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Förord 

 
Härmed vill vi först och främst tacka vår handledare David Nadel vid MSI för all hjälp 

som han bidragit oss under projektet. Vidare vill vi tacka företaget Koneo i Växjö för att 

dem gett oss sitt förtroende och gjort det möjligt för oss att driva vårt projekt. 

 

Efter avslutat arbete tycker vi att det har varit mycket intressant och lärorikt att jobba med 

denna typ av projekt. Vi tycker att vårt intresse för ämnet har varit en drivkraft hela vägen 

under projektet och att det har varit lärorikt att lära sig skriva på ett vetenskapligt sätt samt 

arbeta med ett fall i verkligheten. 

 

 

Vi tackar alla återigen och önskar en trevlig läsning! 
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Abstract 

 
The problems that occur when obtaining or realising Standardsytem within an organisation, 

can be exhaustive if the enterprise rushes to a desicion. Furthermore, this practical 

application could be a burden instead of an opportunity. The method for obtaining realising 

a standardsystem is an area that has not been studied to any greater extents. In the present, 

the SIV-method (SIV: Standardsystem in business) is a general method used in the 

relization of a standardsystem. The SIV-method has been developed by amongst others, 

Anders G. Nilsson, in a project assigned by the V institute in Stockholm, Sweden. The 

reason for this thesis is that the SIV-method is not considered complete and therefore we 

will attempt to investigate this in a practical case. The purpose of this thesis is to test the 

Siv-method in an organisations process for acquiring a standardsystem.  

 

This research is co-operated in with the enterprise of Koneo. That is in need of a 

standardsytem that concerns and operates the intergration of a Customer Relation 

Managment system, CRM- system. After accomplishing our project we can establish that 

SIV-method is useful, by means of that it takes into consideration main parts of the process 

when obtaining a standardsystem. 

 
 
Keywords: Standardsystem, CRM-system, SIV-method. 
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Abstrakt 

 
Problematiken för anskaffning av standardsystem inom en verksamhet kan bli omfattande, 

särskilt ifall företaget tar förhastade beslut, och därmed blir anskaffningen en belastning 

istället för tvärtom. Metodutvecklingen för anskaffningen av standardsystem är ett område 

som inte är utforskat i stor utsträckning. Idag finns det en generell metod som används vid 

anskaffning av standardsystem. Metoden kallas för SIV-metod (Standardsystem i 

verksamheter) och har utvecklats av bl.a. Anders G. Nilsson i samband med ett projekt som 

drevs inom institutet V i Stockholm i början av 1990-talet. SIV-metoden har inte utvecklats 

färdigt och behöver därför prövas i fler praktiska fall. Syftet med denna uppsats är ta fram 

metoden och pröva den i praktiken för att se hur pass användbar den är. Vi har arbetat med 

företaget Koneo i Växjö som är ett IT - relaterat företag och har varit i behov av att 

anskaffa ett standardsystem som i deras fall handlade om ett kundvårdssystem, CRM 

(Customer Relationship Management). 

 

I vår studie har vi tillämpat SIV-metoden för att se hur användbar den är i praktiken. Efter 

genomgånget projekt kan vi konstatera att metoden är användbar i den mening att den ger 

vägledning och tar vara på de grund delar som ingår i processen vid anskaffning av 

standardsystem.  

 

Nyckelord: Standardsystem, CRM-system,  SIV-metod. 
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1. Inledning 
 
Detta kapitel behandlar det problemområde som vi valde att studera. Utifrån vår 

problemdiskussion formulerar vi en frågeställning och redogör för uppsatsens syfte, 

målgrupp och avgränsning samt uppläggning av den. 

 

 

1.1 Disposition 
 
I det här avsnittet ger vi en översikt av uppsatsens innehåll. Detta vill vi möjliggöra för att 

läsaren ska kunna få en snabb inblick i vilka moment som vi omfattar i vår uppsats och i 

vilken ordning vi har valt att beskriva dessa. På så sätt kan ni som läsare välja att utesluta 

läsningen av vissa områden som ni redan är bekanta med och gå direkt på det ni finner av 

intresse. 

 

Inledning  I det här inledande avsnittet ger vi en beskrivning av 

problemområdet och frågeställningen. Dessutom kan ni läsa om 

uppsatsens syfte, målgrupp och uppsatsens avgränsning. 

 

Forskningsmetod I det här kapitlet beskriver vi vårt tillvägagångssätt som vi har 

använt i vår studie. 

 

Teoretisk referensram Detta kapitel tar upp teorier och forskningsresultat som 

beskrivits och är dokumenterat på olika sätt inom området. 

Syftet är att lyfta fram vad andra har kommit fram till och ge 

inblick i hur området ser ut. Begrepp som behandlas är: 

standardsystem, metodik som allmän begrepp och SIV – metod 

och dess delmängd. 
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Empiri I detta kapitel presenterar vi allmänt företaget Koneo i Växjö 

och uppdragets process som vi genomförde i enlighet med SIV – 

metoden.  

 

Analys Här gör vi en analys och jämförelse mellan befintlig teori och 

vår studie. Vi för även en diskussion och tar upp våra egna 

reflektioner kring ämnet och vår studie. 

 

Slutsats Vi avslutar med att dra egna slutsatser av det genomförda 

uppdraget, anskaffning av standardsystem åt ett medelstort 

företag med SIV-metoden om utgångspunkt. 
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1.2 Bakgrund 
 

Användningen av standardsystem ökar markant för varje år. Det har visat sig att många 

företag väljer att köpa in standardsystem istället för att utveckla egna system. Orsaken är 

omfattande men för många av företagen är den avgörande vikten den ekonomiska 

aspekten. 

 

Syftet med standardsystem är att utveckla och effektivisera ens organisations 

affärsverksamhet. Detta innebär att man först och främst anskaffar standardsystem istället 

för att satsa på egenutvecklade system inom en organisation. Fler orsaker kan vara att man 

vill hålla låga kostnader och snabbt kunna få ett färdigt och fungerande system. Dock är 

inte detta hela sanningen, eftersom anskaffning av standardsystem kan vara lika mycket 

kostnads- och tidskrävande som egen utvecklade system. Detta för att man drar förhastade 

slutsatser och gör ett dåligt grundat inköpsbeslut som leder till att organisationen istället får 

lägga ner stort kapital på att modifiera om systemet för att det ska passa verksamhetens 

behov.  Detta tillkommer oftast som en oberäknad extra kostnad och kan vara tidskrävande 

för att få ett fullständigt fungerande system. 

 

På dagens marknad finns det många olika standardsystem att tillgå. Som exempel på dessa 

kan vi namnge administrativa standardsystem, ekonomiska standardsystem samt 

marknadssystem. 

 

Eftersom allt fler företag idag väljer standardsystem innebär detta att metoder för att 

anskaffa standardsystem är mer aktuella än någonsin.  Dock saknas det i dagsläget en 

omfattande forskning kring anskaffning av standardsystem. Erling S. Andersen tar upp i sin 

bok ”Systemutveckling - principer, metoder och tekniker” (1994), att forskningen kring 

metoder för hur en verksamhet bör gå tillväga vid anskaffning av standardsystem utvecklas 

i liten omfattning. Detta har vi stött på under vår ämnesutforskning i och med att vi hade 

minimalt med information att tillgå kring metoder för anskaffning av standardsystem. Med 
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detta har vi fastställt att ämnet inte är utforskat och att ett större eller nyare utbud av 

metoder saknas. 

Med detta som bakgrund väcktes vårt intresse över att undersöka, välja och tillämpa en 

befintlig metod för anskaffning av standardsystem som finns tillgänglig idag.  
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1.3 Problemdiskussion 
 
Problemområdet som vi valde att arbeta med har baserat sig på vårt uppdrag som vi fick av 

ett företag i Växjö. Under själva uppdraget som gick ut på att hitta ett befintligt 

kundvårdsystem upptäckte vi svårigheten med att hitta och implementera ett 

standardsystem i en organisation. Problematiken som vi först stötte på inom området rör sig 

kring att man ska anpassa standardsystemet efter organisationens krav och inte tvärtom. En 

fördel som vi upptäckte i ett tidigt stadium med CRM (Customer Relationship 

Management)- system är att många leverantörer erbjuder anpassningen av systemet mot en 

extra kostnad. Dock behöver detta inte alltid vara till fördel om man har en anpassad budget 

att gå efter. I vårt fall var just den anpassade budgeten som begränsade våra möjligheter för 

anpassning av CRM systemet. 

 

Att skapa en kravspecifikation och tro att man har allt som behövs för implementering av 

ett nytt system i en verksamhet är en stor defekt som många företag går på. Ett databaserat 

system i en modern tid ska fungera som en förstärkning för verksamheten som ska öka 

effektiviteten och stödja verksamheten. I dag missbedömer många företagare 

standardsystem och tror på att om man implementerar ett system har man effektiviserat sin 

verksamhet. Inom det området ligger det ett stort problem när många beslutsfattare drar 

förhastade slutsatser och gör investeringar som visar sig olönsamma efter en tid. Detta 

beror på i många fall att man inte känner till områden som måste analyseras dessförinnan 

för att kunna fastställa vad som verkligen behövs i ens verksamhet, enligt vår uppfattning.  

En verksamhetsanalys är vanligt förekommande i inledningen av valet av standardsystem 

innan man börjar utforma kravspecifikation och därmed fortsätter med vidare processer 

(Andersen, 1994). 

 

När en verksamhet väljer ett standardsystem bör dem hålla sig i banor kring att hitta system 

som tillfredsställer alla behov. Har man valt att följa valda metodens punkter blir en 

ekonomisk investering lättare att fatta. Dock ska vi ha i åtanke att valet av ett 
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standardsystem inte kan sammanfattas enbart på en kravspecifikation, utan det finns en 

bredare väg att tillgå och tillämpa så kallade metoder som finns utformade för att underlätta 

processen av anskaffningen av ett standardsystem. 

 

Erling S. Andersen (1994) tar upp i sin bok ”Systemutveckling – principer, metoder och 

tekniker” problematiken med valet av standardsystem. I en kapitel tar han upp följande: 

 

”En verksamhet bör välja ett standardsystem om detta täcker alla dess behov. Den 

ekonomiska fördelen är då så stor att beslutet är lätt att fatta. Men problemet är att man 

sällan ställs inför ett standardsystem som verkligen täcker verksamhetens alla behov. De 

aktuella standardsystemen löser bara en del av verksamhetens problem. Detta är generellt 

sett det största problemet med standardsystem. Hur ska man förhålla sig till detta?” 1

 

Detta argument och våra ambitioner att fullfölja ett bra och framgångsrikt uppdrag som vi 

fick av företaget, att skaffa ett standarsystem, har lett oss till en tankeställning: Finns det 

någon metod för anskaffning av standarsystem?  Efter lite forskning fann vi att det finns en 

metod endast för det ändamålet, s.k. SIV – metod (Standardsystem I Verksamheter). Med 

detta som utgångspunkt formulerade vi en frågeställning. 

 

1.4 Problemformulering 
 

Hur användbar är SIV – metoden i praktiken vid anskaffning av standardsystem? 

 

För att kunna besvara denna frågeställning ska vi pröva metoden i praktiken med ett företag 

i Växjö som är i behov av ett standardsystem. 

 

 

                                                 
1 ”Systemutveckling – principer, metoder och tekniker”, Erling S. Andersen (1994), sid 363-364 

 

 12



 
 

Inledningsvis ska vi i vår uppsats även ge svar på följande frågor: 

• Vad är standardsystem och vilken betydelse har standardsystem i dagens verksamheter? 

• Vilka är för– och nackdelar med standardsystem? 

 

1.5 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för SIV – metoden och 

undersöka hur väl användbar och genomförbar den är vid anskaffning av standardsystem i 

praktiken. 

 

1.6 Målgrupp 

Vi anser att vår målgrupp är alla aktörer som är intresserade av anskaffning av 

standardsystem. Vidare anser vi att studenter med inriktning på informatik är en klar 

målgrupp, eftersom ämnet i sig är relaterat till dagens moderna systemutveckling samt 

implementering. 

 

1.7 Avgränsning 
 
Eftersom vi har tänkt analysera det hela utifrån ett val- och anpassningssätt kommer vi inte 

att beröra områden som berör utvecklingen av standardsystem. Vår analys går ut på att vi 

ska förklara ur ett teorietiskt och praktiskt perspektiv vilka möjligheter som finns att bäst 

välja och anpassa ett standardsystem efter verksamhetens behov och krav. 

SIV – metoden består av tre huvuddelar, som är: val, anpassning och införande av 

standardsystem. Vi har valt att främst koncentrera oss på val och anpassning men lägga 

mindre tonvikt på införande. Detta valde vi dels för att införandefasen sker i alla former av 

systemutveckling och är inte unik just för standardsystem och dels för att vi är 

tidsbegränsade. 
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2. Metod 
 
För att få bättre förståelse för hur detta arbete har bedrivits presenterar vi i det här 

kapitlet vilka tillvägagångssätt som vi har använt. 

 

 

2.1 Positivism 
 

”Om man rensar bort allt man har trott sig veta men som man egentligen inte vet, då får 

man kvar en kärna av säker kunskap, ‘hård fakta’.” Detta menar Thuren (2000) är lösning 

på det sanningsproblemet inom positivismen. Ordet positivism kommer från den franske 

sociologen Auguste Comte från 1880 – talet, som hade uppfattning om att vetenskapsmän 

borde använda sig av en metodik som utifrån ”det positivt givna… leder till kunskap om 

universella orsakssamband” (Thurén, 2000). Positivismen syftar till att bygga positivt eller 

få säker kunskap. Synsättet kommer från naturvetenskapen men har även spridit sig till 

andra vetenskapsområden. De som är positivister tror på absolut kunskap medan 

hermeneutiker har större förståelse för relativistiska tankegångar (Thurén, 2000). Denna 

absoluta kunskap kan uppnås via två källor, iakttagelse och logik. Det vi iakttar med våra 

sinnen är den empiriska kunskapen som vi sedan logiskt analyserar för att dra en logisk 

slutsats. Den logiska sanningen skiljer sig från den empiriska eftersom den logiska har 

ingenting med iakttagelse att göra, utan med människans intellekt och användning av 

språket. Ett exempel som Thurén (2000) tar upp kan förklara detta resonemang: 

”Det är en empirisk sanning att en person befinner sig på en viss plats. Men det är en 

logisk sanning att han inte kan befinna sig på två platser samtidigt.” 

 

Vi avser, för att uppfylla företagets behov, genomföra en anskaffning av standardsystem 

enligt SIV – metoden och iaktta processen och dess delmängder som ingår i den. Vi 

kommer som forkskare även att vara vakna för och försöka observera outtalade faktorer 

som påverkar anskaffningsprocessen. Eftersom vi aktivt deltar i processen kommer vi 
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själva också att vara studieobjekt i den mening att det vi gör påverkar resultatet. Vi måste 

därmed även studera oss själva och försöka vara så objektiva som möjligt och se hur SIV – 

metoden fungerar utifrån en oerfaren konsultroll. 

 

2.2 Kvalitativ undersökningsmetod 
 
Informationsinsamling grundar vi på kvalitativ undersökningsmetod för att få en helhetssyn 

och därefter djupare förståelse av valt ämne. 

Det mest centrala i en kvalitativ undersökningsmetod är att fokus ligger på de studerade 

individernas perspektiv. I de renodlade kvalitativa undersökningar är fokuseringen på 

individers uppfattningar om och förståelse för hur deras sociala omgivning fungerar 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Det är studieobjekten som i första hand utgör källan till vad 

som är relevant och viktigt inom det undersökta området (Bryman 1997). Vid en kvalitativ 

undersökning får man inte bara svar på den formulerade frågeställningen utan också en 

bakomliggande förklarning till de svar som kommer fram. Denna typ av studie behöver inte 

nödvändigtvis ha en hög reliabilitet och leder därför till att man hellre exemplifierar än 

generaliserar. Undersökningarna inom kvalitativa studier kan genomföras med olika 

metoder, som t.ex. observationer och intervjuer. 

 

2.2.1 Fallstudie 
Inom den kvalitativa undersökningsmetoden är det vanligt förekommande med fallstudier. 

En kvalitativ fallstudie innebär att forskaren identifierar och koncentrerar sig på en 

företeelse. Den bygger på kvalitativ information som samlas in från observationer, 

intervjuer och/eller dokument (Judith, 2000). 

Man kan indela fallstudie i tre delar beroende på vilken avsikt man har med den. En 

fallstudie kan vara beskrivande, förklarande eller undersökande, och ett fall kan vara en 

individ, en grupp, en händelse eller liknande (Backman, 1998). Enligt Lundahl och Särvad 

(1999) det som är relevant fall bestäms i hög grad av forskningsfrågan. 
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Vår fallstudie har för avsikt att undersöka en viss företeelse i en verksamhet och detta 

kommer vi att genomföra med observation och ostrukturerade intervjuer2 med de personer 

vi kommer i kontakt med under processen. En styrka med den här metoden valet är att vi 

kan inhämta kvalitativ data som skulle vara svårt att inhämta från någon annan metod 

(Wisén & Lindblom, 2004). Vi kommer att dokumentera den insamlade informationen 

genom de anteckningar som vi kommer att föra under processen, för att sedan strukturera 

och sammanställa informationen från anteckningarna och redovisa det i form av en dagbok. 

 

2.3 Deduktiv angreppssätt 
 

För att dra slutsatser av vår studie för ämnet har vi valt deduktiv metod. Deduktiv tänkande 

innebär att vi resonerar från ”top – down”, från det generella/allmänna principer till 

slutsatser om ett specifikt fall. Detta innebär att vi drar en slutsats utifrån ett antal påstående 

som är logiskt sammanhängande (Passer, 2004). Slutsatsen från den deduktiva metoden 

behöver inte överensstämma med verkligheten. Som Patel (1994) nämner ska vi ur en redan 

befintlig teori härleda hypoteser som sedan ska empiriskt prövas i det aktuella fallet. 

 

2.4 Datainsamling  
 

Dokument, dagböcker, intervjuer är några av sätten att samla in data för att få svar på sin 

frågeställning. Data kan skiljas åt i primär och sekundär data. Primär data är data som 

samlas in för första gången, t.ex. genom intervjuer eller observationer. Sekundär data är 

data som redan existerar och som inte har samlats in av författaren själv, som t.ex. böcker 

och tidskrifter (Lundahl & Skärvad, 1999). 

I vår uppsats använder i både primär och sekundär data. För den teoretiska referensramen 

använde vi uteslutet sekundär data men i den empiriska ramen använde vi både sekundär 

                                                 
2 Vi har avvikit från den traditionella intervjuformen. Vi har fört en dagbok om våra diskussioner med kontakt 
personer från företaget. För dagboken hänvisar vi till Bilaga 1. 
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och primär data. Information om företagsbeskrivningen är hämtad ifrån en sekundär källa, 

från företagets hemsida. Övrig information i empirin är data som är hämtad från de 

observationer och intervjuer som vi genomfört i det aktuella förtaget. Tillvägagångssättet 

var att observera de processer som vi deltog i för att kunna besvara vår frågeställning och se 

hur pass bra teorin fungerar i praktiken. 

 

2.5 Databearbetning 
 

När den insamlade informationen ska bearbetas kan forskaren välja att göra det på ett ytligt 

eller djupgående sätt. Det som sker i en ytlig bearbetning av informationen är att 

informationen sammanslås till en mer översiktlig och hanterbar form, en beskrivning. Den 

djupare bearbetningen av informationen medför en analys av informationen som behandlas 

enligt någon metod och leder till en slutsats (Patel, 1987). Vår uppsats kräver en analys och 

jämförelse mellan teorin och empirin för att kunna besvara vår frågeställning och där med 

att dra en slutsats. 

 

2.6 Reliabilitet och validitet 
 
När man samlar in informationen är det viktigt att tänka på om dess reliabilitet och 

validitet. Med reliabilitet menas att det finns tillförlitlighet i informationen. För att läsaren 

ska kunna ha tillit för undersökt studie ska undersökningen ha skett på korrekt och opartisk 

sätt. Med andra ord ska studien kunna genomföras flera gånger med samma förutsättningar 

och nå samma resultat (Thuren, 2000). Undersökningen vore idealisk om den inte 

påverkades av den som utför mätningarna eller omständigheterna kring den (Lundahl & 

Skärvad, 1999). För att säkerställa reliabiliteten gäller det att standardisera undersökningar 

så att de genomförs på så lika sätt som möjligt, slumpen ska inte kunna påverka mätningen. 

Reliabiliteten är svår att tillämpa på den kvalitativa studien i den mening att den inriktar sig 

på ett fåtal fall. Men dock finns det sätt att mäta reliabiliteten i den kvalitativa studien t.ex. 

vid observationer. Det vanligaste sättet att mäta reliabiliteten är att man gör flera parallella 
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observationer som sedan jämförs och överensstämmelse mellan de blir en mått på 

validiteten. (Patel, 1987) 

 

Med validitet menas att forskaren undersöker det som är avsett att undersöka och inget 

annat. Det är vanligt att skilja på validitet på två sätt, inre och yttre. Inre validitet handlar 

om själva undersökningen och överensstämmelse mellan teori och empiri, det vill säga att 

undersökningen sker med relevant data och mäter det som är avsett att mäta. Den yttre 

handlar om undersökningen som en helhet och plats för generalisering från det urval som 

undersökningen är baserat på, det vill säga att man mäter om de svar man får 

överensstämmer med det man försöker bedöma. (Lundahl och Skärvad, 1999) 

 

Eftersom vi är utomstående på ett företag tror vi att vår närvaro kommer att påverka 

validiteten negativt. Under den begränsade tiden som vi har kommer det förmodligen att bli 

svårt att få en sådan relation till respondenten att det går att avgöra om våra svar/resultat 

stämmer med verkligheten. Men vår roll som konsulter på företaget gör att vi ser positivt på 

validiteten eftersom vi själva blir objekt för vår studie och kan därför få korrekta 

svar/resultat. 

 

2.7 Källkritik 
 
Den litteratur inför vår forskning som vi hittade utgjordes mest av ämnet systemutveckling. 

Däremot var det svårt att hitta litteratur som behandlar SIV – metoden. De tre böcker som 

vi hittade, som behandlar SIV – metoden, skrevs i princip av samma författare och endast 

en är vetenskaplig, dessutom är de gamla. Dessa författare har själva varit med och 

utvecklat metoden därför anser vi att dessa böcker inte är helt objektiva.  
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3. Teoretisk referensram 
 
 
Denna del av uppsatsen tar upp teorier inom området som har beskrivits i litteratur. Syftet 

är att ge läsaren en förståelse av de begrepp som uppsatsen behandlar. Utifrån vår 

frågeställning ser vi två viktiga begrepp som vi tar upp och klargör för innan vi går in på 

kärnan av uppsatsen, som är SIV – metod. Dessa begrepp är  standardsystem och metodik. 

 

 

3.1 Definition av standardsystem 
 

Eftersom denna uppsats handlar om att anskaffa standardsystem anser vi att det är viktigt 

att förklara och redogöra för begreppets betydelse. 

Det finns många olika definitioner på vad ett standardsystem är men för att kunna ge en 

närmare definition och svar på frågan kommer vi att ta användning av ett citat ur en artikel 

skriven av Rolf Andersson & Anders G. Nilsson (1996), “Standardsystem idag och i 

framtiden – En leverantörsstudie”. Enligt artikeln 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”. 

 

En annan forskare Erling S. Andersen tar upp i sin bok ”Systemutveckling – principer, 

metoder och tekniker” (1994), en liknande definition av begreppet standardsystem. Vi 

kommer därför att gå in mer ingående i dennes teori. 
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Enligt Andersen (1994) är ett standardsystem ett program eller flera olika program som 

integrerar med varandra som har utvecklats med avsikt att kunna användas i många olika 

typer av verksamheter. 

 

När ett så kallat programvaruhus eller andra systemutvecklingsföretag utvecklar ett 

standardsystem finns det vissa intentioner att gå efter som utvecklare. Dessa intentioner 

omfattar området där man fokuserar på hur det färdiga systemet kommer att användas. 

Genom detta kan utvecklaren utgå efter hur systemet kommer att användas utan att behöva 

förändras från användarens roll, eller ordna anpassningsmöjligheten för att användaren 

själv skall kunna anpassa sitt system efter sina verksamhetsbehov. 

 

Enligt teorin kan man skilja standardsystem genom olika typer av så kallade intentioner. De 

fyra intentioner som nämns är ett helt standardiserat system, hårt standardiserat system, 

standardiserat system och standardiserat underlag för eget system.3

I följande avsnitt kommer vi gå mer ingående på att begripa dessa olika intentioner och 

dess betydelse. 

 

3.1.1 Helt standardiserat system 
Ett helt standardiserat system är ett program där utvecklaren inte ger möjligheter för 

anpassningar och ändringar. Utvecklaren av dessa program har oftast ansett att det inte 

finns några behov eller krav för att låta programmen vara anpassningsbara till en viss 

verksamhet. Det är alltså inte meningen att man ska kunna göra förändringar och 

anpassningar i ett helt standardiserat system. 

 

                                                 
3 ”Systemutveckling – principer, metoder och tekniker”, Erling S. Andersen (1994), sid. 359 

 

 20



 
 

Exempel på ett standardiserat system kan vara datorns operativsystem. Där har användaren 

ingen möjlighet att anpassa och göra förändringar i systemet förutom utvecklarens 

uppdateringsmöjlighet. 

 

3.1.2 Hårt standardiserat system 
I ett hårt standardiserat system är utvecklarens intentioner att även i detta system inte lämna 

några möjligheter för anpassningar och förändringar. Dock ska vissa anpassningar vara 

möjliga. Dessa typer av system är redan i förväg avsedda för sådana verksamheter som har 

likadana användningsområden. Exempel på hårt standardiserade program som har en stor 

efterfrågan är dem administrativa program som erbjuder funktioner så som bokförings- och 

lönefunktioner. 

 

3.1.3 Standardiserat system 
I jämförelse med ett hårt standardiserat system erbjuder ett standardiserat system 

anpassningsmöjligheten. Avsikten med ett sådant system är att användaren själv ska kunna 

göra anpassningen efter sina behov. En stor efterfrågan på standardiserade system är där 

verksamheter är till stor del olika och en anpassning är oundvikligt för att verksamheten 

skall kunna klara sig. Här ska ett standardiserat system kunna anpassas i större 

utsträckning. 

 

3.1.4 Standardiserat underlag för eget system 
Standardiserat underlag för eget standardiserat system innebär att man som användare har 

möjligheten att bygga på och konstruera ett eget program som skall utvecklas efter 

verksamhetens behov. I den standardiserade systemet med ett standardiserat underlag ges 

det olika ramar. Det som är specifikt med denna form av system är att det är upp till 

användaren i det enskilda företaget att anpassa och tillämpa olika funktioner. 
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3.2 Anpassningssätt 
 
De olika standardsystemen går att kvalificera efter det metod som ger möjligheten för 

användaren att anpassa och tillgodose sina behov. Dessa tre olika kvalifikationer för 

anpassning är hårdkodade, tabellstyrda och programmerbara standardsystem. 

 

 

 
Figur 1.  Standardsystem indelade efter anpassningsintention och anpassningssätt, källa: Systemutveckling: 

principer, metoder och tekniker, sid. 361 

 

• Förklaringen för hårdkodning går ut på att anpassningar och förändringar måste 

göras i programkoden, och därför är det nästan omöjligt för användaren att utföra denna typ 

av anpassning. 
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• Ett tabellstyrt system ger många anpassningsmöjligheter. Exempelvis erbjuds det 

alternativa programmoduler för anpassning där man kan köpa in och anpassa funktioner 

efter sina behov. Dessa funktioner finns i ett urval i en tabell där användaren ges möjlighet 

att ha inflytande på sitt standardsystem genom att bland annat välja dessa olika funktioner 

som erbjuds i tabellen. Dock är inflytandet begränsad och endast funktioner som erbjuds i 

tabellen kan väljas som alternativ. 

 

• Genom programmerbara standardsystem har användaren tillgång till ett ramverk 

som samtidigt ger utvägen till ett effektivt programmeringsspråk där användaren kan 

specificera sina behov som skall utföras inom ramverkets gränser. 

 

3.3 Standardsystem en typ av informationssystem 
 
För att definiera ursprunget till ett standardsystem kommer vi i detta avsnitt att redogöra för 

hur ett informationssystem är uppbyggt där ett standardsystem är en typ av just 

informationssystem. 

 

Ett informationssystem ser likadan ut oberoende hur man definierar eller klassificerar den. I 

grunden består ett informationssystem av tre delar som är, en informationsbas, en regelbas 

och en begreppbas (Andersen, 1994). 
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 Här nedan ska vi beskriva dessa tre delar för att skapa en tydligare förståelse för hur ett 

informationssystem är uppbyggd. 

 
Figur 2: Datoriserat informationssystem, egen konstruktion. 

 

Informations 
bas 

Regel bas Begrepps bas 

Informationssystem 

• En informationsbas kan helt innehålla information om olika händelser som börjat, 

händelser som pågår just nu eller händelser som kommer att ske i framtiden. 

 

• En regelbas är som själva begreppet förespår en samling av regler för hur en 

informationsbas får lagras, presentares och matas in. Några andra närstående begrepp som 

man kan använda är valideringsregler, integrationsregler etc. 

 

• En informationsbas är till den största delen en koppling mellan dessa ovan nämnda 

begrepp. Syftet är att informationen som finns lagrad i informationsbasen eller databasen 

skall användas för att kommunicera med sin omgivning och utföra processer som den är 

avsedd för. 

 

 

 

 

Figur 2.1: Koppling mellan baser i informationssystem, egen konstruktion  

Informations 
bas 

Regel bas Begrepps bas 
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3.4 För- och nackdelar med standardsystem 
 
I det här avsnittet har vi valt att presentera vad litteraturen säger om vilka för- och 

nackdelar det finns med standardsystem. Vi har valt att ta upp och presentera de för- och 

nackdelar som Erling S Andersen (1994) tar upp i sin bok och anser vara de viktigaste. 

 
Enligt honom är standardsystem billigare system att utveckla än egenutvecklade system. En 

leverantör kan dela upp utvecklingskostnaden på flera olika köpare/användare och därmed 

minska utvecklingskostnaden per köpare/användare. Samtidigt får verksamheten en säkrare 

kostnadsbild eftersom ett standardsystem kräver i många fall en anpassning men dock blir 

det en billigare investering än att satsa på ett egenutvecklat system. Verksamheten behöver 

inte ha en egen stab av systemutvecklare om dem satsar på ett standardsystem och genom 

detta undviker man onödiga kostnader. 

Vidare anser Andersen (1994) att det går snabbare att komma igång eftersom 

egenutvecklade system tar långt tid att bli klara, men med ett standardsystem slipper man 

som köpare den stora utvecklings delen och systemet kan sättas i verk direkt eller efter 

mindre anpassningar. 

Det är lättare att veta vad man får, menar Andersen, eftersom ett standardsystem kan 

demonstreras för köparen innan köpet vilket är i många fall omöjligt med ett egenutvecklat 

system. På detta sätt kan man som köpare få en helhetsbild av systemet. 

Systemet kan vara av högre kvalitet genom att ett standardsystem kan ha funnits längre på 

marknaden och så kallade barnsjukdomar har säkert hunnit försvinna och systemet har 

uppdaterats. 
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Erling S. Andersen fortsätter att lyfta ut och kommentera även dem viktiga nackdelarna 

med standardsystem. Han anser att standardsystem täcker bara en del av verksamhetens 

behov och att det är mycket svårt att hitta standardsystem som helt tillfredställer en 

verksamhets behov. 

Det är svårt att göra anpassningar eftersom ett standardsystem som kräver anpassning till 

en viss verksamhet kan vara tidskrävande och dyrare i kostnad än vad som är räknat från 

början. Vidare anser Erling S. Andersen (1994) att det är svårt att beräkna 

anpassningarnas omfattning i form av tid och pengar eftersom anpassningar av ett 

standardsystem kan bli långtidskrävande och i större omfattning är det inte längre ett 

standardsystem. Samtidigt kan leverantören kanske avsäga sig ansvaret för systemet 

eftersom den övergår de gränser som en leverantör erbjuder. Verksamheten kanske måste 

anpassas till standardsystemet eftersom ett standardsystem kan ta långt tid att anpassa till 

verksamheten och organisationen kan tycka att det blir lättare att anpassa verksamheten 

efter systemet, vilket är ingen bra lösning i dem flesta fall. 

Verksamheten blir beroende av standardsystemsleverantören eftersom det kan leda till att 

möjligheten att hamna i beroende ställning till leverantören blir maximal. Med detta menas 

att leverantören har all kunskap och agerar utifrån sina preferenser som kanske inte alltid 

överensstämmer med köparens. 

Vidare tar Erling S. Andersen upp att det kan uppstå oklara ansvarsförhållanden när man 

köper utrustning och program från olika leverantörer eftersom en organisation har flera 

olika leverantörer av program och annat utrustning, och i sådant fall kan det uppstå oklara 

ansvarsförhållanden om vilken leverantör som bär ansvaret för vilken del. Ett annat 

problem är att det kan uppstå svårigheter med att se hur olika delar påverkar varandra i 

olika konfliktsituationer. 

Standardsystemet kan skapa driftproblem eftersom ett standardsystem kan kräva en annan 

infrastruktur än vad som finns tillängligt i organisationen vilket kan leda till driftproblem. 

Detta kan undvikas genom att organisationen väljer att inte synkronisera infrastrukturen 

med det köpa systemets behov. 
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3.5 Customer Relationship Management (CRM) 
 

För ett företag eller organisation är det viktigt att vårda och behålla alla lönsamma kunder 

samt ge kunden mer omtänksamhet. Idag finns det stort utbud med olika leverantörer och 

därför är kunden inte längre lika lojal som tidigare. För leverantören handlar det bland 

annat om att ge bättre support och service för att på det sättet behålla sina strategiskt viktiga 

kunder och samtidigt värva nya. 

 

3.5.1 Vad är ett CRM-system? 
”Ivicia Information Systems” som är en CRM-leverantör, definierar CRM i följande citat4: 

 

” CRM (Customer Relationship Management) handlar om att identifiera, förvärva 

och behålla kunderna. För alla företag är kunderna den största tillgången. Genom 

att skapa nöjda kunder får man även lojala kunder. Vilket leder till återkommande 

kunder, lägre kostnad för att förvärva nya kunder och som i sin tur skapar ett 

starkare varumärke. Med CRM-verktyg får du hjälp med hanteringen av 

kundinformation i hela organisationen. Genom att veta när och var kundkontakt sker 

kan du agera proaktivt och finnas där dina prospekts och kunder finns. Värdet på din 

kundinformation ökar med tiden.” 

 

CRM är ett standardsystem som är utvecklat för att spara värdefull information i en databas 

och låta all personal inom ett företag eller organisation dela på kunskapen. Alla företag som 

har kontakt med kunder måste hålla reda på en stor mängd viktigt information. Det är 

därför ett CRM-system är bra för, att hjälpa företaget att känna till kundens behov samt att 

förbättra relationen med kunderna och genom detta effektiviserar man sin verksamhet.  All 

viktig information om kunden sparas och finns tillgänglig inom organisationen och på det 

                                                 
4 Invicia Information Systems, 27.04.2006 från hemsida: 
http://www.invicia.se/default.aspx?page=subPages/what-is-crm.aspx 
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sättet gör det möjligt för en ny person att sätta sig i arbetet. Alltså, CRM är något som är 

oundvikligt för dagens moderna verksamheter. 

 

Idag ökar marknaden kraftigt för CRM-system och antalet leverantörer är storväxt.  Dock 

gäller det för tillverkaren att klara av alla utvecklingskostnader som ökar stort under senaste 

åren. Bland annat måste man komma med nya uppdateringar regelbundet och man måste 

följa kundens behov. Det gäller att utöka CRM-system så att dem täcker alla kundens 

behov som växer markant och genom detta vara ett steg före konkurrenterna. 

 

Ett CRM-system kan oftast integreras med affärssystem och genom detta kan man få 

information om hur mycket kunden köpt för i år, föregående år samt kreditläge. Många 

CRM-leverantörer erbjuder även plats för information om olika produkter och information 

om leveranser och dylikt. 
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3.6 SIV-metod 
 
I det här avsnittet kommer vi att gå genom SIV – metoden (Standardsystem I Verksamhet) 

och presentera de mest väsentliga delar av den.  SIV – metoden skildrar i steg vad som bör 

göras i varje fas som ingår vid anskaffning av standardsystem. Vi beskriver de metodsteg 

och moment som SIV – metoden omfattar för att kunna uppnå optimal kunskap och värde 

av den. Eftersom vi går igenom en metod finner vi det av betydelse att först förklara vad en 

metod är. 

 

3.6.1 Metodik 
”Metod är en detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett visst problem.”5 En metod är 

alltså ett detaljerat tillvägagångssätt där andvändare får vägledning i genomförandet av en 

uppgift. 

 

Enligt Goldkuhl (1994) kan metoder uppstå på två sätt. Dels kan den uppstå genom ett 

vanemässigt sätt att utföra något och dels genom en medveten metodutveckling. 

Brinkkemper (1996, sid.276), som har inriktning på systemutveckling, definierar 

metodutveckling inom ämnet som ett ämnesområde för att ”formge, skapa och anpassa 

metoder, tekniker och verktyg för utvecklingen av informationssystem”. Oavsett på vilket 

sätt metoden uppstår är syftet att förmedla kunskap mellan metodanvändare och specifika 

situationer. För att detta ska vara möjligt måste en metod vara generell och därmed inte 

alltid helt applicerbar i den specifika situationen, men ska dock kunna vara ett hjälpmedel i 

en likartad situation. 

 

Många av metoder som utvecklats genom tiden har byggts på och förändrats så att de ska 

passa alla typer av projekt inom sitt område. Enligt Anders G Nilsson (1991) är det 

eftersträvt med en form av supermetod, men han påpekar även att det bara är en illusion. 

                                                 
5 Andersen, 1994, sid. 102 
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Han tror att det är helt omöjligt att skapa en sådan metod eftersom den skulle bli alltför 

komplex och därmed inte användbar. För att komma runt det här problematiken redogör 

han för tre tänkbara utvecklingslinjer: 

 

Samma metod i olika omfattningar: denna utvecklingslinje har att göra med metodens 

omfattning. Antigen bygger man en slags bas – metod där delar av den går att plocka ut och 

använda de i en miniversion. Ett exempel som Nilsson (1991) tar upp är sin egen 

metodutveckling av SIV – metoden s.k. Mini – SIV. Alternativt kan en enklare grundmetod 

användas och sedan påbyggas för olika specifika fall. 

 

Kombination av olika metoder: grundtanken här är att det redan finns metoder som är 

lämpliga för olika delar och att det går att kombinera dessa för en problemlösning. Dock 

kan detta leda till problem eftersom dessa metoder sällan är tänkta att användas på något 

annat sätt och samordningsproblem kan därför uppstå. 

 

Komponenter från samma eller olika metoder: tanken här är att en metod byggs upp av 

ett antal fristående komponenter som går att kombinera och använda efter det behov som 

finns i det specifika fallet. Detta kräver att dessa komponenter är konstruerade på ett 

generiskt och flexibelt sätt. 

 
Det finns flera tillvägagångssätt för en organisation att införa ett nytt system. 

Organisationer kan välja att skräddarsy eget system eller att införa ett redan utvecklat 

standardsystem. Vilket sätt man än väljer finns det olika metoder för var och en som 

beskriver hur man bör gå till väga. 

Här vill vi påpeka att en bra metod inte behöver leda till ett framgångsrikt resultat. Det som 

kan påverka resultat i vårt fall, förutom en bra metod, kan enligt Anders G Nilsson (1991) 

beror på flera faktorer. 
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För en framgångsrikt implementering av standardsystem bör bl.a. finnas: 

• Acceptans hos användare 

• Stärkt kompetens och kunskap hos olika aktörer 

• Aktiv stöd från ledningen ändamålsenlig projektstyrning och projektledning 

• Professionell attityd hos leverantören 

 

3.6.2 Kort om SIV – metodens historik 
SIV står för Standardsystem I Verksamheter och är framtagen vid Institutet för 

Verksamhetsutveckling (Institut V). Metodutvecklingen ägde rum som ett samarbetsprojekt 

mellan Institutet V och näringslivet. Projektet startade 1981 och huvudansvarig var Anders 

G Nilsson. Metoden utvecklades för att det saknades stöd och vägledning för anskaffning 

av standardsystem för företagen. SIV – metodens utseende har påverkats av en modell som 

används vid Institutet V. Denna s.k. V – modell är ett synsätt för verksamhetsutveckling 

(Nilsson 1991). För att få djupare förståelse för bakomliggande faktor som påverkade SIV – 

metodens utseende hänvisar vi till Bilaga 5 som beskriver V – modellen. 

 

3.6.3 SIV egenskaper 
Innan vi går in på själva metoden anser vi att det är viktigt att plocka ut vilka egenskaper 

som urskiljer anskaffning av standardsystem från andra system utvecklingsmöjligheter. 

Detta tycker vi är viktigt eftersom dessa egenskaper har bidragit till och direkt påverkat SIV 

- metodens utseende. 
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Att införa ett standardsystem med hjälp av SIV - metoden innebär att det görs en jämförelse 

mellan verksamhet och standardsystem vilket är unikt för anskaffning av standardsystemen 

(Nilsson, 1991). Figuren nedan visar beskrivningsformen för jämförelse av verksamhet och 

standardsystem. 

 

 

Verksamhets- 
beskrivning 

Standardsystem- 
beskrivning 

Jämförelse

Jämförande 
beskrivning 

 
Figur 3. Beskrivningsformer, källa: Anskaffning av standardsystem, för att utveckla verksamheter,  sid. 99 

 

Egenskap 1. Verksamhetsbeskrivning 

Här ställer verksamheten sina krav och behov för systemet, dvs. en kravspecifikation 

utformas för vad användare vill få ut av systemet. 

 

Egenskap 2. Standardsystembeskrivning 

Här beskrivs systemets innehåll och uppbyggnad samt vilken typ av verksamhet systemet 

kan hantera. 
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Egenskap 3. Jämförandebeskrivning 

Den här delen beskriver jämförelsens resultat. Denna jämförelse mellan kravspecifikationen 

och standardsystem kan resultera i flera olika utfall beroende på i hur stor omfattning 

standardsystemet motsvarar verksamhetens kravspecifikation. 

 

Anskaffning av standardsystem med hjälp av SIV – metoden kräver djupare förståelse för 

var och en av ovannämnda beskrivningsformer än införandet av ett eget utvecklat system 

där man har kravspecifikationen som riktlinje för skapandet av systemet (Ibid.). 

 

3.6.4 Mål med SIV – metoden 
När SIV – metoden utvecklades hade den ett antal mål som var grunden för utvecklingen. 

Anders G. Nilsson, med flera, strävade efter att den skulle ha både praktiskt och 

vetenskaplig relevans. Den praktiska relevansen innebär att metoden ska leda till nyttiga 

resultat i praktiken och den vetenskapliga innebär att metoden ska vara logiskt uppbyggd 

och ha kunskapsvärde. Med denna utgångspunkt delas målen för SIV – metoden i fyra 

delmål. 

 

Praktisk relevans: 

Delmål 1, Användbarhet - Syftet med det här delmålet är att metoden ska vara användbar 

och stödja tillämpningen av standardsystem i en given situation. 

Delmål 2, Genomförandet - Metoden ska kunna genomföras och fungera i praktiken i olika 

situationer där man vill införa standardsystem. 

 

Vetenskaplig relevans: 

Delmål 3, Logisk uppbyggnad - I det här delmålet strävade utvecklarna efter att metoden 

ska vara koncist och sammanhängande. Dvs. att den ska vara utformad på ett exakt och 

entydigt sätt utan några motsägelser. 
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Delmål 4, Kunskapsvärde - Det här delmålets syfte är att metoden, genom tidigare relevant 

forskning, ska stärka kunskap inom ett vetenskapsområde. 

 

3.6.5 Metodens perspektiv 
Syftet med metoden är att den ska vara stödjande och användbar i praktiken för olika 

verksamheter när de vill införa standardsystem. Det finns två perspektiv som utgångspunkt 

för standardsystem, leverantörsperspektiv och kundperspektiv. Leverantörsperspektiv 

innebär att metoden ska fungera som hjälpmedel för att leverantören ska marknadsföra och 

sälja sitt system. Kundperspektiv innebär att metoden utgår från kunden (verksamheten) 

och dennes behov. Metoden ska vara stödjande i val, anpassning och införandet av 

standardsystemet. SIV – metoden är begränsat till att hjälpa kunden, dvs. metoden har ett 

kundperspektiv eftersom kunden anses vara oftast i underläge i förhållande till leverantören 

(Nilsson, 1991). 

 

3.6.6 Metodens tre faser 
Som utgångspunkt med kundperspektivet består SIV – metoden av tre huvudfaser: val, 

anpassning och införandet. 

 

Val av tillgängliga standardsystem där syftet är att hitta det system som bäst motsvarar 

verksamhetens kravspecifikation. 

Anpassning av kravspecifikationen och det valda systemet. Syftet är att göra djupare 

jämförelse mellan dessa så att kraven kan uppfyllas och se till att systemet kommer att 

användas till fullo. 

Införandet av det valda systemet efter anpassning. 

 

Val och anpassning är två karakteristiska faser vid anskaffning av standardsystem och 

särskiljer sig från andra systemutvecklingsmöjligheter där dessa sällan förekommer. 

Införande är en fas som sker i alla former av systemutveckling och av den anledningen har 
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vi valt att inte lägga tonvikt på den delen av processen i vår forskning, utan koncentrera oss 

bara på val och anpassning. 

Som vi tidigare nämnde har SIV – metoden sitt ursprung i V – modellen och därför, som 

figuren i nästa avsnitt visar, omfattar SIV – modellen delar av V – modellen. För att 

bibehålla relevansen valde vi att gå direkt på SIV - modellen och förklara de delar som 

ingår i ramen för den. (Se Bilaga 5 för V - modellen). 
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3.6.7 SIV – modellen 
 

V1 

 
 
 
 
Anpassning  

Införande Val  

Val 

Anpassning 

Införandet 

Verk-
samhets-
översyn 

 
   Efter-  
   studie 

Reali- 
sering 

 
Införande 

System- 
utform- 
ning 

Informa- 
tions- 
studie 

Verk- 
samhets- 
studie 

Föränd- 
rings-
studie  

Verk-
samhets-
värdering 

 
Figur 4.  SIV – modellen, källa:  Anskaffning av standardsystem, för att utveckla verksamheter, sid. 73 

 

SIV-metoden är de delar som är inramade ovan angivna figuren. Verksamhetsstudie är 

första delen som ingår i valsfasen. Den här delen omfattar val av standardsystem som ska 

bidra till verksamhetsutveckling. Anpassningsfasen innefattar tre delar, informationsstudie, 
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systemutformning och realisering. Informationsstudie innebär att man gör en logisk 

anpassning där man utvärderar standardsystemen på en detaljerad plan för att anknyta den 

som passar bäst verksamhetens behov och krav. Systemutformning görs ofta av 

leverantören och dennes uppgift är att anpassa systemet så att det tillgodoser verksamhetens 

kravspecifikation. Efter överenskommelse mellan leverantören och verksamheten för 

utformning av systemet är nästa steg att göra en fysisk anpassning av systemet. Det innebär 

att man konstruerar samman en basversion, leverantörens vidare utvecklingar och 

eventuella egenutvecklingar i enlighet med den logiska anpassningen till en helhet. 

Införandefasen är själva implementeringen av systemet i verksamheten och den innefattar 

allt från användning av systemet, tekniska aspekter och användarutbildning (Nilsson, 

1991). 

Framöver i den här uppsatsen kommer vi att presentera mer ingående de två faser, val och 

anpassning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37



 
 

3.6.8 Att välja standardsystem 
Första delen inom val fasen, verksamhetsstudie, kan ses som en beslutsprocess där man 

sållar bort alla system som inte motsvarar kravspecifikationen och endast en återstår som 

man anser är bäst. Man klassificerar olika system utifrån kravspecifikationen och sållar bort 

det system som är underlägsen den. Valprocessen kan delas in i fyra arbetsmoment enligt 

nedan: 

 

2. Marknads- 
undersökning 
och 
leverantörs- 
kontakter  

 
1. Behov och 
  Krav- 
  analys  
 

         3. 
Jämförelse 

och 
utvärdering 

 
  4. Beslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Arbetsmoment vid val, källa: Anskaffning av standardsystem, för att utveckla verksamheter, sid. 

113. 

 

Behov och krav analys 

Här tittar man inåt i verksamheten och utformar kravspecifikationen utifrån vilka behov och 

krav det finns för verksamhetsutveckling. 
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Marknadsundersökning och leverantörskontakter 

Här riktar man sig ut mot marknaden och utbudet av tillgängliga standardsystem. 

 

Jämförelse och utvärdering 

Kravspecifikationen och standardsystemets möjligheter och begränsningar jämförs och de 

standarsystemen som inte motsvarar kraven sållas bort. 

 

Beslut 

Här är valet av standardsystemet klart. 

 

3.6.8.1 Arbetssteg i valprocessen 
För att underlätta jämförelsearbetet mellan olika system kan man effektivisera valprocessen 

genom att dela upp den i ett antal steg. Anveskog (1984) utarbetade ett antal steg som han 

ansåg var vanligt förkommande vid valprocessen. Dessa arbetssteg var: 

 

• Indelning i delinformationssystem 

• Bedömning av möjligheter att tillämpa standardsystem 

• Val av standardsystem med leverantör: 

o Bidragsanalys och grov informationsanalys 

o Studier av standardsystem, leverantör och utrustning (inkl demonstration 

och studiebesök) 

o Jämförelse 

o Urval 

o Slutlig val med grov uppskattning av anpassningsresurser 

 

• Studie av delinformationssystem med egenutveckling 

• Samordning av delinformationssystem 

 

 39



 
 

Anveskogs arbetssteg ovan kritiserades starkt. Det visade sig bl.a. att de var för få typiska 

steg i praktiken vid val av standardsystem och att de var för nära kopplade med V - 

modellen. Detta ledde till att en ny version utformades: 

 

0. Behovsanalys 

1. Förutsättningsanalys 

2. Marknadsundersökning 

3. Leverantörsbedömning 

4. Offertbegäran 

5. Jämförelse 

6. Urval 

7. Demonstration 

8. Behovskomplettering 

9. Utvärdering 

10. Preliminärval 

11. Testkörning 

12. Förhandling 

13. Beslut 

14. Delgivning 

 

Arbetssteget ”Behovsanalys” har ingen direkt koppling till SIV – metoden men har stor 

betydelse och ska ligga som grund för anskaffning av system, oavsett om det handlar om 

egen utveckling eller val av standardsystem. 

 

 
 

 40



 
 

3.6.8.2  Steg beskrivning 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning för varje steg: 

 
 
Förutsättningsanalys:  De viktigaste behoven och kraven lyfts fram, de som är absoluta 

för att uppfylla de förväntningar man har på det nya systemet. 

 

Marknadsundersökning: Marknaden undersöks och information om vilka standarsystem 

och leverantörer som finns tillgängliga samlas in. I detta steg sker en grov gallring av alla 

de standardsystem som finns på marknaden och de som uppenbart inte passar till den 

aktuella verksamheten förkastas. 

 

Leverantörsbedömning: Här granskas leverantörerna. Förhållande som granskas kan vara 

produktspridning, tekniska aspekter, applikationsområden etc. Denna bedömning leder till 

att ytterligare standardsystem sållas bort och kvar blir de som tillgodoser verksamhetens 

krav. 

 

Offertbegäran: Offertfrågan skickas till lämpliga leverantörer med marknadsöversikt och 

kravspecifikationen som underlag. 

 

Jämförelse: Verksamhetens krav jämförs med standardsystemets möjligheter till att 

uppfylla dess krav. Samtidigt görs jämförelse mellan de olika standarsystemen. De 

standardsystem som ger tillfredställande stöd åt verksamheten går vidare till nästa steg. 

 

Urval: Efter detta steg ska 2-3 standarsystem finnas kvar. Därför ska de system som finns 

kvar bedömas utifrån ett helhetsperspektiv. De kvarvarande system ska detaljerad 

analyseras vilket är väldigt resurskrävande process. 
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Demonstration: Systemen presenteras och demonstreras av leverantörerna. För att lättare 

bedöma leverantören och dennes system bör en checklista ha utformats i förväg. 

 

Behovskomplettering: Här kompletteras och omvärderas, om det finns behov, de krav och 

behov som framkom i början av denna valprocess. Det kan visa sig att vissa funktioner är 

mer kritiska än andra och därför viktigare att stödjas av standardsystemet. De viktigaste 

kraven och behoven bör specificeras och kravspecifikationen omarbetats utifrån de nya 

specifikationerna. 

 

Utvärdering: Eftersom kravspecifikationen har omformulerats ska standardsystemen 

jämföras och bedömas utifrån denna. Helhetsintrycket ska skapas och utifrån den ska 

finalisterna rangordnas. De standardsystem som är mest intressanta genomgår en mer 

detaljerad utvärdering. En kalkyl för utnyttjande av standardsystemet utförs och om den är 

tillfredställande går processen vidare till nästa steg. Annars görs en iteration där ett annat 

system väljs som huvudalternativ och genomgår samma granskning. 

 

Preliminärval: Ett preliminärt standardsystem väljs och samtidigt motiverar man varför 

just detta system är mest lämpligt och inte de andra. 

 

Testkörning: Det preliminärt valda standardsystemet testkörs i den aktuella verksamheten. 

För effektivare testkörning ska en testmall ha utformats som ska kontrollera så att alla 

funktioner och aktiviteter fungerar. 

 

Förhandling: Efter testkörningen och noggrann utvärdering kan vissa ändringar och tillägg 

uppstå och dessa behandlas i detta steg. Ett preliminärt avtal bör tecknas där de ändringar 

och tillägg som leverantören är villig att göra ska finnas med. 
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Beslut: Granskning av standarsystemet ska nu vara tillräcklig och ska leda till ett beslut, att 

köpa det granskade systemet eller gå tillbaka i valprocessen och börja om med ett annat 

system eller leverantör. Beslutet ska motiveras väl. 

 

Delgivning: De berörda leverantörer ska underrättas om vilket beslut som fattades. Detta 

för att leverantören ska få ett tillfälle att få feedback på sin presentation och sitt arbete. 

 

Vissa arbetssteg är beslutsmoment där man sorterar standardsystemen efter 

kravspecifikationen som utgångspunkt. Detta leder till att standardsystem kategoriseras 

enligt följande: 

 

• Tillgängliga standardsystem, arbetssteg 2 0.    Behovsanalys 
0. Förutsättningsanalys 
1. Marknadsundersökning • Tänkbara standardsystem, arbetssteg 2 
2. Leverantörsbedömning  
3. Offertbegäran  
4. Jämförelse  

• Intressanta standardsystem, arbetssteg 3 

• Användbara standardsystem, arbetssteg 5 5. Urval  
6. Demonstration  
7. Behovskomplettering  • Utvalda standardsystem, arbetssteg 6 
8. Utvärdering  
9. Preliminärval  
10. Testkörning  

• Prioriterade standardsystem, arbetssteg 9 
11. Förhandling  
12. Beslut  
13. Delgivning  

• Valt standardsystem, arbetssteg 10, 13 

 

 

 

Arbetsstegen visar även så många tänkbara situationer som möjlig vid val av 

standardsystem, därför har SIV – metoden blivit en s.k. maximal metod. Med det menas att 

metoden är heltäckande och hållbar i olika situationer samt att det går att härleda 

snabbversioner utifrån den (Nilsson, 1991).  
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Detta leder oss till en snabb version av SIV – metoden som utformades med färre arbetssteg 

för små företag och benämndes mini - SIV: 

 

Steg A - Grov behovsanalys och förutsättningsanalys, 

Steg B - Marknadsundersökning och leverantörsbedömning 

Steg C - Verksamhetsanalys och demonstrationer 

Steg D - Utvärdering 

Steg E - Offertbegäran 

Steg F - Preliminärval 

Steg G - Förhandling och beslut 

 

Den stora skillnaden mellan maximala SIV – metods versionen och snabbvals versionen är 

att vissa steg slås ihop och därmed ökar tempo på hela processen och beslutet fattas 

snabbare (Ibid.). 

 

3.6.8.3 Dokumentation under valsfasen 
För att välja det rätta systemet kräver valprocessen att man dokumenterar de olika 

arbetssteg. Som vi tidigare nämnde i avsnittet 3.6.3 är det tre beskrivningsformer som krävs 

för jämförelsearbetet, dessa är: verksamhetsbeskrivning, standardsystembeskrivning och 

jämförande beskrivning. För bästa resultat ska alla dessa tre former noggrant dokumenteras 

med bra kvalité och finnas som underlagsmaterial för anskaffning av standardsystem. 

 

Dokumentation för verksamhetsbeskrivning bör bl.a. innehålla 

informationssystemförteckning där man förtecknar verksamhetsfunktioner och 

kategoriserar dessa efter typ av systemet (t.ex. manuella system, egenutvecklat system eller 

standardsystem). Verksamhetsgrafen är också en viktig dokumentation som visar samband 

mellan verksamhetens funktioner. För att kunna få en uppfattning om vilka nyttoeffekter 

det tänkta systemet kommer att tillföra verksamheten kan man använda sig av s.k. 

bidragstabellen. Det är även rekommenderat att ha en kalkyl för investering av 
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standardsystemet för att bedöma vilka intäkter och kostnader anskaffning av systemet 

kommer att medföra (Nilsson, 1994). 

 

Inhämtning av information för olika standardsystembeskrivningar kan skaffas från bl.a. 

leverantörens broschyrer och olika kataloger på marknaden. Om ett standarsystem framstår 

bra kan man även kontakta leverantören för demonstration av systemet och därmed få mer 

information om det. 

 

Enligt Nilsson (1991) Jämförande beskrivning är kärnan i SIV – metoden och 

dokumentation av den i den här fasen bör innehålla följande dokumenttyper: 

 

Marknadsöversikt: utbud av intressanta standardsystem på marknaden som man tror 

uppfyller verksamhetskraven. 

Offertmall: mall som ger översikt på faktorer och funktioner som leverantören ska reagera 

på. 

Checklista vi demonstration: lista över vilka funktioner och faktorer som ska avstämmas 

vid en demonstration. 

Jämförelsematris: matris där man poängsätter utvalda system utifrån några viktiga utvalda 

funktioner och faktorer som utgångspunkt. 

Funktions/moduljämförelse: se samband mellan verksamhetsfunktioner och 

programmoduler i ett studerat standardsystem. 

Testmall: mall som ska avstämmas vid testkörning av systemet med några viktiga 

funktioner och faktorer som utgångspunkt. 

Förhandlingsförteckning: frågor kring avtalsvillkor och eventuella 

ändringar/anpassningar. 
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3.6.8.4 Bedömningsoråden 
Enligt SIV – metoden finns det fyra områden som ska beaktas vid bedömning i val av 

standardsystem, dessa är: 

 

”Leverantörens miljö” - område där man skaffar upplysningar om t.ex. leverantörens 

service och support. Nästa bedömningsområde är ”Produktegenskaper” där utbildning och 

dokumentation för standardsystemet är av betydelse. ”Tekniska förutsättningar” är ett annat 

område och innebär att man granskar t.ex. vilken operativsystem och datormiljö som krävs 

för standardsystemet. ”Applikationskrav” är sista området och innefattar bl.a. krav på 

funktioner av standarsystemet (Nilsson, 1991). Dessa områden sammanfattas i enlighet med 

följande figur: 

 
Figur 6. Bedömningsområden, källa: Anskaffning av standardsystem, för att utveckla verksamheter, sid. 120 

 

 

 

 

 
Leverantörens miljö  

Produkt 

Applikation  Teknik 

    Standardsystem
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3.6.8.5 Bedömningsfaktorer 
Dokumentationen inom jämförande beskrivningsformen medför, som nämndes, en del 

checklistor och mallar med några viktiga utvalda faktorer som bedömningsförutsättningar. 

De utvalda faktorerna kan vara av två typer, utslagsgivande och värderingsfaktorer. 

 

Utslagsgivande eller ”Knock – out” faktorer är de som ger standardsystemet negativ utfall 

vid jämförelse med kravspecifikationen och standarsystemet blir därför uteslutet för vidare 

bedömning. Värderings eller kompensatoriska faktorer är faktorer där kravspecifikationen 

och standardsystemet är i samverkan med varandra och en positiv jämförelseresultat 

uppnås. Enstaka sämre jämförelseresultat kompenseras med fler bättre och en helhetssyn av 

standardsystemet skapas (Nillson, 1991). 
 

3.6.9 Att anpassa standardsystem 
 
Efter val av systemet har man sällan ett standarsystem som helt motsvarar 

kravspecifikationen. Därför finns det behov för anpassning av standardsystemet och/eller 

verksamheten. Man kan urskilja två vägval vid anpassning av standardsystem, ensidig och 

ömsesidig anpassning. Ensidig anpassning innebär att anpassningen sker endast i 

standardsystemet eller endast i verksamheten. Ömsesidig anpassning däremot ger utrymme 

för anpassning i både, standardsystem och verksamhet. SIV – metoden har en ömsesidig 

vägval vid anpassning eftersom utvecklarna strävade efter en metodik som skulle kunna 

tillämpas vid olika situationer för anpassning och därmed få en ökad räckvidd mot olika 

typer av situationer (Nilsson, 1991). 

 

Under anpassningsfasen sker en djupare jämförelse mellan standardsystemet och 

verksamheten, man studerar hur pass bra de överensstämmer med varandra. Målet är att 

uppnå en träffyta som är tillräcklig god för att systemet ska kunna införas. Det är skillnader 

mellan standardsystemet och verksamhetens kravspecifikation som är i behov av 
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anpassning. För effektivare anpassningsprocess kan man begränsa jämförelsearbetet genom 

att söka upp kritiska faktorer och funktioner som argument för bra anpassning. 

Som underlag för anpassning använder man sig av s.k. relationsmodell som visar olika 

utfall av jämförelse av en begränsad verksamhet och studerat standardsystem. 

Relationsmodellen illustreras enligt figuren nedan: 

Figur 7.  Relationsmodell, källa: Anskaffning av standardsystem, för att utveckla verksamheter, sid. 129   

(Figuren är förändrad genom att det tillagts riktvisnings pilar) 

 

0. Icke relevant 

1. Acceptabla delar 

2. Effektivisering 

3. Utbyggnad 

4. Ändring av leverantör 

5. Anpassning 

6. Ändring av kund 

7. Egen utveckling 

8. Ingen förändring 

9. Restpost 

 

 

Direkt efter valet bör man ha ett standardsystem som tillgodoser alla väsentliga funktioner 

och som motsvarar verksamhetens krav mellan 40 – 60 %. Har man valt ett sådant system 

Standardsystem 

Verksamhet 
 1 

 1 2 5 09

8 7 6 4 3

34 6 

2 5
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har man en träffyta i relationsmodellen motsvarande nummer 1, det andra träffytor indelas 

enligt följande: 

 

Verksamheten förändras mot standardsystemet genom (2) Effektivisering av 

erksamheten om man hittar bra lösningar i standardsystemet som kan reducera kostnader i 

ad 

v standarsystemet av leverantören, (4) Interna ändringar eller utfall (6) Ändring av kund 

v standardsystemet och jämförelse resultatet 

r i träffytan (7) Egen utveckling eller (8) där utfallet är att standarsystemet inte skulle leda 

an täckas av verksamheten och från början (0) inte 

r väsentliga eller relevanta och därför blir outnyttjade (9) eller blir s.k. Restpost. 

v

verksamheten eller (5) Anpassning av verksamheten och sänkning av verksamhets krav. 

 

Standardsystemet förändras mot verksamheten genom förhandlingar för (3) Utbyggn

a

där kunden själv gör förändringar i systemet. 

 

Delar av verksamheten som ej kan täckas a

ä

till någon förändring i verksamheten. 

 

Delar av standardsystemet som ej k

ä
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3.6.9.1 Arbetssteg i anpassningsfasen 
Arbetet i anpassningsfasen består av två delmoment, logisk anpassning och fysisk 

eras hur man ska bäst utnyttja systemet i 

1. 

2. Fördjupad behovsanalys 

g 

ing med leverantören 

ring 

 

Den fysiska anpassningen innebär att man utifrån den logiska anpassningsplanen 

mmanställer de olika delar av systemet till en helhet. Närmare sagt innebär den att man 

1. 

2. Test av grundversion av standardsystemet 

ning (inkl effektivisering) med 

byg

5. h förvaltningsplanering 

 

anpassning. I den logiska anpassningen plan

verksamheten och en anpassningsplan utformas med olika utfall enligt relationsmodellen. 

Arbetsstegen i det här delmomentet består av följande steg: 

 

Studie av standardsystemets grundversion 

3. Jämförelse 

4. Grov anpassningsplanerin

5. Slutförhandl

6. Detaljerad anpassningsplane

sa

realiserar önskat system för verksamheten. Helhetssystemet bygger man med hjälp av 

relationsmodellens utfall, ”grundversionen av standarsystemet (utfall 1,2, 5); 

vidareutvecklingar av leverantören (utfall 3,4); och egenformade delsystem (utfall 6,7)”. 

Arbetsstegen i det fysiska delmomentet består av följande steg: 

 

Uppbyggnad av tabeller och omläggning av register 

3. Egen systemframställning och verksamhetsanpass

gande av gränssnitt 

4. Systemsammanställning och systemtest med leveranskontroll 

Införande-, drifts- oc
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3.6.9.2 Dokumentation under anpassningsfasen 
Som nämndes tidigare i ”Dokumentation under valsfasen” behövs en bra beskrivning av 

verksamheten och standardsystemet med god kvalité som underlag för att uppnå en bra 

jämförelse beskrivning. De beskrivningar som dokumenterades i valsfasen fördjupar man 

sig i denna fas för kritiska delar av anpassningen och kompletterar med detaljerade grafer 

över informationssamband samt beskrivningar av komponenter och processer. 

Dokumentation i den här fasen görs i den logiska fasen och bör innehålla följande 

dokumentation: 

 

Funktions/moduljämförelse 

Här noteras de utfall enligt relationsmodellen. Man kollar efter samband i verksamhetens 

funktioner och motsvarande programmoduler i standardsystemet. 

 

Jämförelsegraf 

”Parvis jämförelse av indata/funktioner/utdata i verksamheten med 

input/programmoduler/output i standardsystemet” (Nilsson s.135). 

 

Strukturjämförelse 

Informationsstruktur för aktuelle databaser och register gällande verksamhetens krav och 

standardsystemets egenskaper jämförs. 

 

Komponentjämförelse 

Kontrollerar verksamhetens krav på önskade komponenter i standardsystemet, gällande 

söknycklar, attribut och id – begrepp 
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Processjämförelse 

Jämförelse där bearbetningsregler i form av villkor och beräkningar i standardsystemet 

jämförs med verksamhetens önskade krav. 

 

Specifik relationsmodell 

Här listas hur verksamhetens önskade funktioner tillgodoses av standardsystemet med 

relationsmodellen som underlag. 

 

Förhandlingsförteckning 

Dokument där ändringar och avtalsvillkor ska detaljerad regleras med leverantören. 

 

Grafer över definierade gränssnitt 

Specificering av hur gränssnittet kommer att hanteras mellan planerat standardsystem och 

befintliga system på företaget. 

 

3.6.10 SIV – metoden i framtiden 
 

När Anders G Nilsson prövade metoden i praktiken fann han att den var i behov för 

vidareutveckling. Han ansåg att det fanns flera förändringsbehov som måste utarbetas för 

att metoden ska ha bättre användbarhet. SIV –modellen är en av de delar som är i 

förändringsbehov, i den mening att ett tydligare samband mellan de tre utvecklingsfaserna, 

val, anpassning och införande behöver klargöras. Det sekventiella arbetsgången bör 

kompletteras med möjligheter där de olika faserna kan överlappa varandra och en växling 

mellan de kan göras. Samtidigt är det eftersträvt med en mer pedagogisk och enhetlig 

struktur för de arbetssteg som ingår i varje fas. 

Nästa del är behovsanalysen. Den bör urskiljas och förstärkas som eget utvecklingsområde 

inom SIV – metoden eftersom analysen inriktar sig mot anskaffning av standardsystem. 

Vidare påpekar Anders G Nilsson (1991) att införandefasen i SIV – metoden bör förstärkas 

och tydliggöras så att företagen ska kunna hantera hela processen med anskaffning av 
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standarsystem. Metoden inte ger tillräckligt stöd för analys och specificering av gränssnitt 

mellan standardsystem och omkringliggande system inom verksamheten. Därför bör 

metoden utvecklas med avseende till det eftersom det är en kritisk faktor för en lyckad 

implementering. Eftersom det finns ett växelspel mellan planering och anskaffning av 

standardsystem bör även dessa processer strategiskt samordnas av SIV – metoden. 

SIV – metoden bör även utvecklas så att den kan stöda processer med parallella 

anskaffningar av system inom ett projekt. Detta kan vara aktuellt och nödvändigt i vissa 

situationer för verksamheter med olika verksamhetsområden. Ytterligare ett 

förändringsbehov enligt Nilsson (1991) är att det saknas en intressentmodell som kopplar 

de olika aktörers ansvar inom varje steg. Intressentmodellen är en viktig faktor inom en 

metodik och därför bör SIV – metoden utökas med den. 

Databasernas uppbyggnad är något som SIV – metoden inte tar hänsyn till. Därför finns det 

behov av att utöka metoden med någon form av objektanalys mellan verksamhet och 

standardsystem med databas struktur i åtanke. 

Eftersom SIV – metoden är en generell metod saknar den applikationsstöd som är konkret 

vid anskaffning av standardsystem inom avgränsade områden i verksamhet. 

Applikationskunskap bör förstärkas med någon typ av basmallar där specifika faktorer och 

funktioner för typiska applikationsområden bör finnas med. 

 

Vidare är en förenkling av metoden önskvärt, speciellt för mindre tillämpningar och företag 

som inte kan lägga så pass mycket resurser på upphandlingsprojekt. SIV – metoden bör 

därför förstärkas med genvägar och ange var i processen specifika ”risknivåer” och 

”fördjupningsnivåer” kan uppkomma. 

Slutligen betonar Nilsson (1991) att det finns behov för datastöd för att underlätta 

processen med anskaffning av standarsystem. Sådant stöd kan effektivisera sökningen av 

standardsystem och möjliggöra känslighetsanalyser under utvärderingsarbetet. Samtidigt 

kan det vara lättare att framställa och hålla ordning på alla dokument som är 

rekommenderade under projektets gång. 
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3.6.11 Översikt av SIV-metoden 

Valsfasen 
Arbetssteg  Dokument   

0     Behovsanalys 
1. Förutsättningsanalys 
2. Marknadsundersökning 
3. Leverantörsbedömning 
4. Offertbegäran 
5. Jämförelse 
6. Urval 
7. Demonstration 
8. Behovskomplettering 
9. Utvärdering 
10. Preliminärval 
11. Testkörning 
12. Förhandling 
13. Beslut 
14. Delgivning 

• Informationssystemförteckning 
• Verksamhetsgrafen 
• Bidragstabellen 
• Marknadsöversikt  
• Offertmall 
• Checklista vi demonstration 
• Jämförelsematris 
• Funktions/moduljämförelse 
• Testmall 
• Förhandlingsförteckning 

Anpassningsfasen 
Logiskt delmoment 
1. Studie av standardsystemets grundversion 
2. Fördjupad behovsanalys 
3. Jämförelse 
4. Grov anpassningsplanering 
5. Slutförhandling med leverantören 
6. Detaljerad anpassningsplanering 
Fysiskt delmoment 
1. Uppbyggnad av tabeller och omläggning av 

register 
2. Test av grundversion av standardsystemet 
3. Egen systemframställning och 

verksamhetsanpassning (inkl effektivisering) 
med byggande av gränssnitt 

4. Systemsammanställning och systemtest med 
leveranskontroll 

5. Införande-, drifts- och förvaltningsplanering 

• Funktions/moduljämförelse 
• Jämförelsegraf 
• Strukturjämförelse 
• Komponentjämförelse 
• Processjämförelse 
• Specifik relationsmodell 
• Förhandlingsförteckning 
• Grafer över definierade gränssnitt 
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4. Empiri 
 
Inledningsvis ska vi i det här kapitlet presentera det företaget vi jobbade med och sedan 

redogöra för den arbetsprocessen av det genomförda uppdraget i enlighet med SIV – 

metoden. 

 

 

4.1 Företagsbeskrivning – Koneo, TechNet Syd AB 
 
Företagsbeskrivning har utformats med hjälp av information från Koneo kedjans hemsida 

samt information från vår kontaktman på Koneo, TechNet Syd AB i Växjö.  

 

Koneo är en produktinriktad återförsäljarkedja som är utbrett i stora delar av Sverige. I 

dagens läge svarar IT för omkring 90 procent av organisationens omsättning, som under 

2004 uppgick till 1 450 miljoner kronor för hela kedjan. Återstående 10 procent svarar 

inredningsdelen av kedjan för. Koneo består av 60 fristående bolag och har 70 kontor i 

landet. 

Alla Koneos kontor måste kunna leverera nio bastjänster för att få använda det 

gemensamma varumärket. Kedjans verksamhetsområden består av att arbeta samt utbilda i 

IT-branschen, service, försäljning och olika lösningar. 

 

Produkter som framställs eller arbetas med inom organisationen är: AV-teknik, 

dokumenthantering, finansiering, förbrukning, inredning, nätverk och kommunikation, 

PC/server, programvaror samt telekom.6

 
I kedjan ingår Koneo, TechNet Syd AB, som har sitt säte i Gislaved. I Koneo, TechNet Syd 

AB finns två företag presenterade, med säten i Gislaved och Växjö. Styrelsen och 

ledningen sitter i Gislaved där organisationen styrs ifrån. Styrelsen består av fem 

                                                 
6 Koneo kedjans hemsida, http://www.koneo.se datum: 23.04.2006 
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medlemmar som också är delägare i Koneo, TechNet Syd AB (i fortsättningen kallad för 

Koneo).Omsättning för Koneo är 60 miljoner per år, där IT täcker 90% av omsättningen. 

 

 

Styrelsen

Ledningen

Administration 

Växjö Gislaved 
 

Figur 8. Organisationsform, Koneo, TechNet Syd AB, egen konstruktion 

 

 

Vanligt förekommande problem inom ett företag som Koneo är att informationsflöde är 

väldigt enkelriktad. Ifall företagets olika säljare kunde medverka i att utnyttja inköp och 

försäljningsmarknaden skulle det kunna skapas en form av synergi i organisationens. Mål 

och de aktuella händelserna flås ihop genom att säljare tar del av att skapa en god 

säljarmiljö. 

 

Koneo ser sig själva som en platt organisation ”utan ledare”. I och med att en ledargestalt 

ordnas ser vi att besluten som tas i organisationen kan vara väldigt mer strategiska och vara 

till för att både agera och reagera, istället för att stå där med att verka som paralyserade när 

de egentligen är i behov av förändringen. 
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4.2 SWOT-analys 
 

För att på bästa sätt få fram företagets svagheter och styrkor har vi valt att göra en utförlig 

SWOT-analys som redovisar företagets svagheter, styrkor, hot och möjligheter. Detta 

utformades med hjälp av företagsledningen. 

 

S – Styrka: affärsidé, kunskap, brett sortiment som tillfredställer kundens behov 

W- Svaghet: för få anställda inom service och tjänster, ingen befintlig kundvårdsystem  

O- Möjligheter: utöka tjänster, marknads uppdatering 

T- Hot: tid, att inte vara uppdaterade på marknaden 

 

4.3 Strategiska beslutsfattande processer och aktörer 
 

Beslutsfattare 

I organisationen är syrelsen som är ett verkställande organ. Styrelsen arbetar kontinuerligt 

med frågor som berör koncernens och interna mål. 

 

Strategiska problem 

Strategiska problem uppkommer ganska ofta inom IT-branschen. Ett problem som Koneo 

är delvis inne på är att man inte kan planera långtsiktigt utan man tar ett kvartal i taget och 

håller sig uppdaterad. Hela tiden är utvecklingen igång och nya produkter och tjänster 

kommer. 

 

 

Behov av information för strategiska beslut 

I vår intervju avslöjar vår kontaktman Jerry att hans behov av information för att fastställa 

ett strategiskt beslut är att man är förhandsuppdaterad. Att vara förhandsuppdaterad är att 

gå på olika mässor som i bruk hålls på våren, där nya produkter presenteras men blir inte 
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tillgängliga på marknaden förrän på hösten. Under denna tid har ledningen långt tid att 

genomgå en strategi och fatta ett korrekt beslut. 

 

4.4 Beskrivning av fallstudiens förutsättningar 
 

Empirisk data som presenteras har samlats in och utarbetats i samband med intervjuer, 

observationer samt dagböcker som vi fört under projektets gång. 

 

I början av fallstudien åstadkoms en överenskommelse i ett möte med fallstudieföretaget 

om att sätta exakta tidsramar för implementering av ett CRM-system. I överenskommelsen 

ingick det att det skulle finnas klara tidsramar och en begränsad budget att gå efter. Vidare 

presenterade företaget sin vision om valet av ett CRM-system samt vilka mål man hade 

med införandet av systemet. Vi och fallstudie gruppen gjorde även en överenskommelse 

där all praktiskt insats från vår sida skulle uteslutas. Detta i form av praktisk insats vid 

implementering rörande installation och utbildning. 

 

För att knyta samman våra ambitioner med fallstudieföretaget gjorde vi klart för oss att 

fallstudien skulle ha en avgörande betydelse i intervjuer och möten med inblandade i 

framtiden. Vi klargjorde att en stor del av valet skulle bero på den uppfattningen och 

redogörelsen av verksamheten som företaget presenterade. Därför poängterades det att 

presentationen av visionen och målet med ett CRM-system skulle vara strategiskt 

genomtänkt. 

 

 

 

4.5 Nuvarande arbetssätt 
 
Vi utförde en mindre analys av företagets arbetssätt genom intervjuer samt observationer 

som resulterade att det visade sig att företagets säljare befann sig i en invecklad position då 
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dem inte hade ett befintligt CRM-system som ett stödjande verktyg gällande organiserandet 

av kundgrupper. Man använde inget kundvårdsystem och samtliga säljare var tvungna att 

föra sina egna adressböcker i form av Excell filer och Microsoft Outlook funktionen. Detta 

medförde att man inte hade någon koll på företagets gamla, potentionella eller nuvarande 

kunder. Nackdelen var bl.a. att om en säljare slutade försvann alla dennes kunder med 

denne person eftersom man inte hade någon central databas. 

Detta medför en tankegångare om hur verkligen detta företag kunde överleva utan ett 

befintligt kundvårdssystem. Detta bekräftades genom att säljarna hade ett bra samarbete 

emellan och att säljarna var flitiga i sitt arbete. Dock ska man inte överskatta detta och det 

insåg företagsledningen genom att bestämma sig för införande av ett CRM-system. 

 

4.6 Arbetsprocessen under vårt uppdrag i enlighet med SIV – metoden 
 

Vår uppdragsgivare hade gjort klart för oss att det fanns behov inom verksamheten av ett 

CRM-system och att behov –och verksamhetsanalys redan var gjort från deras sida. Vi som 

utomstående kände att vi behövde en klarare bild än den bilden vi hade av företaget och 

därför genomförde vi en grov verksamhetsanalys för att få en grund att stå på inför det 

fortsatta arbetet. Till en mer grundlig analys fann vi inte av behov eftersom systemet skulle 

införas först i Koneos verksamhet som är mindre komplex. Vi inledde vårt arbete med att 

bekanta oss med företaget och kontaktpersonen som samtidigt var företagsledaren7. Vi 

hade möjligheter att intervjua även annan personal men detta utnyttjade vi ytterst lite. 

Orsaken till detta kan vara att vi inte ville ifrågasätta kompetensen hos företagsledaren och 

samtidigt allt vi gjorde under projektets gång skedde i samråd med företagsledaren, vilket 

vi var nöjda med. 

Eftersom företaget inte var så komplex förstod vi problematiken inom det ganska 

omgående och ansåg att de dokumentations typer, som SIV – metoden förutsätter redan är 

gjorda (t.ex. verksamhetsgraf), inte var lägliga i vårt fall. Vi använde ingen metod för 

                                                 
7 Framöver refererar vi kontaktman och företagsledaren som samma person 
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verksamhetsanalys eftersom metodanvändning kan vara tidskrävande och det var en faktor 

som var mot oss. Därför var vi ganska snabba med att koncentrera oss på SIV – metoden 

och anskaffning av standardsystemet. 

 

Efter att vi hade lite mer kännedom om företaget kunde vi komma fram till följande 

problem som företaget var ställd inför. 

 

Problemet som fanns i företaget innan projektets start var omfattande. Det fanns inget 

befintligt kundvårdssystem inom företaget. Varje säljare hade som en bärande ansvar att 

hålla ordning på sin kundkrets. Detta medförde att man med tiden tappade många kunder på 

grund av att man inte hållit tillräcklig kontakt och uppdaterat kunden om nya 

affärsmöjligheter. Om en säljare slutade försvann all kundinfo med densamme. Med ett 

kundvårdssystem från början skulle detta naturligtvis vara undkomligt eftersom det skulle 

ha funnits en central databas med all kundinfo som skulle vara åtkomligt för samtliga 

säljare. 

 

Som tur är var företagets säljare flitiga och därefter har dem tagit sin uppgift med fullt 

ansvar, men detta är naturligtvis ingenting som man kan förtro sig på för framtiden. Som 

tidigare nämnt, anser vi att företagets beslut om att införa ett kundvårdsystem kom mer än 

lägligt. 

 

4.6.1 Arbetsgången i valprocessen 

Som SIV – metoden förespråkar började vi med en behovsanalys som underlag att välja 

standardsystem efter de steg som rekommenderas av SIV –metoden. Dessa steg följde vi 

inte i den tur och ordning som är presenterad i teorikapitlet utan utförde de efter de 

omständigheter och behov som rådde under vår arbetsgång. De arbetssteg som pressenteras 

under anpassningsfasen genomfördes bara ett antal av de i det logiska delmomentet. Endast 

ett steg genomfördes från det fysiska delmomentet (avsnitt 3.6.9.1). 
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0.    Behovsanalys 
14. Förutsättningsanalys 
15. Marknadsundersökning 
16. Leverantörsbedömning  
17. Offertbegäran  
18. Jämförelse  
19. Urval  
20. Demonstration  
21. Behovskomplettering  
22. Utvärdering  
23. Preliminärval  
24. Testkörning  
25. Förhandling  
26. Beslut  
27. Delgivning  

Tillsammans med företagsledningen lyfte vi fram de 

viktigaste kraven och behov som ansågs vara 

nödvändiga för verksamhetsutveckling (Steg 1). Som 

utgångs punkt med de problem vi fann kunde vi med 

sunt förnuft tillsammans med företagsledningen komma 

fram till vilka behov och krav som var nödvändiga. 

Utifrån det utformade vi en kravspecifikation där vissa 

krav kom att gälla som utslagsgivande faktorer inför 

valet av systemet. Under valprocessens diskussioner 

mellan oss och vår kontaktman fann vi ett problem 

gällande kravspecifikationen. Vi ansåg att kraven och/eller önskemål på systemet ändrades 

allteftersom av kontaktmannen. Detta medförde att vi fick granska system fler gånger innan 

vi sållade bort eller granskade vidare det. Eftersom detta påverkade hela processen och 

därmed valet av systemet tyckte vi att det var av stor betydelse att säkerställa 

kravspecifikationen. Därför gick vi genom kraven återigen med företagsledaren och några 

anställda på företaget för att se om vi missat något som är väsentligt för det tänkta 

systemet.8

 

 Därefter undersökte vi marknaden för att se vilka system och leverantörer som fanns 

tillgängliga (Steg 2). När kravspecifikationen blev fastställd kändes det lättare att kolla ut 

mot marknaden på tillgängliga standardsystem. I vårt fall valde vi att söka upp de 

leverantörer som erbjöd CRM-system via olika sökmotorer på Internet. Här sållade vi grovt 

och valde bort de system som uppenbarligen inte motsvarade våra krav. Sökningen 

resulterade i att vi hittade ett antal tänkbara leverantörer och efter en grov analys av de 

system de erbjöd hade vi fem system som vi vid den tidpunkten trodde skulle kunna vara 

användbara för vår aktuella verksamhet. Vi kontaktade de leverantörerna via telefon och 

förklarade att vi är intresserade av deras standardsystem och frågade om de hade möjlighet 

                                                 
8 För den slutgiltiga kravspecifikationen hänvisar vi till Bilaga C.   
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att komma och presentera sina system eller skicka mer information till oss så att vi skulle 

kunna få större uppfattning om dem. Två av dessa leverantörer, SYSteam i Anderstorp och 

Lundalogik i Lund, skickade konsulter till oss som presenterade sin verksamhet och 

demonstrerade (Steg 7) sina CRM-system. Resterande tre leverantörer skickade broschyrer. 

De intressanta systemen ledde till att vi granskade leverantören och dess produkter mer 

ingående. Vi utformade en bedömningschecklista (Bilaga 2) för att lättare kunna gör denna 

bedömning (Steg 3). Denna bedömningsfas ledde till att vi sållade bort ytterligare ett 

system och kvar hade vi de system som skulle kunna vara användbara för vår aktuella 

verksamhet.  

 

De närvarande under demonstrationerna var vi, företagsledningen och konsulten. Vi tyckte 

att det skulle vara till vår fördel om vår kontaktman var med under demonstrationerna 

eftersom vi kunde dra nyttja av hans erfarenhet som säljare inom IT – branschen.  Vid flera 

tillfällen under valprocessen ansåg vi att vi behövde komplettera och justera vår 

kravspecifikation (Steg 8). Vissa krav gick bort och några nya uppkom. Under 

demonstrationer av våra leverantörer hade vi en matris (Bilaga 4) som underlag för att 

lättare kunna jämföra våra krav, den presenterade systemet och de andra granskade 

systemen (Steg 5). Denna matris underlättade vårt val eftersom det var lättare att överblicka 

vilket system var det som bäst motsvarar kraven hittills. Redan under demonstrationerna av 

systemen förhandlade (Steg 12) vi med de aktuella konsulterna om vilka 

anpassningsmöjligheter de kunde erbjuda och vad dessa skulle kosta. Detta gjorde att vi såg 

SIV – metoden som otillräcklig i detta skede och insåg att vi var alltför begränsade och 

bundna till den. Vi var inställda på att anpassningsfrågorna kommer först efter valet av 

systemet och eftersom vi ännu var amatörer med denna metodanvändning ledde detta till att 

vi var tvungna att snabbt få större uppfattning om de kriterier som finns under 

anpassningsfasen.  

 

Djupare granskning av de kvarvarande systemen ledde till att vi sållade bort ytterligare ett 

system eftersom de inte uppfyllde ett av absoluta kraven, att systemet inte skulle vara 
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Internetbaserad. Urvalet (Steg 6) blev bland tre system, Lundalogiks ”Kontakt”, SYSteams 

”Pyramid” och ”Microsoft CRM”. Vår preliminära val (Steg 10) av dessa tre systemen blev 

CRM-systemet ”Kontakt” eftersom det var det system som uppfyllde flest krav och 

önskemål hittills. Det absolut viktigaste kravet som företagsledaren hade var att systemet 

skulle vara andvändarvänligt. Eftersom ”Pyramid” var alltför komplicerad och det 

överskred vår budget med hög marginal fick vi sålla bort det.  

 

 

Utifrån våra krav skickade leverantörerna offert (Steg 4) av deras system efter de 

anpassningar som vi redan då visste var nödvändiga. För att vara säkra på att dessa system 

tillgodoser våra krav testkörde vi, ledningsgruppen och några anställda de intressanta 

systemens demoversioner som vi hade till fogande (Steg 11). De bedömningsfaktorerna 

som vi valde uppdelade vi efter vår kravspecifikation. Utslagsgivande faktorer (avsnitt 

3.6.8.5) blev de som vi kallade för ”absoluta krav”, dvs. de krav som systemet måste 

uppfyllas annars sållades det bort. ”Tilläggskrav” blev värderings faktorer som snarare var 

önskemål än krav som ledningsgruppen hade på systemet.  

För att få ett helhetsintryck och därmed lättare kunna välja ett system utförde vi en grundlig 

utvärdering (Steg 9) av de två finalister. Denna utvärdering la grunden för vårt beslut (Steg 

13). 

Valet mellan ”Kontakt” och ”Microsoft CRM” ansåg vi vara lätt. ”Kontakt” uppfyllde fler 

krav, var ett flexibelt system och låg inom budgetramen. Detta ansåg företagsledaren vara 

till stor fördel eftersom deras kundkrets och IT - produkter är i ständig förändring och det 

kunde vara bra med ett system som man själv på ett enkelt sätt kunde anpassa efter de 

förändringarna som sker. Vi meddelade den berörda leverantören om vårt beslut (Steg 14) 

och anpassningsfasen inleddes. 
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4.6.2 Arbetsgången i anpassningsprocessen 

Som Anders G Nilsson (1991) nämner har man sällan ett standardsystem som helt 

motsvarar kravspecifikationen efter valet. Så blev det även i vårt fall. Vi valde ett system 

som motsvarade vår kravspecifikation med ca 60 %. Enligt SIV – metodens relationsmodell 

(avsnitt 3.6.9) valde vi ett system som hamnar på träffytan nummer 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Standardsystem 

Verksamhet 
 1 

 1 2 5 0 9

8 7 6 4 3

346

2 5

CRM - ”Kontakt” direkt efter valet 
CRM – ”Kontakt” med egna anpassningar 

  
Figur 9.  Relationsmodell med utfall av det valda systemet, källa: egen konstruktion 
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Även under den här processen följde vi de arbetssteg 

som förespråkas av SIV – metoden. Samtliga arbetssteg 

följde vi dock inte på grund av både behovsaknad och 

tidsbrist. Vi genomförde alla steg förutom steg 2 i det 

logiska delmomentet och i det fysiska delmomentet 

genomfördes endast ett steg, steg 2. 

Logiskt delmoment: 
1. Studie av standardsystemets 

grundversion 
2. Fördjupad behovsanalys  
3. Jämförelse 
4. Grov anpassningsplanering 
5. Slutförhandling med 

leverantören 
6. Detaljerad anpassningsplanering 

Fysiskt delmoment: 
1. Uppbyggnad av tabeller och 

omläggning av register  
2. Test av grundversion av 

standardsystemet  
3. Egen systemframställning och 

verksamhetsanpassning (inkl 
effektivisering) med byggande 
av gränssnitt 

4. Systemsammanställning och 
systemtest med leveranskontroll  

5. Införande-, drifts- och 
förvaltningsplanering  
 

 

Enligt de arbetsstegen som rekommenderas i det logiska 

delmomentet genomförde vi en djupare studie av 

grundversionen och jämförde det valda systemet och våra 

krav för att se vilka anpassningsmöjligheter vi hade (steg 1 

och 3, logiskt delmoment). Samtidigt testkördes 

grundversionen (steg 2, fysiskt delmoment) av 

ledningsgruppen och några anställda på företaget. De skillnader som vi fann mellan det 

valda systemet och kravspecifikationen ledde till att vi bestämde att göra anpassningar i 

endast standardsystemet (steg 4, logiskt delmoment). Detta beslut baserade vi på att vi hade 

kännedom från tidigare demonstrationen om att standardsystemet kunde uppfylla alla våra 

krav efter anpassningar utan att verksamheten behövde anpassas. Dvs. ”Standardsystemet 

förändras mot verksamheten”9. Dessa anpassningar kunde vi genomföra själva eftersom det 

valda systemet gav möjligheter till flexibilitet. Andvändaren kunde själv på ett enkelt sätt 

skapa egna fält och skräddarsy de efter egna behov, utfall nummer 6 i relationsmodellen 

(steg 6, logiskt delmoment). Efter detta slutförhandlade (steg 5, logiskt delmoment) vi med 

vår leverantör och införandefasen inleddes, dock utan vår närvaro. 

 

 

                                                 
9 Avsnitt 3.6.9 
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5. Analys och diskussion 

 

I det här kapitlet analyserar vi och jämför uppdragets arbetsgång i enlighet med SIV – 

metodens rekommenderade arbetsmoment. 

 

 

5.1 Arbetssteg i val och anpassning av standardsystem 
 
Redan under valsprocessen förhandlade vi med de aktuella leverantörskonsulter om vilka 

anpassningsmöjligheter de kunde erbjuda och vad de skulle kosta. Vår inställning på att 

anpassningsfrågorna skulle komma först efter valet av systemet gjorde att vi såg SIV – 

metoden som otillräcklig i detta skede. Vi insåg att vi var alltför begränsade och bundna till 

den. I samma veva var vi tvungna att snabbt få större uppfattning om de kriterier som finns 

under anpassningsfasen. Detta medförde att vi kände oss osäkra och stressade inför fortsatt 

arbete. De mest arbetsamma momenten inom anpassningsfasen är de dokument typer som 

SIV – metoden förutsätter redan är gjorda. Detta var en av anledningarna till att vi ansåg 

metoden vara alltför tidskrävande i sig och svår att följa. 

 

På grund av det bestämde vi oss att inte lägga stor fokus på alla detaljer som metoden 

föreslog. Våra ambitioner blev istället att vi ville få en övergripande bild av vår arbetsgång 

under processen och sedan jämföra vilka delar av SIV – metoden vi genomförde. 

 

Efter fullföljd process av anskaffning av standardsystemet avstämde vi vilka steg vi 

genomförde under valsprocessen enligt SIV – metoden. Det visade sig att alla steg 

genomfördes.  

 

 Anpassningsfasen tyckte vi däremot var oroväckande.  Eftersom vi aktivt deltog i 

anskaffningsprocessen kände vi behov av anpassningskriterier redan i valsprocessen. När vi 

väl inledde anpassningsfasen förhöll vi oss fortfarande på ”avstånd” från de arbetsstegen 

 66



 
 

som SIV – metoden rekommenderar för att slippa vara begränsade av dem. De steg vi 

utförde när vi sen kontrollerade och jämförde med SIV - metoden upptäckte vi att bara ett 

fåtal steg genomfördes, och de flesta i det logiska delmomentet. De steg som vi utförde slog 

vi ihop och genomförde samtidigt, trots att SIV – metoden förespråkar att stegen bör 

genomföras i följd. Studie av standardsystemets grundversion, jämförelse av systemet med 

våra krav och grov anpassningsplan10 utförde vi, vår kontaktman och leverantören 

gemensamt och i samverkan med varandra. Under anpassningsfasen var relationsmodellen 

väldigt givande faktor. Både vi och vår kontaktman ansåg att den var ett bra stöd för 

jämförelse och anpassning. 

  

I slutändan ansåg vi att det har gått bra med de rekommenderade arbetsstegen och 

bedömningsfaktorerna som förespråkas av SIV – metoden, trots att vi påstår att vi skulle 

behöva en parallell arbetsgång mellan val och anpassning på grund av de omständigheterna 

som uppkom. Dessutom ansåg vi att det var svårt att följa de rekommenderade 

dokumenten. Detta upplevde vi främst på grund av den pressen vi hade av att anskaffa ett 

system inom korta tidsramar. 

 

5.2 SIV – metodens mål och förändringsbehov  
 
Vidare har våra tankar riktat sig mot de mål som SIV – metoden syftar till att uppnå. De 

fyra delmål som Anders G. Nilsson tar upp är relaterade till varandra. Meningen är att SIV - 

metoden ska fungera som ett stöd vid tillämpningen av standardsystem i en given situation. 

Vidare ska SIV - metoden vara praktiskt relevant vid genomförandet och fungera i 

praktiken vid olika situationer när man anskaffar standardsystem samtidigt som metoden 

skall ha en vetenskaplig relevans. 

 

Efter genomgånget projekt med prövning av SIV-metoden i praktiken anser vi att metoden i 

stort sätt är koncist och sammanhängande, samt lämpligt för anskaffning av 

                                                 
10 Steg 1, 3 och 4 i det logiska arbetsmomentet, avsnitt 3.6.9.1 
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standardsystem, i avseende att den tar vara på grund delar vid anskaffningen av 

standardsystem. Vidare anser vi att metoden i praktiken har vetenskaplig relevans och är 

lätt tillämpad till en viss del. Vi utesluter inte att vara kritiska mot metodens olika delar. 

Vår kritik riktar vi främst på de delar som berör anpassningsfasen, där vi stött på 

problematiken i den mening att metoden inte är så lätt applicerbar i det avseende att den var 

alltför omfattande. Vi hade uppskattat en form av en genväg med de absolut nödvändigaste 

faktorerna inom den. Av den anledningen tycker vi inte att den delen av metoden uppfyller 

delmålet ”Användbarhet” just i vårt fall.   

 

Efter genomgången prövning av SIV – metoden kan vi även konstatera att vi stötte också 

på de förändringsbehov som Anders G Nilsson (1991) fann efter hans erfarenhet av 

metodens prövning, vilket vi anser stärker metodens kunskap och därmed uppfyller 

delmålet 4, ”Kunskapsvärde”. Vi siktar främst på behovsförändringarna ”SIV – modellen”, 

”Metodförenkling” och ”Datorstöd” (avsnitt 3.6.10). Som vi nämnde tidigare hade vi 

uppskattat en överlappande metodisk arbetssätt, där vi skulle kunna växla mellan val- och 

anpassningsfaser utan att känna oro, stress och osäkerhet. Eftersom vi ansåg att 

anpassningsfasen var alltför omfattande i vårt fall hade vi även uppskattat en förenkling av 

den fasen. Vi tror att i ett sådant fall skulle en effektivare anpassningsprocess av 

standardsystemet kunna genomföras. Datorstöd är också en faktor som vi skulle kunna ha 

nytta av. Vi utformade ytterst få dokument som rekommenderades under vår arbetsgång 

och detta tror vi kunde leda till negativt resultat. 

 

För att sammanfatta vårt resonemang kan vi säga att en förenkling av metoden under 

anpassningsfasen, med genvägar som visar kritiska nivåer i kombination med datorstöd, 

hade hjälpt och underlättat metodanvändningen avsevärt.   

 

Anderson (1994) förklarar att en metod är ”en detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett 

visst problem”. Brinkkemper (1996) påpekar att en metods syfte är att förmedla kunskap 

mellan metodanvändare och den specifika situationen, och för att detta ska vara möjligt ska 
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metoden vara generell och därför inte helt applicerbar i den specifika situationen men ska 

dock vara ett hjälpmedel. Utifrån detta kan vi även konstatera att vi anser att SIV – 

metoden tillhandhåller den beskrivningen och är den hjälpmedel som Anderson och 

Brinkkemper nämner. 
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel drar vi egna slutsatser utifrån analysen och jämförelsen mellan den 

teoretiska referensramen och vår studie. 

 

Härmed vill vi inleda detta avsnitt med att besvara de två delfrågor vi ställde i början av 

denna uppsats, vad är och vilken betydelse har standardsystem i dagens verksamheter, samt 

vilka är för –och nackdelarna med standardsystem?  

 

Rolf Andersson & Anders G. Nilsson (1996) definierar, i artikeln “Standardsystem idag 

och i framtiden – En leverantörsstudie”, standardsystem enligt följande citat: 

 

 ”Ett standardsystem är en 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”.  

 

Att standardsystem har en stor betydelse i dagens verksamheter är det ingen tvekan om. 

Dock är det viktigt att företag som beslutar sig för att anskaffa standardsystem tillämpar en 

bra metodik samt gör en grov verksamhetsanalys för att kunna åstadkomma en grund i 

valprocessen och underlätta valet av standardsystem och därmed säkerhetsställa en lönsam 

investering.  

 

Efter genomgånget projekt i praktiken och utforskningen av standardsystem har vi sett en 

klar nivåförändring i användningen av standardsystem under 1980-90 talen och 2000-talet. 

Framtiden bär med sig en värld där standardsystem kommer att dominera. Möjligheter och 

fördelar med standardsystem är omfattande dock är det svårt att urskilja likheter för 
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anskaffningen av standardsystem i olika sorters verksamheter. Den praktiska delen i vår 

uppsats har relaterat sig till att anskaffa ett standardsystem till ett företags säljarenhet. Det 

är utifrån denna erfarenhet vi kan dra en slutsats att anskaffningen av ett standardsystem, 

som i detta fall var ett CRM-system, kräver en bra och tillämpningsbar metodik.  

Vi anser att standardsystem skall anpassas till företaget och inte tvärtom. Detta är en 

återkommande dilemma när man står inför valet av standardsystem. Efter vår analys, 

utforskning och tillämpning av SIV-metoden kan vi sammanfatta att standardsystem inte 

går att anpassa fullt ut till ett specifikt företag. Detta beror på att många system är 

komplexa liksom företagen och system har ett standardflöde som inte alltid kan motsvara 

ett arbetsflöde på ett företag.  

 

Vi har tidigare nämnt att den ekonomiska aspekten är till fördel vid val av standardsystem, 

men nu kan vi tillägga att det är även den ekonomiska aspekten som vid anpassningen av 

standardsystem inte tillåter att systemet anpassas för fullt till företaget eftersom detta i 

många fall medför en alldeles för dyr och oplanerad affär. 

 

Utgångspunkten av den här uppsatsen har varit hur användbar är SIV – metoden i praktiken 

vid anskaffning av standardsystem. För att kunna bedöma det och ge svar på vår 

frågeställning har vi valt att utgå från metodens två valda faser med de rekommenderade 

steg och dokument typer i åtanke. Efter genomförd prövning av SIV – metoden i praktiken 

kan vi komma fram, utifrån vår erfarenhet, till följande slutsats: SIV-metoden är användbar 

i den mening att den ger vägledning i förhållande till metodens valda delar och tar vara på 

de huvuddelar som ingår i processen vid anskaffning av standardsystem. Däremot anser vi 

att metoden i sin helhet inte är användbar. Vi håller med Anders G Nilsson att metoden har 

fler utvecklingsmöjligheter i avseende till de förändringsbehov, Nilsson (1991: 244-246). 

Under vår praktiska studie i mån av SIV – metodens prövning påträffade vi tre av de elva 

förändringsbehoven, ”SIV-modellen”, ”metodförenkling” samt ”datorstöd”. Hade vi haft 

möjligheten att utnyttja metoden med nämnda delar skulle metodens användbarhet i vårt 

fall öka markant. 
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Eftersom SIV-metoden är den enda generella metoden för anskaffning av standardsystem 

ska man inte ta för givet att denna metod är tillämpningsbar i alla verksamhetsområden. 

 
Som tidigare nämnt förklarar Anderson (1994) att en metod är ”en detaljerad beskrivning 

av sättet att lösa ett visst problem” och Brinkkemper (1996) påpekar att en metods syfte är 

att förmedla kunskap mellan metodanvändare och den specifika situationen. För att detta 

ska vara möjligt ska metoden vara generell och därför inte helt applicerbar i den specifika 

situationen men ska dock vara ett hjälpmedel. Efter genomgången utforskning av SIV - 

metoden kan vi även konstatera att vi anser att SIV – metoden innehåller en detaljerad 

beskrivning för problemlösning och är den hjälpmedel som Anderson och Brinkkemper 

nämner. 
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6.1 Reflektioner 
 

För att sammanställa vårt projekt har vi valt att även presentera våra synpunkter och 

reflektera vår arbetsgång under projektet. Detta med mening att belysa våra tankar kring 

vad som kunde ha åstadkommits bättre under projektets gång. 

 

I början av projektet har vi känt att vi haft lite tid för manövrering av projektet. Detta i 

samband med vårt första möte med företagsledningen, där klara tidsramar sattes för när det 

nya systemet skall vara implementerat och vara klar för användning. Vi tycker att vi borde 

ha tagit i åtanke våra egna krav vid diskussionen med företagsledningen. Tanken är att vi 

ska ha tid för en utforskning av det valda ämnet samt tid för en skriftlig rapport. Vi 

uppfattade att de bestämda tidsramarna pressade oss i negativ riktning, vi var hela tiden 

tvungna att kombinera vår ämnesutforskning, skrivning samt projektledning. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Eftersom vi aktivt deltog i processen för anskaffning av standardsystemet i ett företag hade 

vi mycket kontakt med företagsledaren som samtidigt var vår kontaktman. Det nära 

samarbetet vi hade med denne anser vi påverkade vårt arbetssätt och hela anskaffnings 

process. Vi är inte säkra på vilka sätt och vilken omfattning det har påverkas oss som 

”konsulter” och därmed även hela processen, vilket omöjliggör en objektiv hållning. Det 

hade varit intressant att undersöka om företagsledningen påverkar anskaffningsprocess av 

standardsystem, på vilket sätt och hur omfattande påverkan är? 
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8. Bilagor  
 

Bilaga 1 - Dagbok 
Bilaga 1.1 

 

Första möte med Koneo i Växjö  2006-02-02 

Kl. 08.30 

 

Deltagare vid mötet: 

Jerry Lilja 

Kemal Basic 

Selma Muminovic 

 

 

Inför vårt första möte hade vi klart för oss vad som skulle göras. För att få en uppfattning, 

inför mötet om hur marknaden för CRM-standardsystemen såg ut, efterforskade vi och 

undersökte vilka tillgängliga system det fanns på marknaden. 

 

Vi ville veta vad Jerry L. hade för mål med införandet av standardsystemet. Han förklarade 

behovet för ett CRM och vad det skulle medföra verksamheten. Utifrån dessa behov 

fastställde vi en preliminär kravspecifikation och strategi för anskaffning av CRM. Under 

det här mötet bestämde vi även budget som vi hade till fogande. Vi insåg att tiden inte var 

på vår sida eftersom Jerry L. ville ha systemet infört i början av april. Därför bokade vi 

omgående vid detta tillfälle möte med en konsult från ” SYSteam” eftersom alla vi ansåg 

att de erbjuder ett tänkbar CRM som kallas för ”Pyramid”. 
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Agenda, sammanfattning: 

 

 Nulägesanalys 

 Mål för anskaffning av standardsystemet 

 Strategi 

 Fastställde preliminär kravspecifikation 

 Bestämde ungefärlig budget och tid för införande 

 Bokade tid med konsult från ”SYSteam” i Anderstorp, Stefan Asp, den 7e    februari 
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Bilaga 1.2 

Andra möte med Koneo i Växjö  2006-02-07 

Kl. 13.15 

 

Deltagare vid mötet: 

Jerry Lilja, försäljnings ansvarig på Koneo 

Kemal Basic, kandidat student vid Växjö Universitet 

Selma Muminovic, kandidat student vid Växjö Universitet 

Stefan Asp, konsult  från ”SYSteam” i Anderstorp 

 

 

Stefan Asp presenterar sitt företag och deras CRM-system.  

CRM-systemet motsvarade inte alla krav som vi hade utformat. Men enligt Stefan A. kunde 

systemet anpassas, vissa tillägg och justeringar kunde göras mot en extra kostnad. Under 

det här mötet tillkom fler krav av Jerry  L. som även tyckte att systemet inte var 

användarvänligt. 

 

Mötet avslutas med överenskommelse om att Stefan ska skicka en offert av systemet efter 

anpassningarna. 

 

 

Agenda, sammanfattning: 

 

 Demonstration av ”Pyramid” – CRM 

 Ändringar av kravspecifikationen 

 Offert begäran som ska skickas onsdagen den 15e februari 

 

 

 78



 
 

Bilaga 1.3 

Tredje möte med Koneo i Växjö  2006-02-22 

Kl. 08.30 

 

Deltagare vid mötet: 

Jerry Lilja, försäljnings ansvarig på Koneo  

Kemal Basic, kandidat student vid Växjö Universitet 

Selma Muminovic, kandidat student vid Växjö Universitet 

 

 

Gemensamt gick vi genom och utvärderade CRM ”Pyramid” utifrån kravspecifikationen 

och offerten som skickades av Stefan Asp den 15e februari. Vi ansåg att systemet var 

intressant och att det täcker verksamhetens krav efter alla anpassningar. Dock ledde dessa 

anpassningar till att budgeten överskreds och att vi ställde systemet åt sidan för att granska 

vidare på andra system som vi under tiden fann intressanta. Ett annat tänkbart system var 

Lundalogiks ”Kontakt” som vi vid detta tillfälle bokade tid med en konsult för att 

presentera detta system. 

 

Vid det här mötet justerades kravspecifikationen igen utifrån Jerrys och av anställda 

önskemål. 

 

 

Agenda, sammanfattning: 

 

 Utvärdering av CRM ”Pyramid” 

 Justeringar av kravspecifikationen 

 Bokade tid med konsult från Lundalogik i Lund, Ellinor Wessel, den 23 mars 
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Bilaga 1.4 

Fjärde möte med Koneo i Växjö 2006-03-01 

Kl. 09.30 

 

Deltagare vid mötet: 

Jerry Lilja, försäljnings ansvarig på Koneo  

Kemal Basic, kandidat student vid Växjö Universitet 

Selma Muminovic, kandidat student vid Växjö Universitet 

 

Vi och Jerry L bokade detta möte via telefon för att gå genom alla system som vi 

granskade. Vid denna tillfälla hade vi fyra system som var intressanta och användbara: 

”Fortnox”, ”Kontakt”, ”Microsoft CRM”, och ”Pyramid”. Eftersom Jerry L ändrade 

önskemål på det tänkta systemet allt eftersom, tyckte vi att det var nödvändig att ta det upp 

med honom. Detta ansåg vi eftersom det påverkade vår granskning av standarsystemet och 

därmed valet av det. Därefter fastställde vi kravspecifikationen som kom att gälla hela 

vägen. 

 

 

Agenda, sammanfattning: 

 

 Diskuterade de intressanta systemen. 

 Fastställde kravspecifikationen 
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Bilaga 1.5 

Femte möte med Koneo i Växjö  2006-03-23 

Kl. 09.30 

 

Deltagare vid mötet: 

Jerry Lilja, försäljnings ansvarig på Koneo  

Kemal Basic, kandidat student vid Växjö Universitet 

Selma Muminovic, kandidat student vid Växjö Universitet 

E. W. , konsult från Lundalogik i Lund 

 

 

Efter en kort presentation om företaget Lundalogik genomförde konsulten E. W. en 

demonstration av ”Kontakt”. Både vi och Jerry L blev mycket nöjda med systemet. Det 

tillfredställde alla våra krav och budgeten hölls inom angivna ramar. Vi förde diskussioner 

kring installationen och utbildningen av systemet, mötet avslutades med att vi skulle 

meddela E. W. om ett eventuellt köp inom kort. 

 

Vi bokade ett möte med Jerry L för att sammanfatta och gå genom, ännu en gång, de 

system som nu blev finalister, ”Pyramid” och ”Kontakt”. 

 

 

Agenda, sammanfattning: 

 

 Demonstration av CRM ”Kontakt” 

 Bokade tid med Jerry L, den 30e mars 

 Två finalister, ”Pyramid” och ”Kontakt” 
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Bilaga 1.6 

Sjätte möte med Koneo i Växjö  2006-03-30 

Kl. 09.00 

 

Deltagare vid mötet: 

Jerry Lilja, försäljnings ansvarig på Koneo  

Kemal Basic, kandidat student vid Växjö Universitet 

Selma Muminovic, kandidat student vid Växjö Universitet 

 

Jerry L vill att vi ska granska ”Microsoft CRM” igen. Hans vilja grundar sig på att han 

anser att Microsoft är mer hållbar i framtiden och vissa krav som gjorde att systemet 

sållades bort tidigare ändrades nu och därför behöver en ny granskning. Pyramid gick bort 

eftersom ”Kontakt” var överlägsen det. Nu fick vi två nya finalister, Kontakt och Mirosoft 

CRM. 

 

 

Agenda, sammanfattning: 

 

 Sammanfattade finalist systemen 

 Överenskommelse om en ny granskning av Microsoft CRM 

 Två nya finalister, ”Kontakt” och ”Microsoft CRM” 
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Bilaga 1.7 

Sjätte möte med Koneo i Växjö  2006-04-04 

Kl. 09.30 

 

Deltagare vid mötet: 

Jerry Lilja, försäljnings ansvarig på Koneo  

Kemal Basic, kandidat student vid Växjö Universitet 

Selma Muminovic, kandidat student vid Växjö Universitet 

 

 

Detta var det sista formella mötet med Jerry L gällande anskaffningen av CRM-systemet. 

Under detta möte presenterade vi våra resultat och en gemensam genomgång gjordes där 

det fastställdes återigen att CRM-system Kontakt var det mest passande systemet. Efter att 

detta klargjordes kom vi överens med Jerry L att resterande arbete gällande implementering 

samt utbildning skulle utesluta oss. Vi tackade för oss och lovade att stanna i kontakt med 

företaget Koneo och Jerry L. 

 

 

Agenda, sammanfattning: 

 

 Sammanfattade finalist systemen, Kontakt 

 Överenskommelse om uteslutande av fortsatt arbete för oss 
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Bilaga 2 - Checklista för bedömningsområden11

 

Leverantör 

• Storlek (omsättning, antal anställda) 

• Strategi (leverantörens marknadsandel, framtidsplaner) 

• Markand (sortiment, kundkategori, placeringsort) 

• Image (arbetssätt, öppenhet, rykte) 

• Relationer (våra tidigare erfarenheter, kontakt personer) 

• Kompetens (produkt, bransch kunnande, service) 

• Support (installation, utbildning, underhåll) 

• Ansvar (garantier, produktansvar) 

 

Produkt 

• Referenser (tidigare installationer, erfarenheter) 

• Strategi (produktens marknad, ålder, framtidsplaner) 

• Egenskaper (flexibilitet, utbyggbarhet, tillgänglighet) 

• Beskrivning (språk i menyer/rapporter, dokumentation) 

• Kompetens (produktkunskap, personbundenhet) 

• Information (utbildning, användargrupp, produkttidning) 

• Pris (inköp, anpassning, underhåll, nya versioner) 

• Avtalsvillkor (nyttjande/äganderätt, leveranstid, service) 

 

Teknik 

• Drift (egen anläggning/servicebyrå, centralt/lokalt) 

• Hårdvara (datortyp, nätverk, ergonomi) 

• Mjukvara (operativsystem, realtid/batch, DB-hanterare) 

• Säkerhet (backup, transaktionsloggning, återstart) 

• Prestanda (driftseffektivitet, svarstider) 

                                                 
11 Anders G Nilsson, 1991, s. 122 
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• Standards (programspråk, programstrukturering) 

• Konvertering (komplexitet, resursinsatser) 

 

Applikation 

• Omfattning (områdesavgränsning, täckningsgrad) 

• Säkerhet (datasäkerhet, behörighet, felfrekvens) 

• Verktyg (frågespråk, rapportmöjligheter) 

• Gränssnitt (för-/eftersystem, manuella rutiner) 

• Systemuppbyggnad (systemstruktur, layouter) 

• Enkelhet (användbara respektive överflödiga funktioner) 

• Funktioner (listning av funktioner inom applikationen) 
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Bilaga 3 - Kravspecifikationen  

 
Kravspecifikation för CRM, Koneo: Funktionella/ icke 

funktionella krav 
Absoluta /tilläggs 
krav 

 
1. Kunna ta fram prospekt/suspekt i 

TB per säljare, affärsområde, och 
totalt. 

 
 
2. Ta fram etiketter med olika 

kundurval. (personinriktad och 
generell) 

 
 

3. Maila med olika kundurval, person 
och generellt. 

 
4. Faxa med olika kundurval, person 

och generellt. 
 
 
5. Lista olika kategorier av kunder. 

(Datakund och/eller copykund) 
 
 

6. ”Öronmärka” kunder till olika 
säljare. 

 
 

7. Gemensam kalender samt egen. 
 
 

8. Få fram besök/säljare. 
 
 

9. Få fram detaljerad kundkort. (IT-
chef, VD, ekonomichef, 
vakmästare, offerter, rabbater, 
etc..) 

 
 

 
Funktionellt krav 
 
 
 
 
Funktionellt krav 
 
 
 
 
Funktionellt krav 
 
 
Funktionell krav 
 
 
 
Funktionell krav 
 
 
 
Funktionellt krav 
 
 
 
Funktionellt krav 
 
 
Funktionellt krav 
 
 
Funktionellt krav 
 
 
 
 
 

 
Absolut krav 
 
 
 
 
Absolut krav 
 
 
 
 
Absolut krav 
 
 
Absolut krav 
 
 
 
Absolut krav 
 
 
 
Absolut krav 
 
 
 
Absolut krav 
 
 
Tilläggskrav 
 
 
Absolut krav 
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10. Se senaste aktivering/besök hos 
kund. 

 
 

11. Koppling till Winserv? 
 

 
12. Synka till handdatorn. 
 

 
13. Enkelhet för löpande användning. 
 

 
14. Kombinera befintliga kunder i 

pyramid med hela marknaden.  
 

 
15. Mobile Office/E-office  
 

 
16. Kopplingen mellan CRM & 

Outlook 
 
 

17. Tid 
 
 

18. Kostnad/budget 
 
 
19. Utbildning av personal 

 
 
 
 

Funktionellt krav 
 
 
 
Funktionellt krav 
 
 
Funktionellt krav 
 
 
Icke funktionellkrav 
 
 
Funktionellt krav 
 
 
 
Funktionellt krav 
 
 
Funktionellt krav 
 
 
 
Icke funktionell krav 
 
 
Icke funktionell krav 
 
 
Icke funktionell krav 

Absolut krav 
 
 
 
Tilläggskrav 
 
 
Tilläggskrav 
 
 
Absolut krav 
 
 
Tilläggskrav 
 
 
 
Tilläggskrav 
 
 
Tilläggskrav 
 
 
 
Tilläggskrav/absolut 
 
 
Absolut krav 
 
 
Absolut krav 
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Bilaga 4 - Jämförelse matris 

Fetstil = absoluta krav, normalstil = tilläggskrav 
Kravspecifikation för CRM, Koneo: Pyramid Kontakt Microsoft 

CRM 

1. Kunna ta fram prospekt/suspekt i TB per säljare, affärsområde, 

och totalt. 

X X X 

2. Ta fram etiketter med olika kundurval. (personinriktad och 

generell) 

 X  

3. Maila med olika kundurval, person och generellt.  X X 

4. Faxa med olika kundurval, person och generellt.  X  

5. Lista olika kategorier av kunder. (Datakund och/eller copykund)  X  

6. ”Öronmärka” kunder till olika säljare X X X 

7. Gemensam kalender samt egen. X   

8. Få fram besök/säljare. X X X 

9. Få fram detaljerad kundkort. (IT-chef, VD, ekonomichef, 

vakmästare, offerter, rabbater, etc..) 

X X X 

10. Se senaste aktivering/besök hos kund.  X X 

11. Koppling till Winserv? X   

12. Synka till handdatorn.  X X 

13. Enkelhet för löpande användning.  X X 

14. Kombinera befintliga kunder i pyramid med hela marknaden. X   

15. Mobile Office/E-office  X X 

16. Kopplingen mellan CRM & Outlook X X X 

14. Tid (implementerings tiden) X X X 

18. Kostnad/budget  X X 

19. Utbildning av personal X X X 
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Bilaga 5 - V – modell 

 

 

        
              Planering 

 
      Uppföljning 

 
         Genomförande  

 
 

 
 

Planering 

Genom-  
förande 

Uppföljning  

V1  
Verk-
samhets-
översyn 

V8 
Efter-  
studie 

V6 
Reali- 
sering 

V7 
Införande 

V5 
System- 
utform- 
ning 

V4 
Informa- 
tions- 
studie 

V3 
Verk- 
samhets- 
studie 

V2 
Föränd- 
rings-
studie  

V9 
Verk-
samhets-
värdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89



 
 

V – modellen är en generell utvecklingsmodell för planering och uppföljning av 

verksamhetsutveckling. Den har en speciell tonvikt på utveckling av informationssystem i 

en av dess faser.(Nilsson sid.48) V – modellen består av nio utvecklingsområden fördelade 

i tre faser: 

 

• Planering 

• Genomförande 

• Uppföljning 

 

 

Planering 

 

Under denna fas identifierar och preciserar man styrka och svagheter med aktuell 

verksamhet utifrån ett antal mål. Verksamheten kan beröras av vissa möjligheter och hot 

från omgivningen. Man bör också genomföra en bra - analys och problemanalys av nuläget 

i verksamheten. Bra – analysen pekar ut vilka delar av företagstes verksamhet fungerar så 

pass bra så att de kan flyttas över i oförändrat skick i framtiden. Problemanalysen ger en 

översikt över förändringsbehov som man ska försöka tillgodose och åtgärda. I den här fasen 

skissar man ett antal alternativa lösningar på förbättring av verksamheten i framtiden. 

 

Planeringsfasen omfattar två olika utvecklingssteg med olika omfattning: (nillson ´91s48, 

50, 51) 

 

V1. Verksamhetsöversyn 

V2. Förändringsstudie 
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Genomförande 

 

Planeringsfasen leder fram till en beslutspunkt där man väljer lämplig utvecklingsåtgärd. 

Genomförandefasen träder i kraft därefter i enlighet med vald utvecklingsåtgärd (er). 

Tillvägagångssättet under genomförandet är starkt beroende av de speciella egenskaper en 

utvecklingsåtgärd medför. Det finns stora skillnader mellan att genomföra t.ex. 

produktutveckling och finansiell utveckling. (nillson s. 50) 

 

Genomförande omfattar fem olika utvecklingssteg: 

 

V3. Verksamhetsstudie 

V4. Informationsstudie 

V5. Systemutformning 

V6. Realisering 

V7. Införande 

 

Uppföljning 

Efter genomförandefasen har man infört ett nytt system i verksamheten. I andra situationer 

kan man ha infört nya produkter eller en ny organisationsstruktur på ett företag. 

Genomförandefasen är såldes beroende av vald utvecklingsåtgärd. Om man väljer att 

kombinera flera olika utvecklingsåtgärder behöver dessa samordnas under 

genomförandefasen. Verksamhetsutvecklingen är inte slutförd i och med genomförandet. 

Ett väsentligt inslag är att följa upp om önskade resultat har uppnåtts i verksamheten. 

Uppföljningsfasen kan på sikt peka på behov av en ny verksamhetsutveckling. Cirkeln är då 

sluten och en ny planeringsfas inleds. 

Uppföljningsfasen omfattar två olika utvecklingssteg: 

 

V8. Efterstudie 

V9. Verksamhetsvärdering 
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