moduler till 

system2 omfattar följande branscher: 
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• Försäljning 
• Konsultverksamhet 
• Bygg och fastighet 
• Helpdesk, support och avvikelsehantering 
• Finans 
• Utbildning och kurshantering 
• Medicinteknik och läkemedel 
• Energi, värme och bredband 

 

Genom en rad gränssnitt gör system2 det möjligt att bygga på de grundfunktioner 

som finns i systemet. Med detta menar man att om kunden inte vill ha den inbyggda 

funktionen eller logiken kan denne lägga till egna eller modifierade funktioner. 

 

4.3.3 Förberedande analyser 
Då företaget har flera system att erbjuda så det bli svårt för kunden att avgöra vilket 

system denna anser passa bäst för verksamheten. Fallföretag2 har sedan tidigare 

skapat så kallade checklistor som ska underlätta för kunden att välja rätt system. 

Dessa checklistor är uppdelade i tre olika divisioner. Divisionerna är litet, mellanstort 

eller stort företag. För varje division finns en checklista med olika krav som kunden 

ska tänka på innan valet av system. Storleken på företaget ska inte vara avgörande 

utan det är även måttet på hur avancerade lösningar kunden kräver för sin 

verksamhet.  

Fallföretag2 erbjuder även en tjänst de kallar förstudie, vilket innebär att en analys 

utförs på kundens verksamhet för att på bästa möjliga sätt identifiera 

verksamhetsbehovet.  

 

Förstudien innehåller även så kallade ”workshops” där kunden har möjlighet att 

utnyttja ett forum placerad på företagets hemsida för att arbeta fram en förbättring av 

kundvårdsarbetet i sin verksamhet. I detta forum återfinns färdiga direktiv på 

tillvägagångssätt för bland annat verksamhetsanalys och anpassning. 

 

Fallföretaget erbjuder även en så kallad ”verktygslåda” där en rad klara dokument, 

metoder och verktyg finns i syfte att hjälpa kunden i valet av systemet. Fördelen att 

utnyttja personalens erfarenhet är till stor fördel för kunden eftersom nya idéer kan 

växa fram.   
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4.3.4 Anpassningar 
Innan kunden bestämt sig för vilket system som bäst gynnar verksamhetens behov, 

har en demostration av de mest intressanta systemen utförts. Fallföretaget erbjuder 

kunden en förhandsvisning/demostration av system. Innan förhandsvisningen utförs 

har kunden tilldelats ovannämna checklistor för att på det sätta skapa en form av 

krav. Förhandsvisningen utförs av företagets säljare och detta sker oftast ute hos 

kunden. Ifall verksamheten är komplex erbjuder säljaren en förstudie för att ge 

kunden möjlighet till en optimal anpassning.  

 

Efter valt system kan kunden hyra in fallföretagets konsulter för installation och 

eventuella anpassningar. Fördelen med fallföretag2´s system är, enligt vår 

kontaktperson, att systemen är så enkelt anpassningsbara att så att en mer eller 

mindre tekniskorienterad person på kundföretaget kan anpassa systemet. Till kundens 

hjälp finns även användarmanualer för systemet. Utöver installation och anpassningar 

erbjuder fallföretaget utbildning för kundföretaget.  

 

Vid mer avancerade anpassningar tas kundens krav på funktionalitet i aspekt och en 

detaljerad analys för anpassning utförs internt inom företaget. De avancerade 

anpassningar omfattar de delar där konsulten inte kan göra direkta anpassningar i 

systemet utan hjälp från utvecklarenheten. (Kontaktperson) 

 

Fallföretag2 erbjuder en rad andra anpassningar, dessa baseras på vilket system 

kunden valt. Tidigare nämndes det att system2 erbjuder i jämförelse med system1 en 

mycket större anpassnings yta. Vid val av specifika moduler för system2 kan kunden 

själv redigera, lägga till och ta bort funktioner beroende på verksamhetsbehovet. 

Detta gynnar kunden på det sätt att vid eventuella omstruktureringar i företaget kan 

systemet lätt anpassas till den nya strukturen utan att medföra stora kostnader för 

verksamheten. 

 

4.3.5 Uppdateringar 
Fallföretag2 släpper regelbundna uppdateringar till sina system. När kunden köper ett 

system från fallföretag2 binder sig denne till ett abonnemang i vilket det ingår 

telefonsupport och uppdateringar. Uppdateringar sker i sex avsnitt per år. Att så 
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många uppdateringar sker per år beror på att fallföretag2 vill att deras användare ska 

ha tillgång till nya funktioner på kort tid. Uppdateringar utvecklas baserat på de 

önskemål och krav kunderna skickar till fallföretaget. Många av krav och önskemål 

kommer direkt från kunden via säljare när dessa är ute och demostrerar systemen. 

Fallföretag2 har även en del på hemsidan framställd för att kunder ska kunna ställa 

krav och önskemål på systemet. Andra krav och funktioner samlas in från den breda 

CRM världsmarknaden. Fallföretaget följer världsutvecklingen av CRM-system och 

därmed kan man hela tiden komma med nya nyttiga funktioner. (kontaktperson) 

 

4.3.6 Kundportal 
Det intressanta med detta fallföretag är fallföretag2s syn på kunders påverkan. 

Företaget har utvecklat en kundportal där kunden kan ta nytta av olika material för 

effektiviseringen av sin kundvård. Kundportalen innehåller även en förslagslåda där 

kunden kan lägga in sina krav och önskemål som denne vill ha i de nya versioner 

eller uppdateringar.  

 

4.3.7 Tidigare erfarenheter 
I inledningen av detta kapitel nämnde vi att en fallstudie utfördes genom bland annat 

tidigare intervjuer. Nackdelen med den empiriska undersökningen på fallföratag2 är 

att fallstudien inte kunnat beakta de aspekter vi fastställt för den empiriska 

undersökningen. Det vi anser vara positivt är att vi kunnat utnyttja vår tidigare 

erfarenhet av fallföretag2 och deras system. Under tidigare projekt har företagets 

system implementerats på ett företag där vi utfört projekt för ”anskaffning av 

standardsystem”. Utifrån detta projekt har vi dragit nytta av de delarna som är 

relevanta till vårt ämnesområde från intervjun utförd i syfte för ”anskaffningen av 

standardsystem”.  

 

Under detta projekt har vi erhållit erfarenhet av hur fallföretaget utför sina processer 

för att hjälpa kunden med val och implementering av system. Som nämnts i 

fallstudien förhåller sig företaget att utföra en förhandsvisning av sitt system för 

kunden och vi anser att detta varit till stor nytta under projektet. Fördelen var att vi 

under förhandsvisningen kunnat sammanfatta de krav som ställdes på systemet 

utifrån en teoretisk metod. Vi kunde även ta del av checklistan kundföretaget erhöll 
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av fallföretag2 innan förhandsvisningen. Vidare visade sig systemet väldigt 

användarvänligt vilket utgjorde att systemet var lätt anpassningsbart och kunde till 

stor del tillfredsställa de krav på systemet företaget hade.  

 

Efter förhandsvisningen och sammanställningen av systemet gentemot de krav 

kundföretaget hade på systemet genomfördes en förhandling med fallföretaget om 

eventuella anpassningar på systemet. Fallföretag2 erbjöd kundföretaget i frågan 

konsulthjälp där företaget kunde hyra in fallföretag2s konsult för anpassning samt 

utbildning för användande av systemet. Det är nämnvärt att fallföretag2 tog upp 

systemets användarvänlighet möjliggjorde att anpassningar kan utföras av 

användaren själv med hjälp av systemtes manual och att kunden skulle fundera på om 

konsulthjälp behövdes. Dock rekommenderades en utbildning för personalen mot en 

extra kostnad.  
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5 Analys och diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera all de framkomna fakta från litteraturstudien 

och den empiriska undersökningen, för att sedan verifiera eller falsifiera de teorier 

som funnits att tillgå. Analysen baseras och styrs av vår överordnade frågeställning: 

Vilka metoder finns att tillgå för anpassningen av standardsystem och hur används 

dessa? 

 

I teorin fanns det fortfarande oklarheter på vad det fanns för egentliga skillnader 

mellan utvecklandet av standardsystem och det traditionella sättet att utveckla 

system. Enligt Carmel (1993) fanns det en del skillnader, men att det i princip är 

samma sorts utvecklingsmodeller vilka används i båda utvecklingsprocesserna. En av 

de vanligaste utvecklingsmetoderna är spiralmodellen.  

 

I ett skräddarsytt informationssystem sker anpassnings fasen i direkt anknytning till 

de andra faserna i utvecklandet. Medan under utvecklandet av standardsystem utförs 

en bedömning på utförda marknadsanalyser. Detta för att avgöra vilka behov många 

verksamheter vill tillfredställa och därefter rangordna dessa efter viktighetsgrad. 

Sedan utvecklas ett system där de aspekter framkomna av 

marknadsundersökningarna beaktas. 

 

Enligt Carmel (1993) har det hittills inte skett någon nära kontakt med 

slutanvändaren under utvecklingen av standardsystem. Denna teori kunde verifieras 

efter utförd fallstudie på Admera men samtidigt hade fallföretaget två olika 

tillvägagångssätt under utvecklandet och därför stämde teorin bara delvis.  

 

Anledningen är den att fallföretaget Admera tillhandahåller två system. Ett system de 

skapat själva från grunden och ett annat redan befintligt system där de tog grunden 

från ett befintligt skräddarsytt system för den grafiska branschen som de sedan 

modifierade. Därför finns det två olika tillvägagångssätt att belysa. 
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Det förstnämnda systemet är ett system Admera har utvecklat från grunden. 

Men eftersom båda systemen just är standardsystem med inriktning mot den grafiska 

branschen finns det en hel del likheter. Dessa funktioner är fundamentala och de 

uppfyller befintliga behov i de flesta verksamheter inom den grafiska branschen. 

 

Det sistnämnda systemet var från början ett skräddarsytt system. Utvecklingen av 

detta system hade följt traditionell systemutveckling. Man vet exakt vilka behov 

verksamheten har och därför kan man anpassa systemet till att få den högsta möjliga 

träffyta mellan system och verksamhet.  

 

När det andra systemet skapades hade man redan klart för sig hur det såg ut på 

marknaden och vilka behov de olika verksamheterna kunde antas ha. Vi har tidigare 

nämnt att den grafiska branschen är väldigt föränderlig, därför gjordes det en grov 

marknadsanalys. Med denna analys tillförs information angående nya introducerade 

tekniker på marknaden. Detta för att se till att de system som tillhandahålls redan har 

en uppsättning funktioner som tillgodoser behovet för både äldre och nya 

verksamheter.  

 

För att det äldre systemet redan använts av kunderna, har man fått feedback på 

funktionaliteten och diverse anpassningar utförda på det äldre standardsystemet kan 

nu läggas in som grunder för det nya standarsystemet. Därmed återanvänds både 

tidigare erfarenheter marknadsanalyser och tekniska delar.  

 

Sedan beror det helt på hur stora företagen är och vad för sorts processer de har inom 

verksamheten. Dessa faktorer är väldigt avgörande vid anskaffning och anpassning 

av standardsystemet.  

 

Vi har i teorin stött på en modell där systemutvecklingens huvudelement beskrivs. 

(Andersen 1998) Denna modell syftar främst till att beskriva traditionell 

systemutveckling.   

Efter att ha studerat modellen gjorde vi en jämförelse mellan Admeras 

utvecklingsprocesser och moment som kan återfinnas i modellen. Denna modell 

kunde nästan helt oförändrad appliceras på vårt fallföretag, dock fanns det vissa delar 

där det inte stämde helt överens. 
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Produktteamet på Admera har hand om design, analys och realiseringsfasen. Detta 

överensstämmer helt med modellen. Det kan hävdas att utvecklingen till viss del styrs 

av ledningen. Standardsystem följer en viss standard och därför kan det sägas att det 

är kundernas vision företaget till stor del följer. Uppkomsten av dessa system sker på 

grund av kundernas efterfrågan. Detta kan ställas i jämförelse med ett företag där ett 

skräddarsytt system utvecklas bara för att effektivisera verksamheten. Då är inte 

själva systemet produkten utan bara en effektiviseringsfaktor för verksamheten 

   

 

 
 

Figur 15, Systemutvecklingens huvudelement (Andersen et al., 1998) 
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5.1 Siv-metoden i akt 
 

5.1.2 Val fasen i akt 
Under genomförande av vår empiriska fallstudie på de två olika 

utvecklingsföretagen, har vi hela tiden kunnat hitta kopplingar till Siv-metodens 

innehåll. Siv-metodens tre faser: val, anpassning och genomförande är de faser som 

härskar även i utvecklarnas värld, men med en annan definition och omfattning. Ett 

utvecklar företag liknande Admera och vårt fallföretag2 utför en verksamhetsanalys 

av kundens verksamhet innan systemet sätts i drift. Admera har valt att utföra 

analysen genom en egen utvecklad metod, vilken omfattas i det dokument som delas 

ut till den potentiella kunden. Dock anser vi att denna form av verksamhetsanalys är i 

brist på viktiga aspekter man bör beakta under verksamhetsanalysen. Dessa aspekter 

återspeglas väl i siv-metodens inledande fas. 

 

Utifrån Admeras perspektiv kan vi sammanfatta siv-metodens valfas som mindre 

betydelsefull i jämförelse med anpassningsfasen. Utvecklaren investerar mycket på 

funktionaliteten i form av uppdateringar och releaser, men är mindre orienterade mot 

de steg representerade i siv-metodens valfas. Kunden är däremot i första hand mer 

beroende av siv-metodens olika delar i valfasen för att på det sätt skapa en stark ram 

för det framtida system som ska anpassas och implementeras.  

 

Admera utför inte en omfattande verksamhetsanalys vilket kan missgynna kunden i 

längden. På det sätt försummas det att ta hänsyn till viktiga faktorer förekommande i 

valfasen. Dock är Admera mer angelägen åt anpassningsfasen där kundens krav är i 

fokus. Detta kan sammanfattas genom att Admera är mer tekniskt orienterade än 

teoretiskt mot kundens behov, men så behöver inte fallet vara på grund av att Admera 

är branschspecifikt företag. Vi hävdar att kunden kan få bekräftelse till de stegen i val 

fasens steg genom en branschspecifik leverantör.  

 

Fallföretag2 är inte branschspecifikt och visar därför en betydligt större förståelse för 

de steg i Siv-metodens val fas. Företaget erbjuder kunden olika verktyg för analys av 

sin verksamhet för att utifrån det skapa en ram och förutsättningar för anpassning och 

implemtenation av det valda systemet. I detta fall kan vi bekräfta att siv-metodens val 
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fas i detta företag utgör en avgörande faktor vid val av system för kunden. Kunden 

måste få fram en kravspecifikation genom att utföra en behovs- och kravanalys för att 

sedan göra en markandsundersökning för att hitta potentiell leverantör. 

 

Genom att tillämpa en branschspecifik leverantör minimerars siv-metodens val fas på 

det sätt att en omfattande behovs och kravanalys inte behöver utföras.  

 

Att det finns olika förhållningssätt till siv-metodens valfas i dessa två företag beror på 

två orsaker. Admera är ett branschspecifikt företag och erbjuder kunden 

funktionalitet där kundens affärsområde och de specifika processerna omfattas. 

Däremot är vårt fallföretag2 inte branschspecifikt och då måste företaget övertyga 

kunden om att deras system är det rätta genom att erbjuda kunden en omfattande 

verksamhetsanalys och därmed kunna utföra en mer omfattande anpassning.  

 

Sammanfattningsvis kan i siv-metodens val fas framhävas att förhållningssätten till 

stegen i valfasen beror på leverantörens specifikhet. Specifikheten baseras på 

branschspecifika och icke branschspecifika leverantörer.  

 

5.1.3 Anpassningsfasen i akt 
Efter slutförandet av processer i val fasen kommer man till anpassningsfasen där 

anpassningen av det valda systemet och verksamheten ska planeras och utföras. Efter 

valt system har man normalt inte en perfekt träffyta mellan standardsystemet och 

verksamheten. Det är de unika särdrag som präglar en verksamhet och därmed 

behövs anpassningar. Ett första val man ställs inför blir frågan: Vad är mest lämpligt 

att anpassa, standardsystemet eller verksamheten?  

 

Siv-metoden tar upp i detta två anpassningsalternativ, ensidig- och ömsesidig 

anpassning. Vi har tidigare i teorikapitlet nämnt att ensidig anpassning medför enbart 

anpassning i antingen standardsystemet eller verksamheten. Ömsesidig anpassning 

innebär anpassning sker i både standardsystemet och verksamheten. Siv-metodens 

anpassnings fas baseras på ömsesidig anpassning och därmed tas både verksamheten 

och standardsystemet i akt vid anpassningen. Efter genomgången del av Siv-

metodens anpassningsmetodik anser vi att en ömsesidig val i metodiken är bra 
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eftersom en sådan metodik har en större räckvidd i olika typer av 

anpassningssituationer. Detta bekräftas även i vår empiriska fallstudie där båda 

fallföretag har en ömsesidig anpassning där man erbjuder anpassningar i det egna 

systemet samt i kundens verksamhet. Skulle det utövas en ensidig anpassning av 

standardsystemet skulle det inte längre vara ett standardsystem enligt oss, eftersom 

systemet skulle vara skräddarsytt till den specifika verksamheten och systemets 

grundfunktioner skulle vara obetydliga. 

 

Enligt Nilsson 1991, bör kunden vara medveten om att vissa anpassningar bör utföras 

i dennes verksamhet vid anskaffning av standardsystem, annars är egenutveckling av 

att överväga. Detta överensstämmer med vår uppfattning, då vi anser att en ömsesidig 

anpassning utgör även ett positivt underlag för kunden, då denne kan få 

omstrukturering eller nya arbetsprocesser vilka effektiviserar verksamheten. Denna 

teori bekräftades även under vår empiriska fallstudie på Admera där respondenten 

nämnde att en anpassning av kundens verksamhet oftast tillför en positiv utveckling 

av verksamheten. 

 

Syftet med anpassnings delen i siv-metoden är att få en god samklang mellan 

verksamheten och standardsystemet. Planering utförs på huruvida standardsystemet 

på bästa möjliga sätt ska utnyttjas i verksamheten. Ett annat sätt är att ställa 

verksamheten mot standardsystemet och hitta dess skilda och gemensamma delar. De 

identifierade skillnaderna resulterar i ett anpassningsbehov. Detta är en teori vi anser, 

förekommer i båda de empiriska fallstudier vi utfört. Dock förekommer dessa i olika 

situationer. I Admera förekommer ett sådant fall då man har konsulter ute hos kunden 

där konsulten känner till det egna systemet och kundens krav. Därav kan konsulten 

tillsammans med sin avdelning på Admera utföra en jämförelse mellan de krav 

kunden har och det egna systemet En liknande process utförs även på fallföretag2, 

där fallföretaget samlar in kundens krav för att sedan ställa dessa mot sitt system och 

utifrån de förekommande skillnaderna vidareutveckla systemet och ta kundens krav i 

hänsyn.  

 

Relationsmodellen kan användas som ett underlag i ovannämnda situation. Modellen 

tar i akt de olika utfall vid jämförelsen mellan en avgränsad verksamhet och ett 

studerat standardsystem. Syftet och grund idén med relationsmodellen är att få 
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maximal träffyta mellan verksamheten och det tänkta standardsystemet. Vid val av 

standardsystem och vid en första utvärdering bör träffytan vara relativt stor. Enligt 

siv-metoden bör ca 40-60 % av verksamhetens behov vara tillfredställda av 

grundsystemet utan några modifieringar. Enligt relationsmodellen går anpassningen 

ut på att verksamheten och standardsystemet steg för steg förskjuts mot varandra och 

på det sätt åstadkommes en träffyta. Förskjutningen utförs från båda hållen när 

möjligheten finns. Dessa anpassningar kan utföras genom exempelvis uppdateringar 

där standardsystemet får nya funktioner relaterade mot kundens eller marknadens 

krav.  

 

I vår empiriska fallstudie kan vi bekräfta att ovannämnda teori stämmer, genom att 

båda leverantörers system tillfredställer kundens krav till den grad  siv-metoden och 

vfs-modellen, 40-60 % förespråkar. Detta kan vi bekräfta utifrån att Admera är 

branschspecifikt företag och omfattar de typiska funktioner för en verksamhet inom 

den grafiska branschen. Därav kan de flesta grundfunktioner utnyttjas och vidare 

anpassningar kan utföras om det blir nödvändigt. Därav anser vi att träffytan efter 

direktval blir minst 40-60 %. 

 

Vårt fallföretag 2 är inte branschspecifikt men vi hävdar att företaget är 

produktspecifikt. Därmed vet kunden som vänder sig till företaget vad denne är i 

behov av. I jämförelse med Admera anser vi att träffytan för fallföretagets system 

efter direkt val är något mindre då fallföretag2 inte är branschspecifikt, men 

fortfarande ska den enligt teorin befinna sig inom skalan 40-60 %. 

 

5.1.4 Intentioner 
I perspektiv till de fyra intentioner Andersen (1994) tar upp, anser vi att dessa 

återspeglats i den empiriska studien som vi utfört. De intentioner vi ansett mest 

förekommande är standardiserat system samt standardiserat underlag för eget system.  

Admera utvecklar affärssystem som från början är utvecklade och anpassade att 

användas i ett specifikt branschområde. Dock räcker inte dessa anpassningar till och 

vidare anpassningar måste utföras i skala beroende på verksamhetens komplexitet. 

Därför lämnar Admera utrymme för vidare anpassningar i sina system. Utifrån det 

kan vi sammanställa att Admera utvecklar ett standardiserat system.  
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Anderson (1994) nämner även att standardiserat system har sin äkthet i de situationer 

där skillnader mellan verksamheten och standardsystemet är omfattande och att 

anpassningar behöver utföras. I Admeras fall anser vi att de förkommande 

anpassningarna inte är omfattande, men att systemet ändå styrker vårt hävdande att 

systemet är standardiserat system eftersom det till stor del är anpassningsbart och 

kunden har en stor inverkan på de anpassningar som utförs. 

 

I akt till fallföretaget2 och de system företaget utvecklar förhåller vi oss annorlunda 

gällande de fyra intentionerna. Fallföretaget utvecklar ett system där ett stort 

utrymme lämnas för anpassningar till kundens verksamhet. Kunden kan själv skapa 

fält och utnyttja dessa samt koppla de befintliga funktionerna inom systemet. Vidare 

har kunden en stor inverkan på vidare utveckling av systemet. Ett sådant förhållande 

leder till att vi anser att fallföretag2 utvecklar ett standardiserat underlag för eget 

system. Detta hävdar vi på grund av att de system som erbjuds inte är 

branschspecifika och innehåller standardfunktioner i en ram som utvecklaren skapar, 

men att det är upp till kunden att tillämpa de funktioner och anpassa systemet till den 

egna verksamheten och branschen. 

 

De fyra intentioner vi tagit upp är till stor del avvikande från varandra och förhåller 

sig till olika situationer. Dock anser vi att två av de fyra intentioner kan kopplas och 

utgöra ett underlag för underlättad strategi för utvecklingen av standardsystem för de 

fallföretag som vi utfört fallstudie på. De två intentioner vi anser är kopplingbara till 

och kan utgöra en underlättad strategi för standardsystemsutvecklingen är 

standardiserat system och standardiserat underlag för eget system. Detta på grund av 

båda intentioner lämnar stort utrymme för anpassningar samt ger kunden inflytande 

till de anpassningar vilka bör utföras. Detta anser vi är viktigt att ta i aspekt vid 

dagens moderna standardsystemsutveckling.  

 

Intentioner har ett starkt samband till de tre anpassningssätt Andersen (1994) tar upp. 

De tre typer av anpassningssätten är hårdkodade, tabellstyrda och programmerbara 

standardsystem. Efter genomförda fallstudier kan vi hävda att de standardsystem vi 

stött på under fallstudien förhåller sig till det tabellstyrda anpassningssättet. Detta på 

grund av att tabellstyrt anpassningssätt tar i aspekt användarens roll och ger 

möjligheten till användaren att påverka anpassningen av standardsystemet utifrån 
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användarens behov. Våra fallföretag tar i aspekt kundens krav och åsikter till de 

utvecklade systemen, och därigenom har kunden en stor inverkan på hur systemet 

kommer att se ut.  

 

I perspektiv till de tre anpassningssätten kan vi även hävda att det tabellstyrda 

anpassningssättet är mest förekommande vid standardsystemsutveckling, då de flesta 

utvecklarföretag idag lämnar stort utrymme för inflytande från kunden. 
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5.2 VFS-modellen i akt 
 
Förutom SIV-metoden har vi även redogjort för en annan metod som i litteraturen 

benämns VFS-modellen (välja och förvalta standardsystem). Ett av stegen i denna 

metod behandlar själva anpassningen av ett standardsystem. Det har i teorikapitlet 

nämnts att VFS-modellens anpassnings del består av två arbetssteg, logisk och fysisk 

anpassning. De delar anpassningsprocessen omfattar avläses från relationsmodellen. 

(Andersson, 1998)  

 

Denna modell är främst framtagen för att gynna kunden men efter våra fallstudier 

insåg vi att vissa delar även kunde appliceras ur utvecklarens perspektiv. Nedan följer 

en redogörelse för vilka steg i VFS-modellen som överensstämmer med anpassnings 

fasen ur utvecklarens perspektiv.    

 

Om kunden redan har befintliga system som används i verksamheten måste man gå 

igenom dessa för att hitta någon form av lösning för att integrera dessa med 

standardsystemet. Denna process tas upp i VFS-modellen och benämns specificering 

av gränssnitt. Enligt våra fallföretag förkommer sådana integrationer ofta när ett 

företag vill implementera deras produkt. Men de påpekade att det inte var något 

ingick vid köpet av själva standardsystemet. Om kunden krävde ytterliggare 

anpassning kommer man att skapa ett skräddarsytt gränssnitt som är anpassat för just 

den verksamhetens system.  

 

I den logiska anpassningsfasen gör företagen precis som kunden en 

verksamhetsanalys av företaget som vill införskaffa standardsystemet. 

Verksamhetsanalysen resulterade i en förutsättningsanalys för anpassning som är ett 

steg i VFS-modellen logiska anpassnings del. Men i Admeras fall var denna 

förutsättningsanalys ett dokument som skickas ut till kunden för att man vill erhålla 

relevant information.  

 

Utvecklaren utför precis som kunden en grov anpassningsplanering innan man tar 

beslut om vilka delar av verksamheten som standardsystemet kommer att kunna 

stödja fullt ut. Men detta sker på olika sätt. Kunden använder sig utav 
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relationsmodellen för att avläsa vad som behöver anpassas medan utvecklaren 

använder sig utav en egenutvecklad metod. Dock uppfyller båda metoderna samma 

syfte.  

 
Efter att man stämt av de olika stegen i den logiska anpassningsplanen resulterar det i 

en moduljämförelse och ett avtal med leverantören. Efter detta steg påbörjas den 

fysiska anpassningen vilket innebär en realisering av det system man kommit fram 

till i den logiska anpassningsplanen.   

 

Det första steget i den fysiska anpassningen är leverans och implementering av det 

önskade standardsystemet. När detta åstadkommits utförs en fullfjädrad test av 

standardsystemet i den miljö den har skapats för, detta för att säkerställa att 

alltsammans fungerar enligt överenskommelse.  

 

Både leverantören och kunden stämmer av detta med den uppkomna 

systemdokumentation från verksamhetsanalyserna och den logiska anpassningsfasen. 

I denna fas lämnas manualen till systemet till de slutgiltiga användarna.  

(Andersson 1998). 

  

Efter att ha utfört våra empiriska undersökningar framkom det att under den fysiska 

anpassningen utförs de ovannämnda steg men i olika omfattning, beroende på hur 

pass branschspecifikt företaget är och vilka processer som finns i verksamheten. Ett 

mindre företag med få verksamhetsprocesser har oftast ett mycket mindre behov och 

därför behövs inte standardsystemet testas i någon större omfattning.  Det ena 

fallföretaget som inriktade sig mot en specifik bransch hävdade dock att på grund av 

att de levererar/utvecklar branschspecifika standardsystem måste mycket mer 

utförliga tester genomföras vid implementationen.  

 

Ett annat steg i den fysiska anpassningsfasen syftar till att kunden måste välja ett 

funktionssätt för hur standardsystemet ska verka i verksamheten. För att kunden ska 

kunna avgöra detta måste denne känna till vilka parametrar som kommer att utnyttjas 

i standardsystemet. (Andersson, 1998) 
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Enligt fallföretagen stämmer ovan nämnda påstående. I standardsystemet finns det 

funktioner som sköter informationshanteringen och det enda kunden behöver göra är 

att ange de parametrar som finns i dennes databas för att utvecklaren ska kunna 

anpassa dessa funktioner specificerade för just den verksamheten.  Detta gör att slut 

användaren jobbar mot ett väldigt lätthanterligt gränssnitt där denne lätt kan få 

tillgång till data som är relevant i sammanhanget. 

     

När standardsystemet har implementerats i verksamheten har man enligt ett slutavtal 

med leverantören rätt till att kräva vidareutvecklingar av standardsystemet. 

(Andersson, 1998) Om verksamheten förändras och nya verksamhetsprocesser 

uppstår måste en vidare anpassning ske.   

 

Enligt fallföretagen stämmer det ovannämnda till viss del. Det beror helt på vad man 

kontrakterat under införskaffandet av standardsystemet. För att ytterliggare 

anpassningar ska ske måste vissa kärnkriterier uppfyllas. Därav är det inte självklart 

att kunden kan begära ytterliggare anpassning vid minsta förändring. Då ytterligare 

anpassning ofta skapar höga extra kostnader för kunden ligger inte kundens intresse 

att ge upphov till detta, med hänsyn till affärskritiska verksamhetsprocesser.  
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6 Slutsats 
 
Denna uppsats redogör för vilka anpassningsmetodiker som finns för standardsystem, 

vilket även besvarar vår övergripande frågeställning. Syftet med uppsatsen är att 

identifiera och lyfta fram anpassningsmetodiker för standardsystem. Bristen på 

litteratur har gett oss ett väldigt begränsat område kring anpassningsmetodik att 

utforska. Vi anser att bristen på litteratur  där  ämnet behandlas beror på flera 

faktorer.  

 

• Utvecklarna och leverantörer har inte insett behovet av en gemensam 
anpassningsmetodik  

• Anpassningsmodeller finns inbäddade i befintliga anskaffningsmodeller 
• Varje utvecklare har en specifikt egenutformad anpassningsmetodik 

 

Den första faktorn är att standardsystem är ett relativt nytt fenomen på marknaden 

samt att utvecklare och leverantörer inte insett behovet av en gemensam metodik för 

anpassning. Andra faktorer vilka även bekräftades genom vår empiriska studie, är att 

varje utvecklarföretag verkar ha en egenutvecklad modell eller metod för anpassning. 

Dock är vi kritiska till de egenproducerade modellerna/metoderna. Vi anser att de 

brister i innehållet av viktiga aspekter vilka är kritiska vid anpassningen, detta för att 

säkerställa att en korrekt och fulltständig anpassning kommer att gynna användaren 

och dennes behov.  

 

En annan viktig aspekt är att inse att varje metod bygger på ett specifikt perspektiv 

med ett större eller mindre antal bakomliggande teorier. Perspektiv omfattar synsätt, 

vägval eller begrepp. Ett synsätt kan innehålla olika principer och värderingar om 

något som anses vara effektivt. Detta är i vårt fall en utförlig anpassning av 

standardsystem. Vi anser att detta utgör en effektiverings faktor. Standardsystem har i 

syfte att stödja ett företags verksamhet och på det sätt åstadkomma en effektivisering 

av verksamheten. Med andra ord kan det sägas att vårt synsätt på metodik betraktar 

den miljön där metodiken tillämpas och den miljön där systemet utvecklas. Vi anser 

att det synsättet styr utforskning och innehåll i anpassningsmetodik för 

standardsystem. Det vi hävdar är att en optimal metodik för anpassning bör ha i 

aspekt båda aktörers perspektiv, dvs. utvecklarens och användarens. De metoder vi 
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utforskat är optimerade till den ena aktören och därmed begränsas möjligheterna för 

en kvalitativ enhetlig anpassning av standardsystemet. Dock anser vi att innehållet i 

Siv-metodens och Vfs-modellens anpassningsmetodik innehåller faktorer viktiga för 

båda aktörer och därmed kan vi hävda att dessa faktorer  kan till viss del värka som 

metod för anpassning. Ett konkret exempel är relationsmodellen. Denna modell 

härskar i både Vfs-modellen och Siv-metoden och beaktar både användarens och 

utvecklarens perspektiv.  

 

Utifrån våra studier anser vi att en helt optimerad metod för anpassning av 

standardsystem saknas. Med en optimerad metod syftar vi till en heltäckande och 

hållbar metod för många olika anpassningssituationer.  

  

Vi vill även belysa de framkomna aspekterna utifrån våra analyser, då vi anser dessa 

kunna påverka anpassningen av standardsystem utifrån utvecklarens perspektiv.  

 

Efter utförd forskning hävdar vi att standardsystem kan indelas i två typer, 

branschspecifika och icke branschspecifika. Även om det finns skillnader i dessa två 

typer av standardsystem finns det även många gemensamma grundfunktioner. De 

största skillnaderna är att de branschspecifika utvecklarna/leverantörerna måste 

tillhandahålla stöd för ytterliggare funktioner det kan finnas behov av. I det icke 

branschspecifika standardsystemet anser vi att användaren har en mycket större 

valmöjlighet. För att denne inte är bunden till specifika funktioner och kan välja fritt 

vad standardsystemet ska innehålla.  Dessa standardsystem kan implementeras i de 

flesta verksamheter och därför nå  större marknadsandelar.    

 

Dock anser vi att för- och nackdelar med branschspecifika och icke branschspecifika 

standardsystem är jämna. En va de främsta fördelarna med det branschspecifika 

standardsystemet är att användaren kan vara säker på att leverantören/utvecklaren 

hela tiden uppdaterar standardsystemet med funktioner specifika för användarens 

bransch. En ytterliggare fördel med att välja ett branschspecifikt standardsystem, är 

den att branschspecifika leverantören redan har anpassat standardsystemet till den 

grad att träffytan mot verksamheten kommer att hålla hög nivå. Detta resulterar i 

minimerat anpassningsbehov.  
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Nackdelen anser vi vara att användaren till stor del blir beroende av leverantören. Om 

leverantören skulle gå i konkurs, hur kommer en vidare anpassning av systemet ske 

vid verksamhetsförändring?    

Därför anser vi att det måste finnas regelbunden kommunikation mellan leverantören 

och användaren. Detta på grund av att användaren  hela tiden ska vara uppdaterad 

med de senaste funktioner samt att användaren ska ha en positiv bild och känna en 

trygghet i relationen till sin systemleverantör.  

 

Vi hävdar även att en av de största skillnaderna mellan de branschspecifika och icke 

branschspecifika standardsystemen är att de ickebranschspecifika systemen kräver en 

mer omfattande metodik under val- samt anpassningsfasen. Detta anser vi vara en 

fördel eftersom en grov verksamhetsanalys leder till att man maximalt fångar 

verksamhetens behov och på det sätt kan man utöva en kvalitativ anpassning av det 

valda standardsystemet. Här vill vi även påpeka att denna fördel kan vara till nackdel 

i vissa situationer då det är tids och kostnadskrävande för verksamheten att utföra en 

grov verksamhetsanalys med extern expertis.  

 

För att användaren ska erhålla ett fullt funktionellt standardsystem med specifika 

funktioner anpassade till verksamheten, måste det utföras en fullständig 

verksamhetsanalys. Övrig planering förekommer i den så kallade val fasen.  

 
Många av de verksamma företag inom standardsystems utveckling använder sig utav 

befintliga system som de sedan modifierar för att skapa en nisch produkt. Detta 

påstående bekräftas i vår empiriska fallstudie på Admera.  Under fallstudien framkom 

det att Admeras första standardsystem härstammar från ett från början egenutvecklad 

system, vars syfte var att verka som ett stödjande verktyg i en verksamhet.   

 
Vidare vill vi belysa att de metoder och modeller vi identifierat inte är utformade för 

specifika verksamheter. Dessa metoder är kompletta anskaffningsmetoder och kan 

därför verka i anpassning av alla typer av standardsystem. Dock hävdar vi att hur  

metodernas anpassnings delar kan utnyttjas beror helt på den specifika situationen 

och behovet att genomföra en detaljerad anpassning. Vi anser att det är upp till 

utvecklaren och leverantören att avgöra till vilken grad anpassningsmetodiken bör 
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utnyttjas i en specifik situation. Här vill vi även tillägga att relationsmodellens 

anpassningsgrad på 40 – 60 %, bör även tas i hänsyn av utvecklaren vid 

anpassningsprocessen. 

 

Både standardsystem och verksamheter är specifika och olika innan anpassningen 

utförs. Därför bör både standardsystemets funktioner och verksamhetens förmåga att 

anpassas till standardsystemet tas i akt för att på bästa möjliga sätt åstadkomma en 

kvalitativ anpassning, där verksamheten kommer att dra nytta av det nya systemet 

och standardsystemets funktioner uppfyller sitt syfte. Därför anser vi att en ömsesidig 

anpassningsprocess är att rekommendera. Den största anpassningen bör ske i 

standardsystemet men verksamheten bör även den anpassas gentemot 

standardsystemet. Detta för att uppnå högsta möjliga träffyta. 
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7 Reflektion och kritik till eget arbete 
 
Vi anser att utformandet av denna uppsats varit både roligt och givande. Bland annat 

har vi stött på de vanligt förekommande problemområdena i dagens 

utvecklingsmiljöer och detta har varit mycket intressant. Vidare har vi skapat goda 

kontakter med de fallföretag nämnda i uppsatsen, vilket vi anser vara väldigt positivt 

för framtiden.  Dock har vi under uppsatsens gång stött på en del problem. Det var 

från början tänkt att vi skulle utföra fallstudie på ett företag, men efter rådgivning av 

vår handledare kom vi fram till att uppsatsen skulle få mer tyngd om den involverade 

flera fallföretag.  Därav kom vi på tanken att ta kontakt med ett företag där vi utfört 

ett tidigare projekt och återanvända material därifrån. Utöver det återanvända 

materialet gjorde vi även en rad nya empiriska undersökningar, dock var inte dessa 

lika omfattande som på Admera. Därför kunde vi inte göra en utförlig jämförelse 

mellan fallföretagen presenterade i uppsatsen.  Vidare anser vi att brist på litteratur 

relaterade till ämnet varit ett problem då vi varit begränsade i vissa moment under 

utformandet av uppsatsen.  

 

I teorikapitlet redogjorde vi för alla aspekter vi anser har någon form av koppling till 

anpassningsprocesserna av ett standardsystem. Efter att ha utfört de empiriska 

undersökningarna insåg vi att vissa delar som presenterats i teorikapitlet inte direkt 

kunde kopplas till empirin. Men vi anser att dessa aspekter ändå är kopplade till 

anpassning i sin helhet och därför har vi låtit detta stå kvar. 
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8 Vidare forskning 
 

Efter slutförd forskning har vi kommit på idéer om en vidareforskning av ämnet. Vi 

har kommit fram till att en gemensam anpassningsmetod för både användare och 

utvecklare inte finns. Därför anser vi att en helt ny metod för anpassning bör 

utformas. Denna metod ska kunna beaktas både från kundens och utvecklarens 

perspektiv. Metoden kan utformas med hjälp av redan existerande metoder där 

helhetsprocesserna kring standardsystem behandlas. 

 

 

 

 

 

Med detta tackar vi för oss och hoppas att det har varit en intressant och givande 

läsning! 
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Bilaga nr1  
 
 
V-modellen 
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Bilaga nr 2 
 
Intervju transkript har utförts på de frågor som använts under uppsatsen samt de 
frågor som varit relevanta och relaterade till uppsatsens ämnesområde.  
 
Intervju, Admera Software AB, 24.11.2006  
Intervjuare: Kemal Basic och Iman Mouhamedi 
Respodenter: Tina Löfbom (teamledare) och Magnus Lindberg (utvecklare) 
 
 
Kan ni kortfattat beskriva ert företag? 
Respodent/teamledare: Vårt företag heter Admera Software AB och har funnits i 
denna konstellation sen år 2000. Tidigare hette företaget Eneco. Vi utvecklar en 
programvara för den grafiska branschen. Ett affärssystem som täcker upp allting 
från kundregister, offerter, planering, orderplanering, produktion, efterkalkylering 
och fakturering. Sedan gör vi vissa anpassningar så som export filer och 
integrationer mot andra ekonomisystem. Vi har även analys modul som heter Admera 
analys som görs i Click View och som utvecklas av Klicktech. Man kan göra statistik 
och analyser i det här nya programmet men vi täcker inte upp allt i vårt system och 
kommer inte heller göra vissa bitar. Vi är 15 anställda med huvudkontor i Växjö och 
ett sälj kontor i Norge. Vi jobbar idag i två team, ett produkt team och ett kund team. 
Produkt teamet arbetar med testning och utveckling av programvaran. 
Kundteamet arbetar med kravhanteringen där inputen kommer från kunden för att 
värderas och sedan filtrera kraven för att sedan skickas dem till produktteamet och 
där skapas en systemspecifikation.  
 
Hur definierar ni ett standardsystem? 
Respodent/teamledare: Ett system som jag har nytta av i min verksamhet. Ett system 
som täcker upp alla de behov som jag kan tänkas ha i verksamheten. Ett problem som 
vi har haft är att avgöra vad som ska finnas med i systemet. Vi har haft en diskussion 
angående funktioner för analyser om det verkligen skulle ingå i systemet eller ska det 
ligga utanför. Första tanken var att det skulle finnas med, men pga. att man måste 
göra så pass olika analyser ansåg vi att det var bättre att låta ett annat program ta 
hand om det. 
 
Varför har ni valt att specificera er till den grafiska branschen? 
Respodent/teamledare: Jag har varit med väldigt länge i branschen. I Admera har 
jobbat i ett och ett halvt år. Valet av den grafiska branschen berodde på gammal 
historik som detta företag har. Från början var det en vanlig person som hade ett 
tryckeri och han tyckte att det va stökigt att hålla reda på allting, så som räkna att 
fram kalkyler med papper och penna osv. Han tänkte att det måste finnas något 
bättre sätt att göra detta på. Så han utvecklade ett system som hette Proffskalk och 
detta gjorde han i Lotus. Det var år 1994 då system skapades och det var väldigt 
simpelt skapat och därifrån började allt.  
Vidare så är den grafiska branschen väldigt hetsig då det finns mycket utbrändhet. 
Det händer väldigt mycket tekniskt och allt ska bara gå snabbare och snabbare. Jag 
har själv jobbat inom den här branschen i tio år och sett hela den här utvecklingen. 
Just den här inriktningen med ett sådant här system är verkligen till en stor hjälp 
idag för branschfolket.  
Det va nog helt rätt at inrikta sig mot den branschen för den behövde styras/anpassas 
lite. Branschen behövde nytänkande och jag hör fortfarande idag att det fortfarande 
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finns problem med användandet av systemen för bland annat den äldre 
genrerationen.  
 
Utvecklades det första systemet som ni nämnde innan (Proffskalk) som ett skräddarsytt 
affärssystem? 
Respodent/teamledare: Han började med att skapa ett system för sin egen 
verksamhet. Det fungerade bra och det vidare utvecklades och växte så att man även 
började distribuera systemet till andra företag.  Sedan kom man på ett nytt system 
som dem döpte till Enterprise. Företaget växte och ägaren började expandera genom 
att hyra in konsulter. Dock gick företaget i konkurs och därifrån började Admera 
Software att ta över.  
 
Är plattformen för det nya systemet baserat på det gamla som du precis berättat om? 
Respodent/teamledare: Det här systemet som vi utvecklar just nu har en helt ny 
plattform, men vi har fortfarande den gamla programvaran och det är många kunder 
som fortfarande använder den. 
 
Skapar ni några andra typer av standardsystem eller är det bara för den grafiska 
industrin? 
Respodent/teamledare: Vi skapar enbart system som är lämpade för den grafiska 
branschen. 
 
Vilken teknisk bakgrund  kräver ni av utvecklarna ? 
Respodent/utvecklare: På företaget är den tekniska bakgrunden hos utvecklare 
väldigt varierat men det är ett java baserat system som vi utvecklar.  
 
Sker all programmering för systemet i Java? 
Respodent/teamledare: Ja all programmering sker i Java förutom den externa analys 
modellen som heter Quick view. Här ställs frågor mot databasen och så skapas 
resultatet i färdiga vyer. För att skapa detta behöver man inte kunna så mycket om 
utvecklingen men för att ställa databasfrågorna behöver man väl lite teknisk 
bakgrund. 
 
Vad har du för bakgrund? 
Respodent/utvecklare: Jag har läst det matematiska datatekniska programmet på 
Växjö universitet. Blev färdig år 1997 och jobbade sedan i ett år som javautvecklare,  
lågnivåprogrammerare samt  med c++ i inbyggda applikationer. 
 
Du är familjär med traditionell systemutvecklings modeller. Används några av dessa i 
utvecklandet av standardsystem?  
Respodent/utvecklare: Än så länge använder vi oss inte av någon form av 
utvecklingsmodeller utan det största delen av utvecklingen sker sporadiskt. Men 
tanken är att vi ska börja tillämpa dessa. Även dessa modeller kan användas i 
standardsystems utveckling.    
 
Vilken form av analys utförs innan ni börjar med det fysiska skapandet av systemet? 
Respodent/teamledare: I en så kallad roadmap bestäms vad som kommer att göras 
det kommande året, dock är denna hela tiden föränderlig. Vi måste även ta hänsyn 
till en bransch organisation som heter XXXXX för även de är med och bestämmer 
vad som ska göras. Även kunderna är med bestämmer men då gäller det främst hur 
grässnittet ska utformas. Sen prioriteras de olika sakerna av våra konsulter som har 
sakkunskap och är i direkt kontakt med kunden. När vi väl kommit så långt så att vi 
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vet vad det är vi ska göra så skapas görs det en utredning. Sen skrivs det en krav 
specifikation. Kravspecifikationen är inte så detaljerad att den håller en teoretisk 
hållbar grund. Utan den går direkt på hur designen av gränssnittet kommer att se ut. 
När den är skriven kommer den då till utvecklaren. Det är hela tiden nära kontakt 
mellan utvecklare, projektledare och även konsult det krävs en del förändringar 
under resans gång. När systemet är klart utförs en test som sker innan releasen som 
sedan verifieras.  
 
Från början hade vi inte några rutiner alls dock har vi ändå under ett år nu skapat 
rätt mycket rutiner kring och fått till hur vi ska kunna hantera våra krav från kunder. 
Vii har rätt bra flöde på det nu. För att hålla reda på alla ärenden så använder vi oss 
av ett program som heter JIRA. Där läggs alla ärenden in så som önskemål, buggar 
och övriga saker som kan uppstå. 
 
Till hur stor del kan ni uppfylla de krav och önskemål som kommer in från kunden? 
Respodent/teamledare: I fall att det är någonting som inte stämmer, så rättas det upp. 
Sen prioriteras det givetvis över hur viktigt/kritiskt det är för användaren. Men det 
kan ju till och med hända att vi blir tvungna efter en release göra en ny release 
väldigt snabbt igen för att det upptäckts ett stort fel.  
 
Vilka metoder använder ni för att analysera markanden? Hur får ni in nya krav från 
kunden? 
Respodent/teamledare: Just nu har vi ingen säljare. Annars handlar det ju mycket om 
att säljaren ser till hur vi har jobbat innan, och på det sätt har säljaren fångat upp 
väldigt mycket. Man kommer ut till en kund och visar systemet. Sedan uppkommer 
olika krav från kunden på systemet. Sen kommer säljaren tillbaka och frågar om det 
finns möjligheter att uppfylla kundens krav. Sen läggs kraven in i systemet för att 
sedan bearbetas. Man kan väl säga att just på marknadsförings sida har vi en 
roadshow som pågår just nu som vår norske säljare håller i. Det går ut på att man 
liksom träffar nya kunder. Men väldigt många gånger uppkommer det att vårt system 
inte passar alla sorters tryckerier eftersom alla verksamheter är olika.  
 
Det är där det som vår problemformulering är baserat på. Ingenting kan anpassas fullt ut 
varken standardsystem eller verksamhet? 
Respodent/teamledare: Ja precis, man kan ju göra väldigt mycket, i och med att man 
kan göra systeminställningar där användaren kan  välja vad denns ska kunna göra 
eller se i systemet. 
 
Till hur stor del kan användaren anpassa systemet? 
Respodent/teamledare: Systemet kan i många fall byggas upp till stor del efter 
kundens verksamhet. Dem kan få sina egna funktioner. Det är lite svårt att förklara i 
och med att det är så branschspecifikt. Men om vi säger att ett tryckeri har prepress, 
tryckning och efterbearbetning, då byggs databasen upp efter den här kunden och 
hans önskemål precis som han vill definiera de tjänster som han har. Med hjälp av 
komponenter så sätter man priser och dylikt. Man skräddarsyr det där väldigt hårt så 
att dem får exakta beräkningar på en specifik tjänst. Det är just i själva databas 
uppbyggnaden där vi kan göra väldigt mycket för att kunden ska få väldigt mycket 
specifikt. Sen kan dem själva välja lite inställningar som de vill ha i själva systemet. 
De kan göra rätt mycket svårt att jämföra med andra system men jämfört med den 
tidigare programvaran finns det väldigt många nya användbara funktioner. Den 
gammal programvaran var väldigt styrd. 
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För att återgå till projekt grupperna som ni nämnde tidigare. Hur stora är dessa grupper? 
Respodent/teamledare: Dem är väl inte så jättestora men kundteamet är väl dem fem 
stycken dem kommer att bli sex med den nya säljaren. Sen har vi en tjej på ekonomin 
och sen vår VD Johan och resten är då i produktteamet. 
 
Kan du förklara de arbetsprocesser de olika teamen?  
Respodent/teamledare: I kundteamet har vi säljarna som säljer, tar emot önskemål 
och krav från kunderna. Sen är det två konsulter som är ute väldigt mycket hos 
kunderna och implementerar systemet och utbildar personalen hos kunden. Sen har 
vi en support på två personer som sköter det mesta när kunden har problem med 
systemet. Kundteam ledaren är idag vår Vd men det kommer att tillsättas en ny 
person så småningom. Sen är väl i stora drag att dem tar hand om ärendena och 
prioritera vad som ska göras och lägger även sen till sina egna värderingar och vad 
de tycker är viktigt att göra och gå vidare med. Sen ska jag nämna också att vi jobbar 
väldigt nära en konsult som vi har i Tyskland som säljer på den europeiska 
marknaden. Han har också önskemål och krav på vad han vill ha med i 
programvaran och det värderas också i kundteamet.  
 
I produktteamet har vi en ”specare” som skriver specifikationer vi har en 
projektledare som också skriver specifikationer och som ser till att driva de här nya 
funktionerna som ska göras att dem blir på rätt sätt och kan vara till hjälp för 
utvecklarna.  
Sen är det jag som är temaledare som srkvier manualen för hela systemet. Det 
handlar mycket om att hela tiden testa systemet och rapportera in buggar för att 
sedan ”assigna” dessa buggar till olika utvecklare som ska lösa problemen. Sen har 
vi resten som är rena utvecklare. Sedan har vi även en teknisk support när den vanlig 
supproten inte räcker till. 
 
Hur ofta släpper ni ut uppdateringar för systemet? 
Respodent/teamledare: Detta år har vi gjort tre releaser. Vi har en intern release som 
sedan levereras till kundteamet som sedan får planera upp hur den ska ut till kunden. 
Ibland kan kunden använda sig av uppdateringsfunktionen i systemet. En del kunder 
behöver hjälp med uppdateringar och då kan vi hjälpa dem genom fjärrstyrning från 
företaget. 
 
Hur omfattande kan releaserna vara? Med tanke på utbildning hos kunden? 
Respodent/teamledare: Jag tror att när det sker en ny uppdatering så sköter 
supporten det mesta. Men vissa företag vill ha till exempel en utbildningsdag och då 
tillhandhåller vi det och det är väldigt individuellt från företag till företag. Sen 
lämnas det även release notes där allt står förklarat.  
 
Om någonting händer under utvecklingen av systemet och ni märker att det saknas 
kompetens inom företaget, hur tillhandhåller ni detta? 
Respodent/teamledare: Det kan ju faktiskt uppkomma sådana situationer. Vi har en 
kille som slutar nu som har varit i företaget väldigt länge och det är han som har 
hand om kravspecifikationen i den ekonomiska delen av systemet. Han är här idag 
och utbildar sina efterträdare. Vi har inte stött på några situationer som vi inte kan 
lösa. I och med att alla utvecklare är väldigt nya på företaget så har vi ibland tagit 
hit en utvecklare med lite mer avancerade kunskaper så i utvecklingsstadiet använder 
vi oss av extern kompetens. 
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Hur lång tid har det tagit för er att utveckla det här systemet? Från det att ni börjar med 
att skapa systemet till det att det levereras till kunden? 
Respodent/teamledare: Vårt system börjades utvecklas år 2000 och vi släppte den 
första versionen i Juni 2003 men denna kunde inte blir fullt implementerad. Man 
hade gjort det mer användarvänligt. Man gjorde många ändringar i själva 
gränssnittet för att skapa ett bättre grässnitt gentemot användaren. 
Vi får in nya önskemål hela tiden av kunden angående anpassning.  Sen beror det på 
vem man säljer emot också. Vår målgrupp är små och medelstora företag. Sen 
ändras det hela tiden i branschen dem har mer och mer digitalt tryck och dem kör 
rullpressar så det gäller att man hela tiden är med och kollar av marknaden för 
systemet ska kunna följa den standard som råder. 
 
Händer det i många fall att kunden får anpassa sig efter ert system? 
Respodent/teamledare: Ja, vi har ett sånt exempel där man inte har någon struktur i 
sitt företag på tryckeriet då får man helt enkelt börja med att anpassa sitt arbetssätt 
för att kunna använda systemet. Det kan ju va väldigt bra att få en struktur i sitt 
företag. Man måste även ha en struktur när man ska bygga databasen. Vad har dem 
för maskiner?  Vad för typ av data använder dem sig av? Vad kostar dem? Detta 
måste man göra en inventering på innan systemet implementeras. 
 
Gör ni en analys av kundens verksamhet? 
Respodent/teamledare: Dem får ett dokument av oss där dem ska svara på allting 
som vi frågar efter för att kunna specificera anpassningen för just deras företag. När 
vi får tillbaka detta börjar vi med att skapa databasen för företaget. 
  
Det dokumentet som ni ger till kunden är det egenutvecklat? 
Respodent/teamledare: Ja, det är ett dokument som vi har tagit fram själva som är 
anpassad för att vi ska få maximalt med indata för att kunna få största möjliga 
anpassning till företaget. Vi använder oss inte av någon speciell metod. 
 
Vi vet att ni distribuerar system i andra länder.  Krävs det några speciella anpassningar?  
Respodent/teamledare: Förutom språket gör vi inga större förändringar. Men det 
finns en och annan lag som vi måste anpassa systemet till. I t ex tyskland måste 
fakturan se ut på ett visst sätt.  Det kan finnas vissa lagkrav som berör just den 
ekonomiska delen  
 
Vad är det som ingår när man köper standardsystem? 
Respodent/teamledare: Man får allting förutom analysmodulen som vi pratade om 
tidigare. Vill man ha någon integration mot ett externt ekonomisystem får man betala 
extra för det. Men man köper även till två veckors konsulttjänster för implementering, 
anpassning och utbildning. Vidare hjälper kundteamet till vid testning och loggning 
av buggar.  
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