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Abstrakt 
 
Titel: Metod för systemutveckling till småföretag 

 

Författare: Filip Dacke 

 

Handledare: Jo Skamedal 

 

Examinator: Klas Gäre 

 

Innehåll: Systemutvecklingsmetoder har funnits för att utveckla system och 

programvaror sedan vattenfallsmodellen gjorde sin introduktion på den 

tiden då IT kallades för data processning. Sedan dess har det funnits ett 

antal metoder, vissa av dem används än idag. Gemensamt för de flesta 

metoderna är att de är anpassade till mycket komplexa system som används 

inom stora organisationer. Inom det Svenska samhället så fanns det år 2005 

över 890 000 småföretag (0-49 anställda) enligt statistiska centralbyrån. 

Det är lätt att förstå att småföretagen är viktiga för Sverige. För att Sveriges 

småföretag skall kunna överleva i en allt tuffare konkurrenssituation så är 

det viktigt att de hela tiden effektiviserar sina verksamhetsprocesser med 

exempelvis innovativa IT lösningar. Denna rapport kommer att undersöka 

tänkbara systemutvecklingsmetoder till småföretag och där efter 

specialanpassa en metod. 

 

Nyckelord: Systemutveckling, systemutvecklingsmetoder, småföretag, metod, 

förändringsanalys 



  
 

Abstract  
 
Title: Method for system development for small businesses 

 

Author: Filip Dacke 

 

Tutors: Jo Skamedal 

 

Examiner: Klas Gäre 

 

Content: System development methods have existed to develop systems and 

programs since the waterfall model was introduced when IT was called 

data processing. There have been a number of methods since that day, 

some of them are still used. A common denominator for the most software 

development methods are that they where all developed to support software 

engineering to complex system in large organizations. Within the Swedish 

society there were over 890 000 small businesses (0-49 employed) in year 

2005 according to statistiska centralbyrån. It’s no secret that the small 

businesses are very important to Sweden. To assure survival when the 

competition gets harder the small businesses must the entire time look over 

there business processes. Sometimes this means that they need new custom 

made IT systems. This thesis will examine possible system development 

methods for small Swedish businesses and adopt one method to fit small 

business software development. 

 

Keywords: System development, system development methods, small businesses, 

adjustment analysis
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns väl dokumenterade teorier hur man utvecklar system, hur man implementerar 

system och hur man integrerar system samt hur man utför verksamhetsförändringar. Exempel 

på systemutvecklings metoder är UP (Unified Process) som bland annat Arlow och Neustadt 

(2001) har diskuterat samt vattenfalls metoden som återfinns i de flesta böcker som handlar 

om systemutveckling. Christine B Tayntor (2002) har exempelvis diskuterat denna metod. Ett 

exempel på en applikationsintegrations metod är EIM (Enterprise Integration Methodology) 

som Lam och Shankararaman (2004) har utvecklat. Metoder som jag har studerat har oftast 

varit utvecklade utanför Sverige och uteslutande varit anpassade till större företag. I Sverige 

sysselsätts en stor del av befolkningen inom små företag. Med små företag använder jag mig 

av SEB’s [1A] definition 0 till 49 anställda. Dessa små företag måste vara aktiva med att 

effektivisera sina affärsprocesser för att inte tappa marknadsandelar, eftersom tappade 

marknadsandelar i slutänden kan leda till att företaget måste läggas ner. Väl genomtänkta IT-

lösningar kan i många fall effektivisera verksamhetsprocesser hos både stora och små företag. 

Min erfarenhet är dock att många småföretag inom Växjöområdet kan använda IT inom fler 

verksamhetsprocesser än vad de idag gör, och på så sätt effektivisera affärsprocesser. En 

effektiviserad process frigör tid och skapar en högre vinstmarginal på utfört arbete. Ökad 

vinstmarginal är något som många småföretag eftersträvar, därför är det är viktigt att titta på 

verksamhetsprocesser samtidigt som man utvecklar ett system. Gör man inte detta riskerar 

man att utveckla ett system, som förvisso kan vara mycket bra och välutvecklat, men som 

optimerar en föråldrad och ineffektiv process. Det finns olika metoder som man kan använda 

för att genomföra en verksamhetsanalys. Ett exempel är FA/SIM metoden vars utveckling 

påbörjades 1982 i forskningsmiljö som Goldkuhl & Röstlinger (1988) har dokumenterat 

utförligt. 

 

Applikations integration är ett annat ämne inom systemvetenskapen som har fått extra stort 

fokus idag bland annat på grund av statens satsning på 24-timmars myndigheten, för vidare 

läsning besök http://www.verva.se/. För stora organisationer och inte minst myndigheter så är 

det ett ofantligt arbete att integrera sin programvara. Om man ser till att varje ny programvara 

som utvecklas är integrerade med befintlig programvarupark så blir det ett enklare arbete att 
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sköta applikationsintegrationen. Därför anser jag att det borde vara bra om en 

systemutvecklingsmetod även tog denna aspekt i beaktande. Det finns metoder inom de olika 

områdena verksamhetsanalys, systemutveckling och applikations integration som beskriver 

hur detta arbete kan gå till var och en för sig men jag anser att det saknas en heltäckande 

metod som för samman dessa olika områden som dessutom är anpassad till småföretag. En 

sådan metod skulle kunna vara gynnsam för Sveriges småföretag. 

 

Det finns tre centrala begrepp i syftet till detta arbete som måste förtydligas. Dessa begrepp är 

metod, systemutveckling och instansiering av metod. Med metod menar jag en teoretisk tanke 

karta som man följer, ett mönster, för att uppnå ett önskat läge. Nästa begrepp är 

systemutveckling som enligt Wikipedia[2A] är ”processen att ta emot en beställning på ett 

datorsystem, skriva en strukturerad kravspecifikation på systemet, programmera, testa och 

driftsätta det. Arbetet sker traditionellt enligt olika metodiker, var och en med sina för- och 

nackdelar”. Min syn på systemutveckling är lite bredare. Jag anser att det wikipedia beskriver 

egentligen är programvaruutveckling vilket förvisso är en den väsentligaste delen av vad jag i 

denna rapport avser med systemutveckling men inte den enda. Norstedts svenska ordbok 

(2004) definierar system enligt följande ”sammanhängande helhet med delar som står i viss 

relation till varandra och som fungerar efter vissa principer”. Denna definition har legat delvis 

till grund av min mening av systemutveckling i denna rapport. De olika delarna som jag syftar 

på är mjukvara, hårdvaruarkitektur, verksamhetsprocesser samt aktörer. Jag anser att dessa 

delar har tydliga relationer till varandra. Även om huvudfokus ligger på mjukvaruutveckling 

så anser jag att de övriga delarna och dess relationer hör till helheten. Med instansiering av 

metod avser jag en konkretisering av metoden till en modell som underlättar för en aktör att 

följa den ursprungliga metoden. Det är en form av systemmodell. En instansiering av metod 

innebär också en anpassning av metoden till sitt eget arbetsområde, en tolkning av metoden 

som är anpassad till den verkligheten där metoden skall användas. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla en metod för systemutveckling, samt en instansiering 

av metoden, som är anpassad till småföretag. 

  

 

1.3 Problemformulering 

1) Vad finns det för systemutvecklings och verksamhetsutvecklings metoder idag? 

2) Vilka skillnader finns i behoven hos småföretagare vid systemutveckling och 

verksamhetsutveckling jämfört med stora organisationer? 

3) Vilka delar är lämpliga, ur systemutvecklingsmetoder som är presenterade i fråga ett, 

att använda för systemutveckling till småföretag för en systemutvecklare? 

 

1.4 Problemutveckling 

Jag kommer att sträva efter en allmängiltig metod. Detta skall uppnås genom att använda 

redan utvecklade metoder och torier inom systemvetenskapen och andra vetenskapsområden 

som organisationsteori och verksamhetsutveckling. För att slå samman dessa metoder och 

utveckla dem till en metod för småföretag så kommer jag ha ett nära samarbete med ett 

mindre företag där jag kommer att utveckla ett system. Systemet som skall utvecklas är ett 

tidsredovisningssystem för arbetstid hos golvläggare. 

 

Resultatet av hur en tänkbar metod kan se ut kommer att presenteras med hjälp av figurer och 

text. Metoden skall sedan instansieras. Med hjälp av metoden och instansieringen av metoden 

skall man kunna använda min metod för att underlätta och effektivisera systemutveckling till 

småföretag.  

 

1.5 Avgränsningar 

• I frågeställning 1 så begränsar jag mig till att finna och beskriva ett urval av metoder, 

som är tänkbara att applicera på småföretag. 

• Med fråga två så har jag som avgränsning att finna skillnader inom ett snävt urval av 

småföretag, nämligen småföretag inom golvbranschen i Växjö. Detta får som följd att 
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metoden som jag utvecklar kommer i första hand vara anpassad till småföretag med 

likvärdiga egenskaper som de företagen jag undersöker. Egenskaperna på företagen 

som jag undersöker kommer jag att beskriva främst i empirin. Som ytterligare 

avgränsning väljer jag att bara återge skillnader mellan stora och små företag som 

påverkar min metodgenerering. 

• I fråga tre så nämner jag småföretag igen och där använder jag samma begränsning på 

småföretag som i fråga två.  

• Jag kommer inte utföra någon kvantitativ testning av hur bra min metod är. Metoden 

kommer vara uppbyggd från ett kvalitativt arbete. 

• Systemet som utvecklas till golventreprenadsföretaget kommer att vara en prototyp. 

Tidsresurserna räcker inte till för att skapa ett fulländat system. Jag kommer främst 

skära ner på felhantering och testning av systemet. Detta för att hinna med en 

implementeringsfas. Någon uppföljningsfas kommer inte häller vara möjlig att 

genomföra eftersom systemet inte kommer vara i drift tillräckligt länge för att en 

sådan fas skall vara värdefull. Eftersom jag inte har resurser till att skaffa mig 

empirisk data angående en uppföljningsfas så väljer jag att placera uppföljning av 

systemutvecklingen utanför mina avgränsningar. Därför kommer jag inte diskutera 

uppföljning i mitt teoriavsnitt heller. 

• Jag begränsar mig också till att titta på problemet ur en konsults synvinkel. 

1.6 Målgrupp 

Min huvudsakliga målgrupp är systemvetare, studenter som utbildar sig inom informatik samt 

systemutvecklingskonsulter som arbetar med småföretag. Rapporten riktar sig även till min 

handledare och examinator på Växjö Universitet samt andra akademiker som är intresserad av 

ämnet. Det är också tänkbart att beslutsfattare inom småföretag som planerar införande av 

informationssystem kan vara intresserad av vissa delar av rapporten. Vid diskussion av olika 

begrepp så ligger utgångspunkten på det systemvetenskapliga paradigment. Detta kan göra 

rapporten svårförstålig om man inte är väl insatt inom ämnet informatik. För att hjälpa 

förståelsen på okända områden så kommer de mest centrala begreppen att förklaras, samt i 

vissa fall föreslå var man kan hitta vidare information om ämnet. Ordförklaringen nedan är 

också ett bra hjälpmedel för en vidare förståelse. 
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1.7 Ordförklaringar 

CASE Computer-Assisted Software Engineering 
EAI Enterprise Application Integration 
EIM Enterprise Integration Methodology 
FA Förändrings Analys 
IS Informations System 
OTS Of The Shelf 
RUP Rational Unified Process 
SDLC System Development Life Cycle 
SIM Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av Metodik 
UP Unified Process 
XP  Extreme Programming 
  



 6 
 

2 Metod 

2.1 Kunskapssyn 

Min personliga kunskapssyn faller inom kategorin positivism. Jag anser att forskare inom 

systemvetenskap kan bygga kunskap genom en kumulativ process där forskarna bidrar till 

kunskapsberget med egna stenar av varierande storlek. Själv hoppas jag att min lilla sten i 

form av en förändrad metod kan läggas till berget när rapporten är slutförd. Jag håller helt 

med positivismens syn att ett bra sätt att generera kunskap är att skapa hypoteser och teorier 

och därefter verifiera eller falsifiera dem genom vidare undersökningar. Detta arbete kommer 

främst att gå ut på att vara teorigenererande. Testningen, verifieringen och falsifieringen, av 

min metod kommer att ske genom kvalitativa undersökningar. 

2.2 Synsätt 

I jämförelse med sociologin, naturvetenskapen och även företagsekonomin så är 

systemvetenskapen ett relativt nytt ämnesområde. Dessutom så är informations-teknologins 

värld en föränderlig värld. Naturvetenskapen har sina naturlagar som inte rubbas lätt, 

förutsättningarna och gränserna för en systemvetare är betydligt gråare. Det som var en 

teknisk omöjlighet igår är inte bara möjligt utan oftast också även troligt att det kommer vara 

vardag imorgon. Detta borde skapa oändliga möjligheter att göra explorativa studier inom det 

systemvetenskapliga området och det är detta som jag tänker försöka göra när jag skall 

utveckla en ny metod. Det största arbetet kommer dock inte vara det explorativa för även om 

systemvetenskapen är ett förhållandevis ungt forskningsämne så finns det redan mycket 

kunskap inom metoder för systemutveckling och det är onödigt att uppfinna hjulet två gånger. 

Därför kommer jag länga ner mycket kraft i att arbeta explanativt, jag kommer att förklara 

och djupundersöka befintliga metoder för att sedan ta delar av dessa metoder till mitt 

explorativa arbete. Djupundersökningen kommer att bestå av litteraturstudier och redovisas i 

teoriavsnittet. 

 

Det finns tre grundläggande synsätt vid kunskapande och undersökande enligt Arbnor & 

Bjerke (1994), Björklund & Paulsson (2003). Ett analytiskt synsätt innebär att man strävar 

efter att förklara sanningen så objektivt och fullständigt som möjligt. Kunskap anses vara 

oberoende av yttre påverkan, så som exempelvis observatören. ”Verkligheten ses som en 

helhet som kan delas upp i olika delar, där summan av delarna är lika med helheten” 
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Björklund & Paulsson (2003). När man arbetar efter ett analytiskt synsätt så är det vanligt att 

man sätter upp ett antal hypoteser och sedan verifierar de eller falsifierar dem samt klargör 

objektiv fakta vid undersökningen, Arbnor & Bjerke (1994).  

 

Systemsynsättet försöker också förklara verkligheten ur ett objektivt perspektiv. En av de 

största skillnaderna mellan det analytiska synsättet och systemsynsättet är att enligt 

systemsynsättet så skiljer sig alltid helheten ifrån summan av delarna enligt Arbnor & Bjerke 

(1994). Björklund & Paulsson (2003) nämner också att summan oftast blir mer än delarna, 

den så kallade synergieffekten. Därför är det viktigt ur ett systemsynsätt att studera 

relationerna mellan delarna samt synergieffekter mellan delarna och inte bara delarna i sig. 

 

Aktörssynsättet fokuserar mer på samspelet mellan människan och verkligheten. Detta 

samspel påverkas av en socialkonstruktion, den sociala konstruktionen påverkas samtidigt av 

människan. Förklaringen som kunskaparen gör påverkas därför av dennes tidigare 

erfarenheter, Björklund & Paulsson (2003).  

 

Som systemvetare så anser jag att man oftast fostras till ett systemsynsätt och kanske till viss 

del också ett analytiskt synsätt lite beroende på vilken inriktning man har på sitt 

intresseområde. Personligen anser jag att jag har ett systemsynsätt i de allra flesta 

situationerna och så även i denna rapport. Ett område där mitt synsätt lyser igenom extra 

tydligt är min definition av systemutveckling i detta arbete som jag beskrev i inledningen. Där 

förklarar jag att systemutveckling i denna rapport handlar om ett antal del komponenter samt 

dess relationer. 

 

2.3 Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Validitet innebär att man mäter det man verkligen vill och utger sig för att mäta. Reliabilitet 

innebär precisionen i mätningen oavsett om man mäter det man hoppas mäta eller ej. 

Objektivitet handlar hur mycket jag som person påverkar resultaten av min studie. Jag anser 

att dessa definitioner som kommer från Björklund & Paulsson (2003), bortsätt från 

objektivitetsdefinitionen, är definitioner för en person som arbetar ur en analytiskt synsätt 

vilket jag inte gör. Arbnor & Bjerke (1994) förklarar dessa begrepp även ur en 

systemsynvinkel. Validitet enligt systemsynsättet handlar mer om resultaten verkar rimliga 

och riktigt. För att avgöra detta så bör man titta på problemet ur många synvinklar samt 
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diskutera resultaten. Arbnor & Bjerke (1994) diskuterar även reliabilitet ur ett systemsynsätt. 

De skriver att en person med ett systemsynsätt ofta har en pragmatisk syn på reliabilitet 

begreppet och det stämmer väl in med min inställning. Jag kommer inte att utföra en 

kvantitativ studier vilket försvårar arbetet med reliabilitetssynsättet. Jag utgår ifrån att alla 

positivister er strävar efter att ha en hög validitet samt att man är så objektiv som det bara är 

möjligt att vara, åtminstone är detta min strävan. Hög validitet räknar jag med att uppnå 

genom att noga definiera mitt problemområde samt att sätta väl genomtänkta avgränsningar 

till mitt syfte. Detta utgör grunden för att ni som läsare, men även att jag själv skall veta vad 

jag letar efter. Mina mätningar kommer inte att bestå av några numeriska kvantitativa 

mätningar utan mina mätningar är en kvalitativ mätning. Tack vare att jag kommer att 

använda mig av intervjuer i diskussionsform så räknar jag med att kunna få fram frågor som 

ger mig svar på det jag är ute efter. Det finns alltid risk för feltolkningar men dessa eventuella 

feltolkningar räknar jag med att kunna klara ut under diskussionens gång. Jag kommer alltid 

att uppmana den som intervjuas att ställa frågor till mig vad jag menar om något är oklart. 

Eftersom jag intervjuar ansikte mot ansikte så har jag också en möjlighet att med hjälp av 

kroppsspråket se när personen som jag intervjuar inte har förstått vad jag frågar. Jag kommer 

att avsätta gott om tid vid varje intervju för att inte tidspressen skall riskera att försämra 

validiteten. 

 

Att vara fullständigt objektiv i denna rapport är något som jag vet att jag inte kommer klara 

av. Det viktiga är att jag inte häller utger för mig att vara hundra procent objektiv. Istället 

väljer jag att redogöra för mina metoder samt även till viss del de värderingar och de 

egenskaper som jag tror kan påverka min rapport. Denna redogörelse sker främst här i 

metodkapitlet men inslag kan även finnas på andra delar i rapporten som exempelvis 

inledningen eller där det passar. Något som ni som läsare bör känna till är min relation till 

personerna som jag intervjuar. Generellt så har jag goda kontakter till företagen som jag 

intervjuar. Jag har nämligen alla företag som kunder inom min konsultverksamhet. Företagen 

är alla inom mina föräldrars och farbror och fasters familjeföretag. Företaget som jag 

använder som försöksobjekt med utveckling av ett system till är ett golventreprenadsföretag. 

Detta företag har jag minst personliga relationer till, VD:n är en utomstående person, jag är 

däremot väl bekant med honom. VD:n tillsammans min farbror/faster äger bolaget. Jag är 

även student inom ämnet informatik. Jag anser också att ålder i vissa fall har med synen på 

verkligheten att göra, därför anger jag min ålder, jag är 25 år gammal. 
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2.4 Induktion deduktion 

Arbnor & Bjerke (1994) beskriver induktion som ”en vetenskaplig metod där man från de 

enskilda fallen sluter sig till allmänna lagar, dvs bildande av teorier med hjälp av faktisk 

kunskap.” Deeduktion beskrivs som ”en vetenskaplig metod där man från allmänna lagar 

sluter sig till de enskilda fallen, dvs logisk analys av vad den allmänna teorin säger om en 

specifik händelse i morgon.” Jag kommer att skaffa mig kunskap inom systemutveckling till 

småföretag genom praktiska erfarenheter och teoretiska studier. Därefter kommer jag utveckla 

en metod. Jag kommer med andra ord arbeta med induktion som vetenskaplig metod. 

2.5 Kvalitet och kvantitet 

Min studie är uteslutande kvalitativ. Bakom varje moment så kan man se att jag har valt 

denna väg för att komma fram till mitt slutgiltiga resultat. Exempel på kvalitativa vägval som 

jag har gjort är att jag kommer att intervjua aktörer istället för att använda enkäter. Jag har 

vissa frågeställningar som skulle vara intressant att göra en kvantitativ studie på för att skapa 

en större generalitet i rapporten. Detta har jag tyvärr inte resurser till vilket gör det något 

svårare att dra generella slutsatser från mitt resultat utan att göra vidare undersökningar. 

 

2.6 Datainsamlingsmetoder 

2.6.1 Litteraturstudier 

Vad det gäller datainsamling till teorikapitlet samt insamling av metoder som jag kan använda 

för att skapa min egen metod så kommer jag förlita mig till litteraturstudie samt internet. 

Traditionella söktjänster som Altavista och Google kommer också att användas. En annan 

källa för datainsamling är Google book search som ger möjlighet att läsa kortare avsnitt ur 

tryckta böcker. Allt för att få en bra bredd i material om olika tänkbara metoder. Jag kommer 

även att använda mig av Växjö Universitetsbiblioteks söktjänster, både vad det gäller sökning 

av böcker men även tidskrifter.  

 

2.6.2 Empirisk datainsamling 

Främsta källa för att samla in empiriskt material är intervjuer. Dessa intervjuer kommer 

uteslutande ske efter bokade möten ute på företagen. Jag kommer inte att använda mig av 
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telefonintervjuer för jag vill inte tappa information som förmedlas via det mänskliga 

gestikuleringsspråket. Jag kommer att intervjua VD:ar från tre olika företag för att få en lite 

bredare bild av deras verklighet. Intervjuer med personal kommer däremot bara ske på ett av 

företagen. Anledningen till att jag bara intervjua personal från ett företag är att jag kommer att 

utveckla ett mindre system till detta företag och då blir det naturligare för personalen att svara 

på frågor och lättare för de att sätta sig in i problematiken tack vare att det inte bara är ett 

abstrakt problem som jag målar upp för dem. Intervjuerna kommer till en början ha en 

ostrukturerad uppbyggnad, här är ytterligare en anledning till att jag har valt bort 

telefonintervjuer. Jag känner att det kan vara svårare att hålla en ostrukturerad intervju över 

telefon. Jag har valt denna ostrukturerade form för att inte min verklighetsuppfattning i lika 

hög grad skall sätta begränsningar för mitt resultat. Tack vare att jag har en ostrukturerad 

form så har jag förhoppningar att få fram tankar som jag inte tänkt. I slutet av 

empiriinhämtandet räknar jag med att ha semi-strukturerade intervjuer eller kanske till och 

med strukturerade intervjuer. Detta för att kunna reda ut frågetecken samt för att få respons på 

utarbetat metod.  

 

2.7 Metodutveckling 

När jag skapar en metod för utveckling av system till småföretagare så kommer det bli ett 

klipp och klistrande ur befintliga metoder. Med hjälp av analysförmåga så kommer vissa 

moment att väljas och andra uteslutas. För att ytterligare förbättra resultaten så kommer jag 

diskutera de olika stegen med de tre beslutsfattarna som blir intervjuade. Jag kommer i 

samband med intervjuerna på BBM utveckla ett system gällande tidsrappotering för 

golvläggare. Genom att utveckla detta system så räknar jag med att kunna testa tankar och få 

väderfulla idéer. På grund av knappa tids resurser så räknar jag inte med att utveckla ett 

komplett fungerande system. Detta är inte häller huvudsyftet för systemet eftersom det enbart 

ligger till grund för att lättare kunna föra en diskussion med beslutsfattaren på BBM samt de 

anställda, det blir lite mer konkret då för personalen. 
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3 Teori 

3.1 Systemutveckling 

3.1.1 Vattenfalls modellen 

Vattenfalls modellen är 

egentligen inte en modell utan 

snare en gruppering av 

modeller till systemutveckling. 

För att falla under kategorin 

vattenfalls modell så måste de 

olika stegen i modellen utföras 

i en sekventiell ordning, detta 

beskriv bland annat av 

Christine B Tayntor (2002). 

Det är denna sekventiella och 

linjära ordning som har gett 

modellen sitt namn. Precis 

som i ett vatten fall så går 

man inte gärna emot flödet. 

Loveland m.fl. (2004) 

beskriver vattenfalls metoden 

som en mycket strikt och 

noggrann metod med tanke 

på att man måste avsluta och 

dokumentera varje fas innan 

man kan gå vidare till nästa 

fas. I systemutvecklingens tidiga era, när IT kallades för data processning, så var 

programutveckling snare en konstform än en vetenskap enligt Tayntor (2002). Detta medförde 

att inget system utvecklades på samma sätt. En följd av detta var att det var mycket svårt att 

bedöma ett projekts längd, hur mycket det skulle kosta och om det skulle lösa problemen som 

systemet var tänkta att lösa. Det var för att lösa denna problematik som man utvecklade de 

Figur 1: SDLC, Vattenfallsmodell 
Källa: Christine B Tayntor (2002) 

Figur 2: Grundläggande vattenfalls modell för mjukvaruutveckling 
Källa: Loveland m.fl. (2004) 
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första vattenfallsmodellerna. Man såg snabbt många fördelar med den nya metoden när man 

utvecklade system, med tiden har det också framkommit en del nackdelar. Christine B 

Tayntor (2002) har diskuterat dessa för och nackdelar. En summering av denna diskussion är 

att den tydliga och enkla modellen gör så att även en mindre erfaren utvecklare kan utveckla 

ett system och få en lyckad produkt om han följer riktlinjerna i modellen. Modellen främjar 

dessutom enlighet mellan de olika projekten vilket möjliggör besparingar mellan projekten 

samt att det är lättare att byta ut projektmedlemmar. Tack vare att metoden också kräver att 

allt dokumenteras väl så skapar man bra förutsättningar för att sköta framtida 

underhållningsarbete. Eftersom vattenfallsmodellen var en mycket tidig modell för 

systemutveckling så har den blivit testat noggrant och det är därför naturligt att man har funnit 

flera nackdelar med modellen. Om man följer modellen slaviskt så kan det resultera i att man 

skapar en stor mängd onödig dokumentation. Detta kan i sin tur förlänga utvecklingstiden 

samt göra projektet onödigt dyrt. Modellen är utvecklad för att vara allmängiltig, detta medför 

att det kan finnas steg som inte behövs i alla projekt. Det är inte troligt att man behöver lika 

mycket dokumentation när man utvecklar ett webbsystem på en vecka som när man utvecklar 

ett affärskritiskt system under ett år. Vattenfalls modellen kräver också att man utvecklar ett 

steg i taget, när ett steg är avslutat så får man inte gå tillbaka och göra förändringar, då går 

man mot vattenflödet. Skall man följa detta strikt så krävs det att kunden har identifierat alla 

sina krav tidigt i projektet vilket inte alltid är fallet. Enligt modellen så är kunden enbart 

involverad i vissa perioder. När kunden inte är en aktiv part i utvecklingsprocessen så riskerar 

man missförstånd som kan bli mycket kostsamma, Christine B Tayntor (2002).  

 

Som ni kan se på figur ett och figur två så skiljer sig namnen på stegen en aning samt antalet 

steg. Slår man upp en tredje bok så är det troligt att man får ytterligare en variation. Trots 

detta så är figur ett och figur två i grund och botten samma modell. Det främsta och tydligaste 

kännetecknet på att de är vattenfalls modeller är att stegen utförs efter varandra. Det finns 

onekligen en viss skillnad av vad som skall göras i de olika stegen. Tittar man lite närmre på 

vad som skiljer sig åt så märker man att det enbart är ett annat ordval eller att man har tittat på 

en annan abstraktions nivå. Ett exempel på detta är om ni jämför de två fösta stegen på figur 

ett och figur två, där märker ni att figur ett är något mer abstrakt än figur två. När figur ett 

talar om projekt initiering och systemanalys så berättar figur två om hur detta skall gå till. 
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3.1.2 UP 

UP står för Unified Process som är en mjukvaruutvecklings process, även känt som 

mjukvaruingenjörs process. UP bygger på processarbete som skapades hos Ericsson 1967, 

Rational Objectory Process 1996 till 1997 samt några andra insatser. Arlow och Neustadt 

(2001) beskriver att före 1999 så var metodvärlden inom systemutveckling lite av en enda 

röra. Det var flera metoder som konkurrerade med varandra, alla hade sina för och nackdelar. 

När UP, som använde sig av UML vid modulering, släpptes som en öppen standard 1999 så 

tog metoden över hur utvecklingen av system skulle genomföras. För en komplett historisk 

tidslinje av UPs utvecklingen, se figur 3.  

 

 
Som figur 3 visar så var 1999 ett viktigt år för UP. Det var detta år som boken Unified 

Software Development Process, skriven av Jacobson (1999), publicerades. Denna bok 

beskriver ”The Unified Process”. När man diskutera UP så bör man också ägna ett ord åt 

Rational Unified Process (RUP) på grund av att dessa utvecklingsmetoder är mycket nära 

besläktade. Enligt Arlow och Neustadt (2001) så är den största skillnaden att UP är en öppen 

mjukvaruingenjörs process till skillnad från RUP som är bunden till företaget Rational. Denna 

lilla skillnad stämde bra 1999, redan 2001 förändrades RUP första gången och RUP utvecklas 

hela tiden och idag finns det fler skillnader. Arlow och Neustadt (2001) beskriver att det som 

hände 2001 var att RUP ändrade några funktioner samt att de la till några som inte fanns i UP. 

Det var även en del terminologi som började skilja sig åt, semantiken och ideologin är dock 

mycket lika fortfarande. En annan stor skillnad är att RUP har färdigutvecklade verktyg. Även 

om varje mjukvaruutvecklings projekt skiljer sig åt och att det inte finns någon ”one size fits 

Figur 3: Historiskt utveckling av UP 
Källa: Arlow, Jim / Neustadt, Ila (2001) 
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Figur 5: UPs faser 
Källa: Arlow, Jim / Neustadt, Ila (2001) 

all” lösning så kan dessa verktyg vara värdefulla. Arbetar man med UP så måste man skapa 

dessa verktyg själv, instansieringen blir mer arbetskrävande. 

 

UP har tre grundläggande premisser. Arlow och Neustadt (2001) beskriver de såhär: 

• Användarfalls och risk drivet 

• Arkitektur centrerat  

• Iterativt och inkrementell 

Första punkten innebär att man utgår ifrån användarfall samt i förväg analyserar riskerna. 

Arkitektur centreringen innebär att UP fokuserar på att beskriva processen för att få en stabil 

arkitektur där varje komponent och dess interaktion med hårdvaran är väl beskriven. Med 

iterativ menas att varje projekt bryts ner i små projekt (iterationer). Varje iteration levererar en 

viss systemfunktionalitet som incrementellt bidrar till ett fulländat system. 

Huvudarbetsflöderna består av kravinsamling, analys, design, implementation och test. Se 

figur 4. 

 

 
Steget ovanför 

arbetsflöden i 

UP’s arkitektur är 

dess faser som i 

sin tur bygger upp 

hela UP’s 

Figur 4: UP’s fem huvudarbetsflöden samt tre biarbetsflöden. 
Källa: Arlow, Jim / Neustadt, Ila (2001) 
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livscykel. De olika faserna är Inception, Elaboration Construction och Transition, fritt översatt 

som Uppstartsfas, Utvecklingsfas,  Konstruktionsfas och Övergångsfas. Figur 5 visar dess 

faser samt mil-stolpar som skall passeras innan man kan gå vidare till nästa fas. Antalet 

iterationer som ingår i varje fas varierar beroende på projektets storlek. Som tidigare nämnt så 

ingår det samma arbetsflöden i varje iteration oavsett vilken fas man befinner sig i. Man 

lägger däremot ner olika mycket tid på de olika arbetsflödena beroende vilken fas som man 

befinner sig i. Detta beskrivs i figur 6 och är enligt Arlow och Neustadt (2001) nyckeln för att 

förstå UP. 

 
Som figur 6 visar så har varje fas olika mycket tyngd på olika arbetsflöden. Varje fas, som 

visas i figur 5, har dessutom ett eget mål och en egen milstolpe. Nedan finner ni en kortfattad 

beskrivning om de olika 

faserna, en summering ifrån 

hur Arlow och Neustadt (2001) 

beskriver dem. Målet i 

inception fasen är att få igång 

projektet. Här måste man 

avgöra om det är möjligt och 

rimligt att utföra projektet.  

Man bör skapa affärs scenario 

för att vis att projektet kommer 

att leverera affärsrörelse-

fördelar. Man skall också 

Figur 6: ”Nyckeln för att förstå UP” 
Källa: Arlow, Jim / Neustadt, Ila (2001) 

Figur 7: Tabell över milstolparna i Inception fasen 
Källa: Arlow, Jim / Neustadt, Ila (2001) 
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dokumentera de viktigaste kraven för systemet samt identifiera risker. För att få avsluta en fas 

så måste man passera ett antal milstolpar, se figur 7. Figuren visar vad som skall vara avslutat 

för att kunna gå vidare in i nästa fas.  

 

Målen för elaboration fasen är att skapa en exekverbar arkitekturisk bas, förfina riskanalysen, 

definiera attribut, fånga 80% av användarfallen, skapa en detaljerad plan till 

konstruktionsfasen samt skapa ett komplett kostnadsförslag. Nedan, figur 8, följer en tabell 

om vilka milstolpar som skall vara avslutade för att gå vidare till nästa fas. 

 

 
Målet för construction fasen är att färdigställa alla krav, analysen och designen samt att 

vidareutveckla den arkitekturiska grunden som skapades under elaboration fasen. Testerna 

måste också ta mer plats här eftersom komponenter bygger på varandra och då är det större 

risk för fel. I figur 9 finns en tabell med milstolpar som skall passeras innan man får gå vidare 

till den sista fasen.  

 
 

Figur 8: Tabell över milstolparna i Elaboration fasen 
Källa: Arlow, Jim / Neustadt, Ila (2001) 
 

Figur 9: Tabell över milstolparna i Construction fasen 
Källa: Arlow, Jim / Neustadt, Ila (2001) 
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När den sista fasen, transition fasen, påbörjas så ligger fokus på att fixa buggar som har hittats 

i beta testning samt att förbereda utrullning av mjukvaran till alla användare som skall arbeta 

med systemet. Detta innebär att man även måste förbereda användare med exempelvis 

  

utbildning, användarmanualer och övrig dokumentation samt eventuella specialanpassningar 

till vissa användargrupper. Till sist bör man skapa en uppföljningsrapport av projektet. 

Tabellen nedan, figur 10, visar vilka milstolpar som man skall ha passerat för att vara klar 

med den sista fasen. 

 
 Figur 10: Tabell över milstolparna i Transition fasen 

Källa: Arlow, Jim / Neustadt, Ila (2001) 
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3.1.3 Extreme Programming 

En uppstickare och utmanare till UP är XP som står för extreme programing. På 

Xprograming.com beskrivs metoden som ”en deciplin av mjukvaruutveckling som baseras på 

värden som enkelhet, kommunikation, feedback och mod”. Figur 11 visar en grafisk 

illustration av XP. 

 

 

XP utvecklades av Kent Back som också skrev Extreme Programming Explained (2004). 

Denna bok var den första boken som förklarade metoden. För vidare läsning om XP så 

rekommenderas just denna bok tillsammans med ett besök på www.xprogramming.com  

3.2 Systemintegration 

Vad det gäller systemintegration så finns det olika vägar att gå för att lösa ett gemensamt 

problem. Det gemensamma problemet är att få olika programvaror att kunna kommunicera 

Figur 11: XP livscykel 
Källa: http://www.xprogramming.com/images/circles.jpg 2006-05-11 kl 10:40 



 19 
 

med varandra. Olika författare kategoriserar in de olika tillvägagångssätten olika. Nedan 

presenteras Linthicums (2000) indelning. Han har fem kategorier och dessa kategorier är 

dataorienterad-, applikationsorienterad-, metodorienterad-, processoreinterad- och 

portalorienterad applikations integration. Definitionen av metod i metodorienterad 

applikationsintegration i detta sammanhang är när man använder metoder i synonym med 

funktioner i ett programmeringsspråk. Tidigare teoridiskussioner har handlat om olika 

metoder, enligt definitionen som angiven i inledningen, anledningen att tekniska lösningar 

diskuteras i detta avsnitt är för att sätta fokus på systemintegration redan vid skapandet av ett 

system. Detta betyder inte att UP, XP eller för den delen vattenfalls modellen förhindrar 

systemintegration, det är enbart en extra belysning på systemintegrations området. Man kan 

också diskutera om dessa integrationsformer är tekniker, grupperingar av tekniker alternativ 

metoder. Min tolkning är att det varierar lite beroende på vilken kategori man talar om. Ser vi 

på dataorienterad integration så anser jag att det är en teknik alternativt en gruppering av en 

tekniker. Det finns nämligen flera tekniska lösningar som faller under kategorin 

dataorienterad applikations integration. Exempel på sådana tekniker är BizTalk och XML spy. 

Processoreinterad integration är en teknik som skiljer sig en hel del, denna teknik beskrivs 

mer detaljerat i avsnitt 3.2.5  

3.2.1 Dataorienterad applikations integration 

Dataorienterad applikationsintegration kan användas när man har två eller flera program som 

behöver utbyta data mellan varandra. Utbytet av data sker genom att man arbetar direkt mot 

programmens databaser, vanligen med hjälp av en tredje programvara, en middleware. Ett 

annat alternativ är att den ena programvaran, altarnativt båda programvaror, accessa den andra 

applikationens databas utan att behöva en middleware genom programlogik för denna 

funktions läggs till i applikationen. Det är högst osanolikt att databasstrukturen är exakt lika 

dan i två olika databaser. Därför måste informationen konverteras innan man kan förflytta 

data mellan olika databaser. Detta brukar vara den tyngsta uppgiften vid dataorienterad 

applikations integration. Linthicums (2000) anser att fördelarna med dataorienterad 

applikations integration är att det är relativt billigt eftersom det inte är nödvändigt att förändra 

någon applikationslogik. Problem kan uppstå om man måste integrera hundratals databaser 

som alla har olika logik. Då kan konverteringsarbetet bli överväldigande stort. 
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3.2.2 Applikationsoreinterad applikations integration 

Denna typ av integration innebär att man går via ett programs application programming 

interface (API). Denna typ av integration appliceras vanligast på programpaketsleverantörers 

programvaror. Dessa programvaror är ofta generella och anpassningsbara till ett stort antal 

olika verksamheter samt så är det vanligt att de har färdigutvecklade API. Linthicums (2000) 

nämner SAP, PeopleSoft och Baan som några exempel. Om ett företag har SAP som 

affärssystem så är applikationsorienterad applikations integration den enda möjlighet för att 

integrera programvaror, med SAP så kan man nämligen inte accessa databasen direkt. 

Fördelen med denna teknik är att man inte enbart får tillgång till data utan man får även 

tillgång till applikationslogik. En stor nackdel är att man är bunden till de API som 

leverantören av programvaran erbjuder. Finns det inte en API för ett specifikt attribut så får 

man inte tillgång till det, så vidare man inte har tillverkat programvaran själv och kan skapa 

ett nytt API. 

3.2.3 Metodorienterad applikations integration 

Med metodorienterad applikationsintegration menar man att man delar en viss affärslogik 

eller delar affärsmetoder inom eller mellan organisationer. Om man skall applicera 

metodorienterad applikationsintegration i en redan befintlig applikations park så är det ett 

mycket komplicerat och tidskrävande arbete. Den grundläggande idén är att man skall hitta 

metoder som är lämpliga att återanvända och dela med sig av dessa. När man har funnit vilka 

metoder som skall delas så måste man välja en teknik som sköter distribueringen av metoden. 

Antingen väljer man central server som sköter arbetet alternativt en decentraliserad delning. 

Metodorienterad applikations integration kan vara en mycket kostsam lösning, framför allt om 

det är befintliga programvaror som skall integreras. Det krävs nämligen generellt alltid att 

programvaran skrivs om totalt. Skapar men däremot en eller kanske än hellre, flera nya 

programvaror så kan det vara ett mycket intressant alternativ. Har man beslutat sig för att 

skapa en helt ny programvaruparken så kan man till och med effektivisera 

utvecklingsprocessen. Metodorienterad applikation integration handlar om att använda 

gemensamma funktioner. Lyckas man med detta så slipper redundant kod och man får där 

med en effektivare utvecklings process. Linthicum (2000) beskriver detta tillvägagångssätt 

som en initialt kostsam väg att gå men med stora möjligheter att få stora vinster tillbaka från 

systemet. 
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Fig12: Processintegration kapslar in 
övriga integrations tekniker 
Källa: Linthicum (2000) 

3.2.4 Portalorienterad applikations integration 

Portalorienterad applikations integration är mycket populärt på webben idag. Det är så vanligt 

att det är lätt att misstolka begreppet. En portal integration återfinns förvisso oftast via 

webben via en webbläsare men den kan likaväl återfinnas i en vanlig exekverbar applikation. 

Med en portalorienterad applikations integration så menar man att man har ett gemensamt 

interface för att nå andra applikationers data. Eftersom det är vanligt att portallösningar 

publiceras på webbservrar så får man en annan fördel, nämligen att man kan komma åt 

informationen nästa var som helst, bara man har access till internet. Det finns inga direkta 

begränsningar vilken teknik man skall använda för att hämta data till portalen. Viss 

information kan hämtas med hjälp av dataorienterat arbetssätt, nästa fält kan hämtas med 

hjälp av applikations integration och det tredje kan hämtas med metodorienterade lösningar. 

3.2.5 Processoreinterad applikations integration 

Den processorienterade B2B applikationsintegrationen skiljer sig markant mot övriga nämnda 

tekniker. Den processorienterade integrationen fokuserar inte enbart på informationsflödet på 

en fysiska nivå. Den fokuserar även på abstrakta affärskoncept som har börjat bli viktiga 

faktorer för dagens B2B applikationsintegration. Processorienterad integration möjliggör en 

djupare form av B2B applikationsintegration. Linthicums (2000) definierar begreppet såhär: 

”Processorienterad integration är vetenskapen om mekanismen av att hantera förflyttningen 

av data samt att anropa processer i en korrekt ordning för att 

suppotera hanteringen av verkställandet av vanliga processer 

som finns hos och emellan organisationer”. Processorienterad 

integration blir en övergripande teknik som involverar andra 

tekniker som data, applikation och metodorienterad 

applikationsintegration. Se figur 12. Eftersom 

processorienterad applikationsintegration involverar andra 

tekniker så kan det ibland vara svårt att se vilken typ av teknik 

man möter. Generellt så kan man säga att en unik ögonblicksbild av en process integration 

sträcker sig över flera ögonblicksbilder av traditionell applikationsintegration. 

Processintegrationen baseras dessutom på en modell som visar vägen för hur applikationerna 

skall utbyta information. När man arbetar med processorienterad integration så arbetar man 

mer abstrakt, här har man ett strategiskt tänkande till skillnad från de andra typerna av 

applikationsintegration som fokuserar sig mer på en taktisk lösning. Det kan därför kännas 
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felaktigt att enbart kalla processorienterad applikations integration för en teknik, tekniken är 

mycket snarlik en metod. 

 

3.3 Enterprise integrations metodologi 

Enterprise Integration (EI) är ett stort och relativt öppet begrepp. Det är mycket närbesläktat 

med Enterprise Applikation Integration (EAI), skillnaden är att man inte fokuserar lika 

kraftigt på applikations momentet utan utgår ifrån arbetsflöden och processer innan man tittar 

på applikationerna. En kort beskrivning om EI är att man arbetar med integration av olika 

affärsprocesser och dess understödjande system i stora organisationer. Applikations 

integration (AI) är i princip alltid en del av en EI lösning. För att åstadkomma AI integration 

så behövs det olika tekniker, exempel på sådana tekniker diskuterades i avsnitt 3.2 Man har 

ingen nytta av att enbart integrera en mängd applikationer utan att veta varför samt vilka delar 

som behöver integreras. När man är införstådd med att enbart en viss teknik inte löser alla 

verksamhetsproblem så är det dags att hitta en arbetsgång för att åstadkomma en bra lösning 

på applikations integrations problemet. En metod som beskriver denna arbetsgång kallas 

Enterprise Integration Methodology och är skriven av Lam & Shankararaman (2004). 

 

Lam & Shankararaman (2004) har konstaterat att det är mycket vanligt att anställda inom IT-

branschen har grundläggande kunskaper inom systemutvecklingens livscykel och 

utvecklingsprocess men när det gäller EI så är det många som saknar strukturerade 

tillvägagångssätt för att utföra ett arbete. Deras metod utgår ifrån att ledningen redan har 

godkänt ett projekt inom EI. Figur 13 visar grafiskt hur deras metod ser ut.  
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Fig13: Överblick av EIM tillvägagångssättet.  
Källa: Wing Lam & Shankararaman (2004) 

 

 

Den inre ringen representerar processen som man skall följa för att lösa ett EI problem. Den 

mellersta ringen represnterar vad du levererar när du följer processen. Den yttersta ringen 

listar risker som du måste hanterar under processen för att säkerställa ett lyckat projekt. 

Figuren är även indelad i ett antal sektorer. Tanken är att man skall börja i sektorn med 

processen ”Understand the end-to-end business process” och därefter så arbetar man sig fram 

en sektor i taget motsols. 

3.3.1 Förstå början till slutet av affärs processen 

Det första steget blir att noggrant kartlägga samt att analysera och skapa kunskap om de 

viktiga affärsprocesserna inom företaget. Det kan också vara lämpligt att inte enbart titta inom 

företaget utan även följa processerna från leverantörerna genom företaget och sen vidare ut till 

kunderna. Detta arbete innebär att man diskuterar processerna med olika intressenter för 

affärsprocessen. Det innebär också att man identifierar exakt hur processen ser ut och vems 

om gör vad samt att man modulerar processen med exempelvis scenarios och flödesschema. 

Misslyckas man med denna fas så riskerar man att skapa integrerade system som inte 

återspeglar önskvärda affärsprocesser. Det finns många olika tekniker att modulera 
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   Fig14: Exempel på Affärsrelationer och dess processer. 
   Källa: Wing Lam & Shankararaman (2004) 

arbetsflöden och processer. UML är en vanlig teknik som berörs senare. Figur 14 visar ett mer 

grafiskt tillvägagångssätt att beskriva en process. 

 

3.3.2 Kartlägga processer till komponenter 

Nästa steg blir till att kartlägga processerna till komponenter. Lam & Shankararaman (2004) 

exemplifierar detta genom att skapa en tabell där man i en kolumn listar processer och i nästa 

kolumn listar mappningen. Ett exempel taget från figur 13 på en process är kontrollen av 

tillgängligheten av varor som en kund efterfrågar, se relation 3 i figur 13. Ett exempel på 

kartläggningen av denna process i ett företag skulle kunna vara enligt följande. En individ på 

orderhanteringen kontrollerar lagersaldo i lagerhanteringssystemet. När denna kartläggning är 

komplett så skall man ha belyst alla moment som kräver manuell hantering där utökat 

automatisering hade varit önskvärd. 

3.3.3 Härleda krav 

Med att härleda kraven syftar Lam & Shankararaman (2004) på att man skapa en kravlista till 

de olika integrationsbehoven som man har hittat i de tidigare steg. Kraven bör beskriva 

teknisk data så att man kan skapa en stabil struktur. Exempel på krav som skall dokumenteras 

är vilken volym av förfrågningar, vilken responstid som krävs, hur stora filer som skickas, 

tidslinjer, data format och standarder, protokoll, kommunikations infrastruktur, redundans, 

felhantering och säkerhetsnivå. 
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3.3.4 Producera arkitekturen 

Efter att tekniska krav är dokumenterade så finns det möjligheter för en mjukvaruarkitekt att 

skapa en integrationsarkitektur. Dagens arkitekter måste ha kunskap om ett stort antal 

tekniker och arkitekturer för att kunna skapa en stabil och framtidssäker lösning. Lam & 

Shankararaman (2004) har noterat att traditionellt så har mjukvaruarkitekter använt sig av 

punkt till punkt arkitektur, som skapar en direktlänk mellan två olika system. Den typen av 

arkitektur är inte skalbar och skapar snabbt en mycket hög komplexitet när antalet punkter 

ökar, man får en såkallad spagetti effekt. I små integrationsprojekt, exempelvis inom EI så 

kan en punkt till punkt lösning ändå fungerar bra, skapar man en buisenss to buisness (B2B) 

integration så är det mer troligt att man behöver använda sig av en mer skalbar 

integrationslösning som exempelvis messege brokers, exchangers eller hubbar. Dessa tekniker 

arbetar ofta med öppna standarder gällande hur informationen skall utbytas, exempelvis med 

XML. 

3.3.5 Planera integrationen 

När arkitekturen är skapad så krävs en detaljerad plan över hur man skall implementera sin 

nya lösning. Lam & Shankararaman (2004) beskriver att följande steg är vanliga under denna 

implementations fas. 

• Bryta ner projektet i ett antal mindre projekt. 

• Uppskatta projektets resurs och kostnadsbehov. 

•  Införskaffning av relevanta integrationstekniker och verktyg. 

• Förhandla med konsulter så att projektet får tillräckligt med kompetens. 

• Identifiera vilka resurser som behövs i vilket projekt och när de behövs. 

• Urskilja befintliga system som måste omarbetas för att för att integration skall vara 

möjlig. 

• Skapa tester som motsvarar verkligheten för systemet. 

• Utveckla en planeringen för hur de nya funktionerna skall driftsättas i det skarpa 

systemet. 

• Applicera en ny applikation/funktion i taget, ha en plan för återställning redo om den 

nya applikationen/funktionen inte fungerar. 

• Skapa träningsprogram för användarna. 

 



 26 
 

3.4 Förändringsanalys SIM-metoden 

Inom näringslivet så fattas det ibland tvivelaktiga beslut om verksamhetsförändringar på 

relativt lösa grunder, enligt Goldkuhl & Röstlinger (1988). De anser även att utveckling av 

datasystem eller införande och förändringar av arbetssätt görs utan en tillräcklig inledande 

analys. Goldkuhl & Röstlinger (1988) beskriver många olika fallgropar som är vanliga vid 

förändringar inom organisationer. De har noterat att det är vanligt att förstudier känneteckens 

av en ofullständig problemanalys som kombinerat med svag idégenerering ger bristfälligt 

beslutsunderlag. En lösningsidé om datorisering kanske inte problematiseras och ifrågasätts 

utan enbart gynnsamma faktorer visas. Många gånger utförs förstudierna av en för begränsad 

grupp av utredare och nyckelpersoner. För att undvika dessa fallgropar och inte starta en 

förändring inom företaget som ej är gynnsam så är det lämpligt att första göra en 

förändringsanalys (FA). Goldkuhl & Röstlinger (1988) beskriver en förändringsanalys som 

”det arbete som innebär att analysera problem och mål, att formulera förändringsbehov samt 

att bestämma förändringsåtgärder”. Det är ett ”inledande område vid företags- och 

verksamhetsutveckling där beslut om eventuella förändringar analyseras och fattas”. De 

beskriver även en metod för att utföra detta arbete som heter SIM-metoden. SIM står för 

Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av Metodik. Problem som kan 

finnas vid beslut om förändringar är att det kan saknas klargörande om syfte med 

förändringen. Lönsamhetskalkylerna är inte häller alltid tillräckliga. Det är ofta svårt att utföra 

konsekvensbedömningar. Förändringsinverkan på organisation och personal är sällan 

tillräckligt utredda. SIM-metoden är en väg för att försöka undvika dessa problem vid 

beslutsfattning om förändringar inom ett företag. Tanken med SIM är att man skall uppnå en 

väl genomförd förändringsanalys. Att använda SIM är däremot ingen garanti, varje 

förändringsarbete är unikt. Resultatet beror på de människor som genomför FA, deras 

kunskaper, kompetens och engagemang spelar alltid en avgörande roll. Goldkuhl & 

Röstlinger (1988) förklarar att metoden kan vara ett stort hjälpmedel och öka sannolikheten 

till att: 

• Rätt problem åtgärdas och inte bara symtomen 

• Förändringar genomförs så att problem åtgärdas och mål uppfylls 

• Gemensam förståelse och acceptans av förändringar uppnås hos berörda 

• Ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete erhålls med lämpliga och klara 

avgränsningar och mål. 

 



 27 
 

Fig15: Centrala begrepp inom förändringsanalys. 

En summering av vad en förändringsanalys bör innehålla enligt Goldkuhl & Röstlinger (1988) 

ser ut såhär: 

• Hur ser våra problemsituationer ut? 

• Vilka mål vill vi uppnå? 

• Vilka problem bör åtgärdas? 

• Vilka olika åtgärder är tänkbara för att uppfylla mål och åtgärda problem? 

• Vilka positiva och negativa effekter kan vi förvänta oss om vi genomför åtgärderna? 

• Vilken kombination av åtgärder är mest lämplig att genomföra ur ett helhetsmässigt 

perspektiv? 

 

Mål, verksamhet, problem behov och åtgärd är centrala begrepp inom förändringsanalys, 

se figur 15. 

 

Målens uppgift inom en verksamhet är att de skall styra verksamheten. I och med att man 

har mål så är det också naturligt att man har problem, saker som förhindrar att man 

uppnår målen till fullo. Vissa av dessa problem finns det ett behov att göra något åt. 

Åtgärd är det konkreta sätt som dessa behov skall tillgodoses på. 

 

3.4.1 Förändringsanalysens struktur 

De centrala begreppen i figur 15 är också grunden i FA/SIMs struktur. Skaparna av 

metoden har låtit vardera begrepp bli ett analysområde i metoden. Detta ger oss fem olika 

analysområden, de är: problemanalys, målanalys, verksamhetsanalys, analys av 

förändringsbehov och bestämning av förändringsåtgärder. De olika områdena är 
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Fig16: Förändringsanalysens struktur. 
Källa : Goldkuhl & Röstlinger (1988) 

strukturerade enligt figur 16. Goldkuhl & Röstlinger (1988) beskriver förändringsanalysen 

som ett iterativt arbete. Man växlar mellan olika perspektiv och frågeställningar. Det är 

inte ett arbete där man går från en start punkt och rakt fram till en slutpunkt. 

 

3.4.2 Problemanalys 

Goldkuhl & Röstlinger (1988) beskriver problemanalysfasen som en fas där man skall 

utveckla kunskap inom specifika problem i ett verksamhetsområde. Problemanalysen skall ge 

svar på frågan: Vilka är de viktigaste problemen, problemorsakerna och problemeffekterna. 

Denna fas delas in i fyra etapper: problemområdesavgränsning, identifiering och formulering 

av problem, problemområdes indelning och analys av problemsamband. Resultaten i varje 

moment skall dokumenteras. Problemområdesavgränsningar är ganska självförklarande, här 

gäller det att hitta rätt omfattning av analysområdet inom verksamheten samt att sätta 

avgränsningar för inte riskera att det inte skall gå att hålla samman arbetet. Resultatet 

dokumenteras i ett problemområdesdokument. Dokumentet skall ge svar på om problem X 

skall ingå i FA arbetet? Är rätt personer involverade? Är resursuppskattningen för att 



 29 
 

genomföra FA rimlig? Nästa dokument blir en problemlista med problem som de uppfattas av 

olika aktörer. Det tredje dokumentet inom problemanalysen blir att gruppera problemen för 

att få en mer överskådlig bild av problemsituationen. Att analysera problemsamband är ett 

viktigt moment för att slippa riskera att man enbart behandlar symtomen istället för att fixa 

orsaken. Man letar efter ett orsaksa-/effektsamband. Det är mycket troligt att en orsak kan 

vara skuld till flera problem, ett problem har ofta en specifik effekt, denna effekt kan vara 

också vara orsaken till ett annat problem. Denna kartläggningen skall göras i  dokumentet 

analys av problemsamband och den dokumenteras grafiskt. 

3.4.3 Verksamhetsanalys 

Verksamhetsanalys kan beskriva både en nuvarande situation och en framtida önskad 

situation. Verksamhetsanalysen syftar på att analysera och beskriva det området i 

verksamheten där problemen är identifierade. Vikten av en verksamhetsanalys ökar när det 

finns flera intressenter inkopplade i FA arbetet. Chansen är nämligen stor att olika aktörer har 

olika syn på hur verksamheten fungerar beroende på vilken avdelning inom företagen man 

befinner sig i. Verksamhetsanalysen som skall beskriva det framtida läget görs för att kunna 

beskriv föreslagna förändringsåtgärder. Goldkuhl & Röstlinger (1988) beskriver att 

verksamhetsanalys bör utföras i fem steg: 

Indelning 

• Analys av verksamhetsstruktur 

• Egenskapsanalys 

• Ansvarsanalys 

• Arbetssituationsanalys  

• Analys av verksamhetsprinciper. 

I analys av verksamhetsstruktur skall handlingsmönster, aktiveter och dess relationer 

beskrivas. Man beskriver exempelvis materialflöden, administrativt arbete och arbete som 

utförs i system. Det viktiga med denna analys är att hitta dess samband, hur de olika 

aktiviteterna är ordnade mellan varandra. Svaren som man letar efter är hur bedrivs 

verksamheten? Hur skall den bedrivas, Goldkuhl & Röstlinger (1988)? 

 

Egenskapsanalysen söker svar på hur många, hur ofta, hur mycket? Med hjälp av denna 

analys så kan man få svar på väsentligheten på olika problem. 
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Ansvarsanalys innebär att man identifierar ett antal aktiviteter i verksamheten och vem/vilka 

som utför dem. Goldkuhl & Röstlinger (1988) summerar verksamhetsanalysen som en analys 

som ”skall klargöra olika organisationsenheters ansvar för olika arbetsuppgifter. Genom 

ansvarsanalysen skall man få reda på om det föreligger en skillnad mellan tilldelat ansvar för 

en arbetsuppgift och det faktiska utförandet av uppgiften. 

 

Arbetssituationsanalys undersöker de psykosociala arbetseffekterna. Med hjälp av denna 

analys så får man intressenternas subjektiva bild av sin arbetssituation tillsammans med en 

yttre mer objektiv bild av arbetsmiljön. Enligt Goldkuhl & Röstlinger (1988) så skall denna 

analys ge svar på hur olika intressenter upplever sin arbetssituation samt vilka yttre 

förhållanden och regler som finns. 

 

Verksamhetsprinciper skall enligt Goldkuhl & Röstlinger (1988) svara på vilka viktiga 

principer som styr och samordnar verksamheten, samt en ordlista över viktiga ord och uttryck 

som finns i verksamheten som kan orsaka missförstånd bland olika aktörer. Det finns en klar 

likhet mellan viktiga principer som styr en verksamhet och en verksamhets mål. Det är därför 

fullt möjligt att vissa av dessa principer flyttas över till verksamhetsanalysen. 

3.4.4 Målanalys 

Med målanalys så är man ute efter att identifiera verksamhetens mål inom de avgränsningar 

som man tidigare har satt upp. Problemanalysen är mycket värdefull till detta arbete eftersom 

det finns en relation mellan mål och problem. Problem är en avvikelse från önskat flöde eller 

helt enkelt en avvikelse från ett önskat mål. Inga mål, inga problem. Det bör också tilläggas 

att målanalysen är ett iterativt arbete. Grundfrågor som bör besvaras i en målanalys enligt 

Goldkuhl & Röstlinger (1988) är vilka mål vill vi uppnå med verksamheten? Vilka mål är så 

viktiga (huvudmål) att de är giltiga oberoende av andra mål? Vilka mål är endast medel för att 

uppnå andra mål (delmål)? 

 

Målanalysen delas också upp i ett antal olika steg, steg ett är målidetifiering. Goldkuhl & 

Röstlingers (1988) summering av detta arbete är att man skall hitta vilka mål som existerar i 

verksamheten som har betydelse för lösningen till aktuella problem. Har man kommit fram till 

en omfattande lista med mål kan det vara svårt att överblicka målen och se hur de är 

relaterade till varandra. Då innebär nästa steg att man utför en analys av målsamband. 

Konkret innebär det att man skapar diagram av målen där målen placeras i cirklar och man 
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drar pilar som visar vilka delmål som ledar till huvudmålen. Man skall också visa 

målkonflikter genom att skapa en streckad pil med ett korsande stäck i mitten, som visar att 

exempelvis mål A är i konflikt med mål B. Målvärdering är det tredje steget i målanalysen. 

Goldkuhl & Röstlinger (1988) beskriver detta arbetsmoment som ett steg där man utför en 

kritisk granskning och värdering av målen som man har som underlag för en eventuell 

målförändring. Efter momentet är genomfört skall man kunna svara på vilka mål som 

fungerar bra, samt vilka mål som bör förändras och varför?  

 

Det sista steget är målbestämning. Goldkuhl & Röstlinger (1988) beskriver detta 

arbetsmoment som ett steg där man fastställer lämpliga mål för den framtida verksamheten. 

Utifrån dessa mål kan man sedan generera och värdera behov och åtgärder.  

3.4.5 Analys av förändringsbehov 

När förändringsbehovet analyseras så skall man bestämma var det genuina behovet av 

förändring finns. Vilka problem skapar så starka behov att vi skall arbeta vidare med dessa 

behov för att finna åtgärder till dem? Arbetsmomenten i detta arbete består av 

problemvärdering, analys av styrka och möjlighet och formulering av förändringsbehov.  

 

När man utför problemvärdering så skall man sortera fram genuina och angelägna problem 

som man önskar att åtgärda. Nästa fråga att ställa är om problemet är så angeläget att man 

skall formulera förändringsbehov för problemet, Goldkuhl & Röstlinger (1988). I steget 

analys av styrka och möjligheter letar man efter moment som man är bra på, outnyttjade 

resurser och väl fungerande rutiner. Arbetet är ett kreativt arbetsmoment där man skall 

använda positiva formuleringar. Man skall lämna problemtänkandet och till viss del också 

vilka restriktioner som finns. Goldkuhl & Röstlinger (1988) skriver att när detta arbete är 

slutfört så skall man kunna svara på vilka positiva förhållande som finns för att skapa 

förändringsbehov och förändringsåtgärder. Formulering av förändringsbehov är en lista där 

man dokumenterar hur förändringsbehoven ser ut samt eventuellt dokumenterar vilka mål 

som man förväntas uppnå. Förändringsbehoven kan dokumenteras på olika detaljerings 

nivåer. Detaljnivån är avgörande för hur hårt man sedan vill styra förändringsåtgärderna. En 

kraftig detaljnivå skapar ett snävare svängrum för val av förändringsåtgärd. 
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3.4.6 Bestämning av förändringsåtgärder 

Bestämning av förändringsåtgärder är det avslutande momentet i förändringsanalysen. Här 

skall man fastställa så bra åtgärder som möjligt för den givna problemsituationen. Goldkuhl & 

Röstlinger (1988) har gjort en lista om vad man skall veta när denna fas är avslutat. 

• Vilka åtgäder skall genomföras? 

• Vad löser åtgärderna för problem? 

• Vilka resultat (mål) uppnås med åtgärderna? 

• Vilka resurser erfordras? 

Det första momentet i bestämning av förändringsåtgärder är: Skapande av 

förändringsåtgärder. Det är en fördel om man inte låser upp sig tidigt på en lösningsidé utan 

att man istället kan arbeta med många alternativa förslag. Skapande av förändringsåtgärder 

innebär att man skapar en lista med idéer, som kan med fördel ha fyllts på under hela 

förändringsprocessens gång. Det är nämligen enligt Goldkuhl & Röstlinger (1988) naturligt 

att förändringsidéer dyker upp lite var stans på vägen i FA arbetet. Detta kan exempelvis ha 

skett under problemanalysen. Då skall man dokumentera idén i förändringsåtgärdsdokumentet 

men inte arbeta vidare med den. Fångandet av förändringsåtgärder skall vara en öppen 

process där man stimulerar kreativitet och ett aktivt gruppdeltagande av alla parter. När detta 

arbete anses slutfört så är det dags att utföra en åtgärdsvärdering. Åtgärdsvädering skall 

klargöra hur de olika åtgärderna förväntas påverka organisationen. Man kommer att arbeta 

med en prognosverksamhet. Blir det stora förändringar i verksamheten så kan det vara 

lämpligt att utföra en verksamhetsanalys avseende den förändrade verksamheten. Aspekter 

som skall värderas och lämpligen dokumenteras är genomförbarhet där man beskriver 

eventuella hinder samt vilka resurser som behövs. Kan förändringen exempelvis accepteras av 

berörda aktörer? Ett effektdokument kan också var lämpligt där man beskriver vilken effekt 

åtgärden får på problem och mål, här kan man också dokumentera ekonomiska effekter. 

Åtgärdsbeskrivningen skall svara på hur verksamheten kommer att se ut om åtgärd X 

genomförs samt vilka effekter vi kan räkna med om vi utför åtgärd X. Val av åtgärdsalternativ 

är det sista steget i bestämning av förändringsåtgärder samt också det sista steget i FA arbetet. 

Här väljer man ett handlingsalternativ som kan innehålla flera förändringsåtgärder. Valet av 

handlingsalternativ kan exempelvis innebära allt från att man inte gör någon förändring, att 

man totalt gör om verksamheten alternativt att man avvecklar verksamheten. När man har valt 

förändringsalternativ så är det lämpligt att motivera valet. Framför allt om det finns flera 

förändringsalternativ som känns likvärdiga eller om man väljer ett alternativ som inte är det 
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objektivt bästa alternativet. Exempelvis om man väljer det näst bästa alternativet för det känns 

intuitivt bäst.  

3.5 UML 

UML står för Unified Modeling Language och är ett visuellt moduleringsspråk för system av 

olika slag. UML associeras ofta med objektorienterade mjukvarusystem men har egentligen 

ett mycket bredare användningsområde. Arlow, Jim & Neustadt, Ila (2001) skriver att UML 

skapades efter kraven som fanns ute i verkligheten och detta har gjort att moduleringsspråket 

är anpassat både för att stödja computer-assisted software engineering (CASE) verktyg men 

även för att vara läsbart och lättförståligt för människor. Enligt Arlow och Neustadt (2001) så 

utvecklades UML tillsammans med UP för att vara det bästa sättet att utveckla mjukvara. Den 

täta interaktionen mellan UML och UP har skapad en viss förvirring. Skillnaden mellan UML 

och UP är stor och tydligt och det är viktigt att man förstår den. UML är inte en metod och 

beskriver därför inte på något sätt hur en mjukvara skall utvecklas, det arbetet står UP för. 

UML gör det däremot möjligt att skapa en visuell bild av ett system. 1994 fanns det två 

ledande visualiserings språk, det ena var utvecklat av Booch och det andra av Rumbaugh. 

1994 började båda arbeta för Rational och då påbörjades skapandet av UML. 1996 så hade 

samarbetet gett resultat och en version av UML skickades in till Object Management Group 

(OMG) för att bli en öppen standard. Standarden godkändes 1997  och därmed var UML den 

första öppna objektorienterings modulerings standarden.  

 

UML kommer att användas vid skapandet av egna figurer för att beskriva den nya metoden. 

För att förstå UML så krävs dock ofta ingen djup teoretisk kunskap, därför kommer inte UML 

att förklaras ytterligare. Vill ni få mer kunskap om UML så rekommenderas Arlow, Jim & 

Neustadt Uml 2 And The Unified Process. 
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3.6 Småföretag 

Begreppet småföretag är ett så pass vanligt begrepp att det till viss del blir svårdefinierat. Jag 

väljer därför att beskriva vad jag syftar på när jag anger begreppet småföretag. Alla företag 

som har mellan 0-49 anställda går i detta arbete under begreppet småföretag. Denna 

begränsning är ursprungligen tagen från SEB[1A]. Använder jag mig av denna restrektion på 

SCB företagsregister så faller över 890 000 företag inom kategorin småföretag, SCB [3A], 

vilket är 99% av alla företag i Sverige. Dessa företag har i grova drag mellan 1 500 000 till 

2 000 000 anställda, SCB[3A]. 
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4 Empiri 
Mitt empiriska arbete har bestått i att intervjua företagsledare från tre olika organisationer i 

golvbranschen inom Växjö. Hos ett av företagen har jag utfört intervjuer med fler parter på 

grund av att jag där även har utvecklat ett system för att skaffa ytterligare empirisk förståelse 

angående metoder för systemutveckling anpassade till småföretag. Hur intervjuerna har gått 

till metodmässigt återfinns i avsnitt 2.4.2. Av platsskäll och relevansskäl väljer jag att inte 

återge alla intervjuer var för sig på de olika företagen. Jag pressenterar däremot en summering 

av det som kom fram under intervjuprocessen som berör mina problemformuleringar. Dessa 

uppgifter kommer jag sedan att stödja mig på i analyskapitlet. Med tanke på att jag har satt 

hårda avgränsningar på vad jag menar med småföretag, avsnitt 1.5, så väljer jag här att 

presentera lite information om företagens storlek och dess organisatoriska struktur. Denna 

information är avsedd för att jämföra andra företag med mina företag. Om det finns stora 

likheter mellan ert företag och mina företag, även om det inte befinner sig i samma stad eller 

kanske samma bransch, så kan det finnas goda möjligheter till att min metod kommer att 

fungera även på ert företag. 

 

En annan intressant fråga är varför har jag valt just dessa företag i denna bransch? Jag var ute 

efter att hitta en bransch med ett generellt lågt IT kunnande. Min tanke var att där finns det 

säkert stora behov för utveckling av system och därför kan min rapport bli värdefull. Efter lite 

förundersökningar kom jag fram till att golvbranschen kunde vara passade. Min empiri visade 

senare också att IT kunnandet var lågt inom de företagen som jag intervjuade. Anledningen 

till att jag valde ett grossistföretag, ett entreprenadföretag och ett detaljistföretag var för att jag 

ville få representanter från hela varuflödets kedjan inom golvbranschen. 
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4.1 Återgivning av intervjuerna 

Under intervjuerna så framkom det några faktorer som jag anser påverkar metoden som är 

anpassad till småföretag. Dessa faktorer är att företagen: 

 

1) har aldrig gjort en systemutvecklingssatsning som är budgeterad över 200 000SEK 

2) normal budgetering för systemutvecklingsprojekt ligger under 100 000SEK 

3) projekt som är utförde efter deras senaste och enda stora verksamhetsförändring har 

varit budgeterade på 10 000 – 30 000SEK 

4) har ingen egen verksamhetsanalytiker som kan utföra en FA 

5) har aldrig gjort en FA 

6) initialt tveksam inställning till FA analys 

7) har ingen egen systemutvecklare som utvecklar system till dem 

8) fokuserar på sin kärnverksamhet, har ingen anställd IT-tekniker 

9) har låg IT-kunskap generellt inom organisationen, både beslutsfattare och anställda 

10) extern konsult anlitas alltid vid förändringar inom systemen 

11) dokumenterar mycket lite av fördelar och förväntade förtjänster vid en IT förändring 
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4.2 Golv entreprenadföretaget 

Antal årsanställda: 15 

Antal anställda med daglig datorkontakt: 4 

Omsättning: 16 800 000 

Organisationsstruktur: Figur 17 

VD

Golvläggare

Admin avdVerkmästare

 

 
Företaget har nyligen bytt till ett komplett OTS (of the shelf) affärssystem. Det nya 

affärssystemet ersatte två äldre system där utvecklingen samt supporten från tillverkaren hade 

upphört.  Utöver affärssystemet så används även e-post program samt 

ordbehandlingsprogram. Företaget som är ett entreprenadsföretag lägger främst golv. 

Storleken på jobb varierar kraftigt. Det kan vara allt från stora nybyggda kontorsbyggnader 

eller lägenhetskomplex som kan sträcka sig över flera mans månader till mindre jobb som 

enbart tar ett par timmar. Företaget jobbar uteslutande mot andra företag. 

Fig17: Organisationsschema golventreprenaden 
Käll: Egen 
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4.3 Golv detaljisten 

Antal årsanställda: 10 

Antal anställda med daglig datorkontakt: 5 

Omsättning: 13 500 000 

Figur organisationsschema: Figur 18 

Företagsledare

Golvläggare /
Kakelsättare

Admin avd

Butikpersonal

Butikschef

 

 
Företaget använder ett OTS affärssystem till merparten av arbetet. Lager, kassa offerter samt 

betalningar och bokföring sköts med denna programvara. Av den administrativa 

verksamheten så är det enbart lönerna som sköts med annan programvara. E-post klienter, 

ordbehandlingsprogram samt en programvara för att skapa 3D inredningar finns också i 

verksamheten. Företaget riktar sig till privatpersoner som antingen vill utföra arbetet själv, 

alternativt privatpersoner som vill få arbetet utfört av hantverkare. 

Fig18: Organisationsschema golvdetaljisten 
Käll: Egen 
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4.4 Golv grossisten 

Antal årsanställda: 7 

Antal anställda med daglig datorkontakt: 7 

Omsättning: 26 000 000 

Figur organisationsschema: Figur 19 

 

 
 

Företaget använder en OTS programvara för det administrativa arbetet. Lager och 

orderhantering är den centrala delen för organisationen. För att effektivisera inventeringen 

som är ett tungt arbete så har de låtit utveckla en programvara för inventeringen som är 

sammankopplad med affärssystemet. För övrigt så användes e-post klient och 

ordbehandlingsprogram. Det finns även ett säljprogram installerat som används sporadiskt. 

Företaget är ett grossistföretag som köper in olika typer av golv, kakel, klinker, fix, fog etc för 

att sedan sälja vidare till butik alternativt golvläggare/hantverkare. 

Fig19: Organisationsschema golvgrossisten 
Käll: Egen 
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5 Analys 

5.1 Motivering av val av presenterade systemutvecklingsmetoder. 

Det finns många tänkbara metoder för systemutveckling. Systemutvecklare är alla individer 

med egna viljor och ett eget arbetssätt. Varje system som utvecklas är dessutom unikt. Därför 

är det lätt att förstå att det finns olika metoder för systemutveckling. I teoriavsnitt 3.1 så 

återfinns en redogörelse av några systemutvecklingsmetoder och dess historia. Där nämns tre 

metoder som har haft, har och kan tänkas komma ha en extra stor betydelse inom 

systemutvecklingen. Alla tre metoder är dessutom tänkbara kandidater att använda i 

systemutveckling till småföretag. Vattenfalls metoden som är förklarad i avsnitt 3.1.1 hade en 

mycket stor kvalitetsförbättring på systemutveckling när metoden var ny. Idag har denna 

metod blivit omodärn. Den beskrivs som strikt, stel och tungarbetet. Det är därför inte troligt 

att det stora flertalet av systemutvecklare inom större organisation använder denna metod 

idag. Trotts att det är en omodern metod så finns det positiva aspekter med metoden, som är 

beskrivna i avsnitt 3.1.1, som ett mindre företag kan dra nytta av. Om vissa moment i 

metoden omarbetas, exempelvis att man väljer att ej dokumentera mer än vad som är 

nödvändigt för projektets storlek så kan det vara en användbar metod. Arbetsgången är 

mycket enkel och rak på sak. Det är lätt att följa stegen även för en oerfaren systemutvecklare 

vilket kan vara fördelaktigt. 

 

UP som är beskriven i avsnitt 3.1.2 tog över marknaden 1999 tack vare att det var ett mycket 

komplett och generell metod som dessutom tog hjälp av UML, en ledande standard inom 

modulering. I figur 3 i avsnitt 3.1.2 så kan ni även se att UP bygger på en långvarig 

utveckling inom praktisk verksamhet. Detta är argument som talar för att använda UP som 

utvecklingsmetod av system. UP är en mycket abstrakt metod som måste instansieras till varje 

projekt, se avsnitt 3.1.2. Denna individualisering av UP gör metoden mycket användbar i 

olika typer av projekt och företag men det gör också att inkörningströskeln till att arbeta  med 

metoden blir högre. För att sänka inkörningströskeln så kan man använda sig av RUP som 

redan har skapat instansieringar till olika områden. Med tanke på att UP är en väl testad 

metod som mer eller mindre har varit en systemutvecklingstandard sedan 1999 samt att den är 

mycket anpassningsbar, se avsnitt 3.1.2, gör att en avskalad instansiering av UP kan fungera 

mycket bra till systemutveckling hos småföretag.  
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Ett alternativ som tillkommit under de senaste åren är XP som beskrivs i avsnitt 3.1.3. Den 

första boken som beskrev metoden gavs ut 2004. Metoden har vunnit mark tack vare sin 

enkelhet och passar därför inte minst till mindre projekt. Ur min smala urvalsgrupp som får 

representera ett segment av småföretag så är det uteslutande vanligast med små projekt och 

detta talar för XP som metod. 

 

Systemintegrations metoden EIM, som är beskriven i avsnitt 3.3, är enligt definition inte en 

systemutvecklings metod utan en Enterprise Integration Methology. Däremot är det vanligt att 

man får utveckla system eller förändra programvaror när man följer metoden. Anledningen till 

att denna metod är skildrad tillsammans med olika applikations integrations tekniker i avsnitt 

3.2 är att de kontaktade småföretagen i Växjö inom Golvbranschen enbart hade ett, alternativt 

ett fåtal huvud affärssystem som tar hand om hela verksamheten. Väljer man då att integrera 

det nyutvecklade system till huvudaffärssystemet så kan det centrala affärssystemet agera som 

en hubb till de övriga nyutvecklade systemen. Detta är absolut inget måste men det kan vara 

värdefullt att ha integrationsbegreppet med i tankarna vid utveckling av system inom ett 

företag där programparken idag är relativt liten.  

 

Förändrings analysen SIM, se avsnitt 3.4, presenteras på grund av att det framkom i 

intervjuerna att beslutsfattarna inom företagen inte hade några specifika rutiner eller metoder 

att följa när ett beslut fattas om förändringar i verksamhetsprocesser. Detta kan resultera i att 

en konsult anlitas för att lösa ett problem, när man egentligen borde lösa ett annat problem 

som är grundorsaken till att det behövs göras en verksamhetsförändring. En konsult som blir 

anlitat av ett mindre företag, som liknar de undersökta företagen, bör därför inte utgå ifrån att 

en utförlig FA är genomförd och starta en systemutvecklingsprocess utan att först försäkra sig 

om att han löser rätt problem och inte bara behandlar ett symtom. 

 

5.2 Generell arbetsgång för systemutveckling för större 

organisationer 

 

Ett tänkbart scenario för ett stort företag som skall göra en verksamhetsförändring som leder 

till en eventuell utveckling av ett nytt IT system är att organisationens verksamhetsanalytiker 

tillsammans med intressenterna för det givna problemet utför en FA med exempelvis SIM-

metoden som arbetsgång. SIM metoden, som beskrivs utförligt i avsnitt 3.4, är än väl 
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beprövad metod för att utföra förändringar. Använder man denna arbetsgång innan man 

beslutar att ett projekt skall genomföras så minimerar man riskerna att ett projekt påbörjas 

med lösa och spekulativa grunder. Ett exempel på en lös och spekulativ grund är om ett 

företag bestämmer sig att lösa ett problem genom att utföra en datorisering av det manuella 

handhavandet av processen utan att veta varför problemet uppstår. Det kan mycket väl vara 

bakomliggande faktorer som orsaker problemet. Byter man från manuell hantering till 

datoriserad hantering i ett sådant läge så har man i bästa fall lindrat symtomen men på grund 

av att den bakomliggande orsaken finns kvar så är inte problemet löst. Detta gör att man så 

småningom tvingas göra ytterligare en verksamhetsförändring som eventuellt ändrar 

arbetsgången totalt. Då kan det visa sig att det datoriserade systemet inte längre behövs, eller 

att det helt måste förändras och det resulterar i att det första projektet var onödigt, ett kostsamt 

misslyckade. En förändringsanalys enligt SIM modellen innebär att man metodiskt analyserar 

problem och mål samt att man formulerar förändringsbehov och att man bestämmer 

lösningsåtgärder, se avsnitt 3.4. Om förändringsåtgärden visar sig vara en ren 

verksamhetsförändring så ligger det utanför mina avgränsningar. Däremot om 

förändringsbehovet visar att ett nytt IT-system skall utvecklas för att lösa problemen så tar en 

systemutvecklingsmetod över. I detta scenario används UP eftersom det är en väl beprövad 

metod, som dessutom en öppen standard som under en längre tid har varit en ledande inom 

systemutveckling, se avsnitt 3.1.2. Hur vidare en stor organisation redan har en anpassning av 

UP som passar deras problemområden varierar naturligtvis. Finns det en instansiering av UP 

så är det givetvis mycket värdefullt. Skulle det inte finnas så måste en sådan instansiering 

skapas. Detta kommer att göra att projektet tar något längre tid än om arbetet redan var gjort, 

en följd av ett längre projekt är att projektet också blir något dyrare. En större organisation har 

däremot ofta möjligheten att ta denna kostnad för om de har en IT-avdelning med 

systemutvecklare så är det stor sannolikhet att de kommer att ha nytta av detta arbete även i 

andra projekt. Detta argument kan ensamt motivera den extra kostnaden som uppkommer. 

När systemutvecklarna har utfört de fyra faserna med dess iterativa arbetsflöden vilka är 

beskrivna i avsnitt 3.1.2 så finns det goda förutsättningar att organisationen har ett 

välutvecklat system som har löst ett verkligt problem inom organisationen.  

 

Det man nu kan fråga sig är vad hände med applikations integrations tänkandet som 

skildrades i avsnitt 3.2 och 3.3? Är det helt bortglömt? Svaret på denna fråga är nej, det är inte 

bortglömt. Om FA analysen hade visat att förändringsåtgärden inte skulle vara ett nytt system 

utan det var en integration av befintliga system så skulle det naturligtvis vara lämpligt att 
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använda en EI metod. Om det är lämpligt att använda sig av tekniker som 

applikationsintegration i skapandet av det nya systemet är naturligtvis olika i fall till fall. Om 

systemutvecklaren tar med sig vissa frågeställningar ifrån EI i UP’s kravanalys så kan man få 

svar på denna fråga. Det finns dock en risk att skapa en s.k. spagettistruktur om man skapar 

integrationslösningar som inte ser till hela organisationens kompletta integrationsbehov, 

spagettistruktur diskuteras i avsnitt 3.3. Det kan därför vara lämpligt i vissa fall inom en större 

organisation att man dela upp systemutveckling och EI i olika projekt. 

5.3 Modellgenerering av metod till småföretag 

Scenariot som är framställt i avsnitt 5.2 är ett scenario som bygger på väl beprövade metoder. 

Metoderna är väl beprövade i verkligheten där det har visats att de verkligen fungerar, se 

litteraturhänvisningar under respektive teoriavsnitt. Finns det då någon anledning att tro att 

dessa teorier inte fungerar inom mindre företag? För att kunna svara på denna fråga så måste 

man hitta gemensamma skillnader hos mindre företag jämfört med de stora organisationerna. 

Tyvärr har jag inga resurser att göra en kvantitativ statistiskt säkerställd undersökning på 

skillnader mellan behov vid systemutveckling hos småföretag och stora företag, därför har jag 

lagt in i mina begränsningar att jag skall finna en metod till systemutveckling som passar det 

snäva urvalet av företag som jag undersöker, nämligen småföretag inom golvbranschen i 

Växjö. Dessa företag undersöks med kvalitativa metoder, se avsnitt 2.5. I empiriavsnittet, 

avsnitt 4.2 till 4.4, så är företagen och dess egenskaper beskrivna, finner man andra företag 

inom andra branscher, eventuellt också på en annan geografisk ort så är det mycket troligt att 

resultaten från detta arbete även är applicerbart där. I empiriavsnittet 4.1 redogörs det för 

faktorer som framkom under intervjuerna som kan tänkas påverka min anpassade 

systemutvecklingsmetod. Analys av dessa faktorer sker nedan. 

5.3.1 Diskussion av effekter av påverkade faktorer 

Budget är direkt avgörande för storleken på projektet och där med storleken på förstudie av 

hur systemet skall se ut. Budgeten för ett projekt varierar givetvis hos de mindre företagen. 

Jag har dock fått en fingervisning om att projekt runt 100 000 kr är relativt vanliga vid det de 

intervjuade företagsledarna kallar för större förändringar. Vid små tilläggssystem ligger 

budgeten snarare mellan 10 000 till 30 000 kr. Därför blir ett krav att metoden skall vara 

anpassad för projekt med en budget mellan 10 000 till 150 000 (se punkt 1-3 i avsnitt 4.2). 

Dessa summor som framkom under intervjuerna gäller för betalning av konsult tid och 

eventuell nyinskaffning av hårdvara. I de angivna beloppen så är ej tid medräknad för ev. 
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utbildning för personal samt internkostnader vid intervjuer för att utveckla den nya 

programvaran och tid för test av den nya programvaran hos personal. För att avgöra hur lång 

tid en systemutvecklare har på sig för att utföra metoden så måste vissa antaganden göras. 

Antaganden ett är att systemutvecklaren tar ut 1 000kr/tim vid utveckling samt att 25% av 

budgeten för systemutvecklingsprojektet går till systemutvecklarens timdebitering, den största 

delen av budgeten vid detta antagandet går då till programmering och testning av systemet. 

Med dessa antaganden så ger detta systemutvecklaren mellan 2,5 timmar upp till 38 timmar (5 

arbetsdagar) för att genomföra arbetet. Här bör observeras att antaganden är mycket grova. 

Det väsentliga här är att vi noterar att det är små systemutvecklingsprojekt som metoden 

utvecklas till. När Vattenfalls modellen, UP, XP och FA/SIM diskuteras så är det inte ovanligt 

att projekten sträcker sig över 6-12 månader med ett stort antal involverade aktörer. Det är 

därför naturligt att vissa moment kommer att vara onödiga i de befintliga metoderna och att 

de måste skäras ner. 

 

Slutsatsen av punkt 7 till 10 i avsnitt 4.2 är att det krävs en extern konsult för att utveckla och 

införa nya IT-system. En ifrågasättning som kan uppkomma i såhär små projekt är, behövs det 

verkligen en systemutvecklare för att genomföra förändringsåtgärden? Räcker det inte med en 

programmerare, det är ju ett så program som skall utvecklas. Borde det inte gå att bara 

”snickra ihop” ett system? Punkt 7 till 10 talar för behovet av en väl genomförd analys. Det är 

stora språkskillnader inom IT världen och de småföretagen som är undersökta i denna rapport. 

Det finns därför stor risk för missförstånd och misstolkningar om inte en systemutvecklare 

först får analysera behov samt modulera hur systemet bör se ut. En systemutvecklare är 

nämligen ofta tränad att tala både verksamhetsspråk men även IT språk. I avsnitt 3.1 

undersöktes Vattenfalls metoden, UP och XP noggrant. Vilken av dessa metoder skall då 

systemutvecklaren använda och hur skall han anpassa metoden för att passa småföretag? 

Oavsett vilken metod av följande tre som väljs så har systemutvecklaren goda förutsättningar 

att lyckas bra om man utför vissa modifieringar av vald metod. Vattenfalls metoden är dock 

den metod som väljs bort först på grund av att det är en gammal metod med många 

dokumenterade nackdelar, se avsnitt 3.1.1. Vissa nackdelar går förvisso att lösa relativt enkelt 

men det känns ändå fel att använda en omodern metod. Kvar finns då valet mellan UP och 

XP. Mer om dessa metoder finns att läsa i avsnitt 3.1.2 och 3.1.3. Fördelen med XP är att 

denna metod är utvecklat till mindre projekt. Fördelen med UP är att det är en metod som har 

funnits länge på marknaden och som också har varit en systemutvecklings standard i många 

år. Detta är något som jag värderar högt och väljer därför att sätta som krav att 
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systemutvecklingen skall bygga på en förenklad Unified Process. EI processen vilken är 

beskriven i avsnitt 3.3 väljs bort på grund av att det framkom under intervjuerna att det aldrig 

har varit aktuellt med ett projekt med uppgift att enbart integrera programvaror. Främst på 

grund av att företagen enbart hade ett system som tydligt var deras huvudsystem och där det 

mesta arbetet utfördes. Man kunde däremot tänka sig att en förändringsåtgärd där en ny 

programvara kan kommunicera med huvudsystemet. Det kan därför vara viktigt att 

systemutvecklaren känner till tekniker för applikations integration så han vet vilka frågor som 

skall ställas för att ta reda på om en integration skall byggas in i systemet samt vilken teknik 

som skall användas. Därför kan det vara lämpligt att systemmodellen undersöker om det finns 

något behov av att utföra någon applikations integration. Risken för den så kallade spagetti 

strukturen, se avsnitt 3.3.4, anser jag vara minimal. Dels på grund av att organisationen har så 

få system. Dels på grund av att de nyutvecklade systemen kommer att ansluta till 

huvudsystemet och då agerar det systemet som en slags hub, vi slipper därmed automatiskt 

spagetti strukturen.   

 

Punkt 4 till 6 i avsnitt 4.2 är lite problematiskt för en systemutvecklingskonsult. Detta innebär 

att konsulten inte kan utgå ifrån att en FA är genomförd och därmed inte heller att han har fått 

en korrekt beskrivning av vilket problem som skall lösas. Med tanke på att företaget har 

kopplat in en systemutvecklare så har lösningen på förändringsbehovet blivit en IT lösning. 

Det finns då en stor risk, med tanke på punkt 9 i avsnitt 4.2, att beslutsfattaren inom det lilla 

företaget inte har en optimal förändringsåtgärd i tankarna eftersom de inte har kunskapen om 

vad som är möjligt att göra med IT lösningar. Att företagsledarna/beslutsfattarna också var 

initialt tveksamma till FA med motiveringen att det känns fel att betala för något som kunde 

leda till att ingenting behövdes göras. Efter detta argument så förstod jag att det fanns en viss 

okunskap och oklarhet vad FA var för något och varför det behövdes. Efter en diskussion om 

vad det egentligen innebar så blev företagsledarna betydligt mer positiva till en FA analys. 

Här kan det behövas lite försäljningskunskaper av konsulten för att få den genomförd. Gör 

man ingen analys så är risken i ett värsta tänkbart scenario att man löser ett symtom på ett 

problem med en felaktig eller ej optimal förändringsåtgärd. FA måste naturligtvis stå i 

proportion till projektets storlek. Metoden eller kanske snare instansieringen av metoden som 

skapar systemmodellen måste ta hänsyn till att projekten kan vara mycket små. Det kan därför 

vara lämpligt med en dokumentserie som skall fyllas i. Med lite genomgång av konsulten så 

kan beslutfattaren och andra intressenter fylla i vissa moment själva och sen så utförs 
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analysmomenten tillsammans med konsulten. Det kommer med andra ord krävas en mycket 

flexibel FA. Dessa krav blir exakt lika gällande systemutvecklingsmetoden. 

  

Punkt 11 i avsnitt 4.2 är en direkt följd av att en FA ej genomförs. Hade en FA varit 

genomförd så hade man också haft dokumentation om fördelar och förväntade förtjänster. När 

detta material finns så är det möjligt att i efter hand göra en uppföljning av projektet och se 

om man det var lyckat eller misslyckat, vilket är värdefullt för framtida förändringsarbete. 

5.3.2 Krav på metod och systemmodell i punktform 

• Metoden skall vara anpassad så den går att genomföra på en tid som ligger mellan 3 

timmar upp till 38 timmar.  

• Flexibelt förändringsanalys moment. 

• Självförklarande moment i förändringsanalys så delar kan läggas ut till företaget trotts 

att kunskaps saknas om hur en förändringsanalys utförs. 

• Systemutvecklingsprocessen skall bygga på en förenkling av UP 

• Applikations integrations tänkande skall vara infört i systemmodellen 

• Metoden skall vara anpassad för en systemutvecklingskonsult 
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Fig20: Huvudflöde systemutveckling för mindre företag 
Käll: Egen 

Företaget utför FA analys
[litet till omfattande prjekt] 

Kunsult utför FA analys
[omfattande projekt] 

[mycket litet projekt] 

[FA leder till nytt system] 

Systemet utvecklas enligt UPDokumentaiton överförs Dokumentaiton överförs

idé om förändringsbehov

konsult kopplas in

Huvudflöde, systemutveckling för  mindre 
företag inom golvbranschen i Växjö

[ej nytt system] 

5.4 Utvecklad metod 

5.4.1 Anpassat huvudflöde för systemutveckling till småföretag  

Figur 20 samt övriga modeller hädanefter bygger på UMLs notation teknik, se avsnitt 3.5. Jag 

begränsar mig däremot inte till UMLs gränser för modellering. Mitt huvudsyfte är att så 

tydligt som möjligt förklara min metod. Därför kommer jag använda tekniker som exempelvis 

att använda färger som inte beskrivs inom UML. Processen i figur 20 bygger på analys 

diskussionen som är förd i avsnitt 5.3.1 till 5.3.2 och är en grafisk summering av mina resultat 

från dessa avsnitt angående systemutvecklingsprocessen för små företag inom golvbranschen 

i Växjö. 
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5.4.2 Anpassad SIM metod 

Figur 21 ger min bild av hur förändringsanalysen SIM kan anpassas till systemutveckling till 

småföretag. Figuren bygger kraftigt på figur 16 i avsnitt 3.4.1. Huvudaktiviteterna är identiska 

med enda skillnad att de är modulerade med UML teknik. Däremot beskrivs inte del 

aktiviteterna i figur 16 vilket jag gör i min modell. Vad som skall utföras i de olika 

delaktiviteterna finner ni i avsnitt 3.4.  Jag har dessutom valt att belysa olika delaktiviteter 

olika. Vissa delaktiviteter anges som valfria och det är de aktiviteterna som jag anser att man 

vid en pressad FA analys antingen kan klara sig utan alternativt klara sig med att utföra 

muntligt. De övriga delaktiviteterna bör dokumentations bland annat för att vissa delar av det 

som framkommer även är användbart i systemutvecklingsprocessen UP. Det går med andra 

ord överföra vissa delar. Vad som är överförbart mellan FA och systemutvecklingsprocessen 

återfinns i bilaga 2 som är en instansiering av UP. 
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Fig21: Förändringsanalys anpassad till småföretag 
Källa: Egen 

Problemanalys

Verksamhetsanalys Målanalys
Analys av förändingsbehov

Bestämning av förändringsåtgärd

Problemområdesavgränsningar

Problemlista

Analys av problemsamband

Analys av verksamhetsstruktur
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Ansvarsanalys

Arbetssituations analys
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Målvärdering

Målbestämning

problemvärdering

analys av styrka och möjligheter

formulering av förändringsbehov

Skapande av förändringsåtgärder

Åtgärdsvärdering

Val av åtgärdsalternativ

genomförbarhet

måluppfyllelse

ekonomi

Huvudaktivitet

Valfri delaktivitet

Delaktivitet

Förändringsanalys anpassad till småföretag
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5.4.3 Anpassad  UP 

UP är en process för att utveckla system som ofta används till mycket stora projekt som kan ta 

över ett år att färdigställa, se avsnitt 3.1.2. UPs grundprinciper, beskrivna i avsnitt 3.1.2, är att 

UP är: 

• Användarfallsdrivet 

• Arkitektur centrerat  

• Iterativt och inkrementell 

Grundprincipen om att UP är iterativ och inkrementell är mycket intressant ur perspektivet 

systemutveckling anpassat till småföretag. Jacobson beskriver att människor har svårt att lösa 

riktigt stora och komplexa problem. Bryter man däremot ner problemet i flera mindre problem 

så blir det stora problemet lättare att lösa samt bättre löst. Figur 4, 5 och 6 i avsnitt 3.1.2 

beskriver denna process och förklarar att projektets storlek beror på hur många iterationer som 

genomförs. I och med detta så anser jag inte att det behövs görs några förändringar i metoden 

i UP för systemutveckling till småföretag. Man följer helt enkelt arbetsflödet som figur 4 

visar. Den enda anpassningen som krävs är att man utför få iterationer i varje fas. I ett riktigt 

litet projekt behövs det bara en iteration per fas.  

5.4.4 Instansiering av SIM 

Bilaga 1 är en instansiering av den anpassade SIM metoden som återfinns i figur 21. Detta 

dokument skall underlätta arbetet med FA. Kravet om att förändringsanalysen skall kunna 

genomföras av både en utbildad förändringsanalys konsult alternativ en person inom 

organisationen gör att dokumentationen till viss del är självförklarande. För att ha full nytta av 

dokumentationshjälpen så krävs kunskaper inom FA/SIM. Konsulten antas redan ha denna 

kunskap, utförs analysen internt där kunskapen saknas så måste konsulten ägna tid åt att 

förklara momenten. Det är viktigt att komma ihåg det som skrevs i avsnitt 3.4 om FA 

”Resultatet beror på de människor som genomför FA, deras kunskaper, kompetens och 

engagemang spelar alltid en avgörande roll.” När dokumentationsmallen fylls i så gäller det 

att använda sitt sunda förnuft. Även om vissa begränsningar är gjorda på denna FA/SIM 

analys i avsnitt 5.3.3 så kommer projekten variera kraftigt. Man skall därför inte fylla i mer 

information än vad man anser att man har nytta av för aktuellt projekt. I vissa större projekt 

kan det vara nödvändigt att använda sig av moment som är har angivna som valfria. Dessa 

dokument finns inte i instansiering dokumentationen, behövs de får man skapa dem själv. 

SIM är inte en sekventiell process. Det är därför inte tänkt att man skall fylla i en sida i taget 



 51 
 

tills aktuell sida är full. Tanken är att man skall hoppa mellan sidorna  på det sättet som visas 

figur 21. 

5.4.5 Instansiering av UP 

Det är en utmanande uppgift att instansiera UP. En av UP starka sidor, att det är en kraftigt 

iterativ process, denna styrka skapar problem vid instasieringen. Det är svårt att skapa en 

dokumentationsmall som följer en iterativ process, arbetet blir lätt linjärt. Därför ställs stora 

krav på användaren som använder instansierings modell. En konsult som utvecklar mjukvara 

till småföretag bör ha så stora kunskaper inom UP att det inte skall bli något problem. 

Instansieringsmodellen kommer vara ett hjälpmedel för att man lätt skall kunna se i vilken fas 

man befinner sig samt i viss mån effektivisera arbetet genom att använda färdiga mallar när 

man är ute och intervjuar sin kund. Även om det är möjligt att utföra en komplett 

dokumentation till ett nytt system på papper så skulle detta vara ett ineffektivt arbetssätt. 

UML diagrammen skapas mycket effektivare med CASE verktyg. Till dessa moment finns 

det inget behov av att skapa en pappersmall för att utföra arbetet. Det kan däremot vara 

värdefullt att ha en checklista så man vet var man befinner sig i utvecklingsprocessen. 

Instansieringen av UP kommer följaktligen att innehålla några dokument som kan vara 

lämpliga att fylla i när man befinner sig ute hos kunden, samt en checklista för att veta var 

man befinner sig i processen. Denna checklista bygger på figur 7-10 i avsnitt 3.1.2. 

Instansieringen återfinns i bilaga 2. 
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6 Slutsats 
Syftet med detta arbete är att utveckla en metod för systemutveckling, samt en instansiering 

av metoden, som är anpassad till småföretag. För att göra det möjligt att svara på denna fråga, 

med tanke på mina resurser, så satte jag hårda avgränsningar på småföretag. Jag valde att 

enbart studera småföretag i Växjö inom golvbranschen. Att komma fram till en metod och en 

instansiering av metoden har därför varit min primära uppgift i detta arbete. Huvudflödet av 

metoden presenteras i figur 20. En mer detaljerat vy av en aktivitet återfinns i figur 21. I 

bilaga ett tillsammans med bilaga två återfinns instansieringen av huvudflödet. För att komma 

fram till denna metod så hade jag fyra problemfrågor samt avgränsningar till dessa.  

 

Frågeställning ett handlade om att ta reda på vad det finns för systemutvecklings och 

verksamhetsutvecklings metoder idag? Med tanke på att det finns en mycket stor mängd 

metoder så valde jag att begränsa mig till att beskriva ett urval av metoder, som är tänkbara att 

applicera till småföretag. Dessa metoder som jag valde ut återfinns i teoriavsnittet i rapporten. 

Motiveringen varför jag valde just dessa metoder återfinns i analysavsnitt 5.1 

 

Nästa fråga handlade om vilka skillnader finns i behoven hos småföretagare vid 

systemutveckling och verksamhetsutveckling jämfört med stora organisationer? Som 

avgränsning här valde jag att titta på småföretag inom golvbranschen i Växjö. Denna 

avgränsning på småföretag gäller för alla problemfrågor. I mina avgränsningar klargjorde jag 

också att jag inte var ute efter att hitta en komplett lista med skillnader, utan bara skillnader 

som jag har nytta av i skapandet av min metod. Dessa skillnader fick jag fram under mina 

intervjuer. Jag ställde frågor om olika moment som var beskrivna i metoderna i mitt 

teoriavsnitt. Resultatet av skillnader har jag presenterat i avsnitt 4.1. I avsnitt 5.3 analyserar 

jag skillnaderna och berättar på vilket sätt de påverkar min metodgenerering. 

 

Min sista fråga handlar om vilka delar som är lämpliga, ur systemutvecklingsmetoder som är 

presenterade i fråga ett, att använda för systemutveckling till småföretag för en 

systemutvecklare? Svaret på denna fråga bygger på vad jag har kommit fram till i fråga ett 

och två. Med hjälp av listan på skillnader mellan en stor organisations behov vid 

systemutveckling och en liten organisations behov, avsnitt 4.1, skapade jag en kravlista, 

avsnitt 5.3.2, för min anpassade metod för småföretag. Med hjälp av denna lista valde jag 

vilka delar av vilka metoder som jag skulle använda för att skapa min metod. Därefter 
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skapade jag ett huvudflöde till min metod som återfinns i figur 20 i avsnitt 5.4.1. Huvudflödet 

av min metod består av två metoder från teoriavsnitten, SIM metoden och UP. I simmetoden 

har jag gjort några förändringar för att den skall passa till systemutveckling till småföretag. 

Dessa förändringar beskrivs i figur 21. UP är i princip oförändrat. Denna metod är så flexibel 

så jag kände att det inte fanns något behov för en metodförändring där. Det är snarare i 

instansierigen som UP anpassas till småföretagen. Instansieringen av metoderna förklaras i 

avsnitt 5.4.4 till 5.4.5 och i bilaga ett och två.  

 

7 Resultat 
 

Resultatet av detta arbete är att vid systemutveckling till småföretag så är det lämpligt att 

använda en systemutvecklings konsult för att utföra arbetet. Denna konsult bör genomföra 

någon form av förändringsanalys innan systemutvecklingen påbörjas. Detta för att säkerställa 

att det tänkta systemet löser en problemorsak och inte enbart ett problemsymtom.  Om 

förändringsanalysen visar att ett IT system skall utvecklas så tar en systemutvecklings process 

över. Jag har valt att rekommendera UP som systemutvecklingsmetod på grund av att det är 

en mycket väl beprövad metod som har utvecklats under lång tid, dessutom är UP en öppen 

standard för systemutveckling. Med tanke på att UP och även förändringsanalysen SIM är så 

välbeprövade både i teori och praktik, samt att metoderna inte är utvecklade för någon 

specifik bransch, så finner jag det högst sannolikt att metoderna i sitt grundutförande är 

användningsbara på småföretag inom de flesta branscherna. En svårare fråga är hur generella 

är de gjorda anpassningarna i metoderna och till hur brett urval av företag och branscher 

passar huvudflödet som återges i figur 20? Denna fråga är lite svårare att besvara med stor 

tillförlitlighet eftersom de gjorda anpassningarna ej är väl testade i praktik på ett större antal 

företag. Här krävs istället en teoretisk diskussion. Desto fler faktorer som är likvärdiga mellan 

mina undersökta företag och ett företag där metoden skall användas, desto större är 

sannolikheten att de modifierade metoderna fungerar väl vid systemutveckling även där. 

Därför rekommenderar jag först att jämföra det nya företaget med egenskaperna på de 

undersökta företagen, som ni kan hitta i empirin. I detta avsnitt återfinns nyckeltal gällande 

exempelvis antalet anställda och omsättning. Det finns även ett organisationsschema per 

företag samt en kort beskrivning av nuvarande IT-system. Denna jämförelse kan ge en snabb 

och någorlunda säker fingervisning. Denna jämförelse är dock ingen garanti. Det kan mycket 

väl tänkas att ett företag som har liknande organisatoriska egenskaper inte alls kan använda 
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tidigare beskriven metod och vise versa. För att få en säkrare indikation om huvudflöde med 

anpassade metoder är användbara på ett nytt företag skulle jag därför rekommendera att man 

går vidare med en intervju där frågorna är anpassade så att svaren går att jämföra med svaren 

som är återgivna i avsnitt 4.1. Visar det sig att det nya företaget inom en annan bransch vill 

genomföra ett projekt inom liknande budgetram samt att de har lågt IT-kunnade, inte besitter 

kunskap om systemutveckling eller förändringsanalyser så finns det goda chanser att den 

presenterade metoden kommer vara mycket användbar. Visar det sig däremot att företaget 

skiljer sig kraftigt på flera punkter så blir sannolikheten lägre att den presenterade metoden 

kommer fungera väl på det aktuella företaget. Detta gäller oavsett om företaget befinner sig 

inom golvbranschen eller i någon annan bransch. 

 

8 Reflektion 
 

Lärande genom praktiskt genomförande har jag alltid ansett vara en av de bästa metoderna för 

mig att inta ny kunskap. Genom att ha skapat ett vetenskapligt examensarbete så har jag lärt 

mig massor. Inte enbart om ämnet som jag har behandlat utan även om hur vetenskapligt 

skrivande går till. Att skriva ett examensarbete var betydligt mer omständligt än vad jag hade 

förväntat mig. Skrivtekniken skiljer sig avsevärt från när en rapport skall skapas till ett företag 

för att lösa ett problem. Detta kändes till en början som ett nödvändigt ont men allt eftersom 

arbetet fortskred så förstod jag vikten mer och mer av att genomföra arbetet efter det 

akademiska mönstret även om jag inte har tid att skriva på detta vis i mitt arbetsliv. Denna 

förståelse fick jag inte minst genom handledningsmötena. Ett område som jag till viss del till 

en början kände som onödig formalia var metodavsnittet. Efter intressanta diskussioner och 

en hel del litteraturstudie har jag nu funnit detta avsnitt mycket intressant och fascinerande. 

Många frågor väcktes hos mig när jag läste Arbnor & Bjerke (1994). Det var metodstudierna 

som ytterligare klargjorde för mig varför en vetenskaplig rapport behöver skrivas på ett visst 

sätt. Teoriavsnittet var det avsnitt där jag kände att uppsatsskrivandets regelverk besvärade 

mig mest på grund att det skapade mycket merarbete. Det var framförallt arbetet med 

källhänvisningen samt behovet av att kunna styrka de flesta påståenden i annan litteratur som 

kändes arbetsamt. Faktumet att jag skrev ett mycket omfattande teoriavsnitt gjorde inte heller 

sken bättre. Teoriavsnittet stora omfattning ger läsaren stor insikt om ämnet som jag valde 

även om personen i fråga hade låg kunskap inom systemutveckling tidigare. Ett centralt 

ämnesområde som är något kortfattat i teoriavsnittet är avsnittet om småföretag. 
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Tidsresurserna i samband med problem att hitta aktuell litteratur gällande småföretag och IT-

förändringar är orsaken till att begreppet småföretag är relativt outvecklat. För att till viss del 

väga upp denna brist i teorin så har jag beskrivit de undersökta småföretagens egenskaper 

extra tydligt i empirin. Denna beskrivning av undersökta företag är även gjord för att senare 

kunna generalisera mitt resultat. Det korta empiriavsnittet innerhåller förutom 

företagsbeskrivningarna också en summering av intervjuerna. Denna summering är mycket 

viktig för analysarbetet och är en form av resultat av vad som har framkommit under 

intervjuerna. Jag valde medvetet bort att presentera en detaljerad bild av varje intervju. Efter 

som intervjuerna genomfördes på ett ostrukturerat vis så hade det krävt en mycket stor 

omfattning av text för att kunna återge dessa. Eftersom arbetet till omfattning redan började 

bli ordentligt stort så ansåg jag att nyttat av denna detaljerade beskrivning var begränsad. 

Nackdelen med detta val innebär att en intresserad läsare inte kan följa ifrån vilket 

resonemang under intervjuerna som jag har skapat min lista med faktorer som jag anser 

påverkar metoden som är anpassad till småföretag. Det vill säga att den noggranne läsaren 

inte har möjlighet att tillfullo verifiera mitt resultat ifrån intervjuerna. Ofta är vägen fram till 

ett resultat viktigare än resultatet i sig. I detta fall så anser jag dock att resultat listan i sig är 

viktigare än vägen fram till den. Orsaken till detta är att denna lista möjliggör en 

generalisering av mitt resultat. När man kommer i kontakt med andra småföretag som har 

liknande egenskaper som denna lista visar så är det stor sannolikhet att metoden är användbar 

på dessa företag också. Metoden är skapad efter kraven som finns på listan. Skulle det visa sig 

att jag har gjort en felaktig tolkning av mina intervjuer så skulle detta betyda att min metod 

inte till hundra procent var utvecklad till de företagen som jag har undersökt men det 

möjliggör ändå användning av metoden hos andra företag. Där av är resultatet i detta fall 

viktigare än vägen fram till det. Detta resonemang betyder inte på något sätt att jag har varit 

vårdslös när jag skapade listan med egenskap som påverkar metoden för småföretag. Jag har 

lagt ner mycket tid på detta moment. Det blev enbart en prioriteringsfråga hur jag skulle 

använda mina tidsresurser samt utrymme i rapporten. Jag antog att majoriteten av läsarna 

främst är intresserade av om de kan använda den utvecklade metoden. Personligen har jag 

förhoppningar om att ha nytta av metoden i mitt yrkes verksamhet. Målet är att kunna skapa 

högt kundvärde genom att utveckla system som överträffar mina kunders förväntningar. 
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Figur 17 till 21 
Källa: Egen 
 



Problemanalys 
Problemområdesavgränsningar 

Problemområdesavgränsningar, grafiskform Problemområdesavgränsningar, listform 
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
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Problemanalys 
Problemlista 

01  26  
02  27  
03  28  
04  29  
05  30  
06  31  
07  32  
08  33  
09  34  
10  35  
11  36  
12  37  
13  38  
14  39  
15  40  
16  41  
17  42  
18  43  
19  44  
20  45  
21  46  
22  47  
23  48  
24  49  
25  50  



Verksamhetsanalys 
Verksamhetsstruktur 

 
Lista aktiviteter inom valt problemområde, ex. materialflöden, administrativt arbete, arbete som utförs av ett system: 
 
 
 
 
Skapa en grafisk struktur (aktiviteter inkapslade i ovala boxar) med relationer (pilar) för att visa handlingsmönster: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verksamhetsanalys 

Analys av verksamhetsprinciper 
 Viktiga principer för verksamheten  Ordlista för facktermer  

01  01  
02  02  
03  03  
04  04  
05  05  
06  06  
07  07  
08  08  
09  09  
10  10  
11  11  
12  12  
13  13  
14  14  
15  15  
16  16  
17  17  
18  18  
19  19  
20  20  
21  21  
22  22  
23  23  
24  24  

 



Målanalys 
Målidentifiering och värdering  

 
 Målidentifiering Värdering (skala 1-10 eller  

formulering med ord)  
01   
02   
03   
04   
05   
06   
07   
08   
09   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   



Analys av förändringsbehov 
Formulering av förändringsbehov 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  



Bestämning av förändringsåtgärd. 
Skapande av förändringsåtgärd 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  



Bestämning av förändringsåtgärd. 
Skapande av förändringsåtgärd 

 
Genomförbarhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måluppfyllelse Ekonomisk kalkyl 

 



Checklista för UP's faser

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4

Kravlista 60% 100% - -

Systemavgränsingar 60% 100% - -

Användarfall 20% 100% - -

Projektordlista från FA 70% 100% - -

Projektpland 30% 80% 100% -

Risk analys 50% 100% - -

Bekräftad genomförbarhet, teknisk studie/prototyp 100% - - -

System Arkitektur 10% 80% 100% -

UML Statiska diagram - 80% 100% -

UML Dynamsiak diagram - 80% 100% -

Slutgiltlig programvara - 20% 80% 100%

Manuler - - 80% 100%

Systemet används av användare - - - 100%

Användarsupport etablerad - - - 100%



Kravlista 
Vissa krav kan hämtas från problemlistan, formulering av förändringsbehov och målidentifiering 

 
01  26  
02  27  
03  28  
04  29  
05  30  
06  31  
07  32  
08  33  
09  34  
10  35  
11  36  
12  37  
13  38  
14  39  
15  40  
16  41  
17  42  
18  43  
19  44  
20  45  
21  46  
22  47  
23  48  
24  49  
25  50  



Systemavgränsningar 
Hämta data från problemanalys problemområdesavgränsningar 

 
Problemområdesavgränsningar, grafiskform Problemområdesavgränsningar, listform 

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 24  



Användarfall 
Dokumentet kan vara till viss stöd under intervjun. Användarfall skapas senare lämpligen via programvara. 

 
Användarfall, grafiskform Användarfall, listform 

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 24  



Projektordlista 
Del av dokumentationen kan hämtas från verksamhetsanalysen ordlista för facktermer 

 
01  26  
02  27  
03  28  
04  29  
05  30  
06  31  
07  32  
08  33  
09  34  
10  35  
11  36  
12  37  
13  38  
14  39  
15  40  
16  41  
17  42  
18  43  
19  44  
20  45  
21  46  
22  47  
23  48  
24  49  
25  50  



Projektplan 
Dokumentet kan användas vid diskussion, rekommenderar programvara avsedd för projektplanering för att skapa slutgiltigt dokument. 

 
01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  



Riskanalys 
 

Nr Riskbeskrivning Sannolik för 
att risk 
uppfylls 

Skada om 
risk uppfylls 

Åtgärd för att förhindra risk 

01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     



Aktuell status 
 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Kravlista                     

Systemavgränsingar                     

Användarfall                     

Projektordlista från FA                     

Projektpland                     

Risk analys                     

Bekräftad genomförbarhet, teknisk studie/prototyp                     

System Arkitektur                     

UML Statiska diagram                     

UML Dynamsiak diagram                     

Slutgiltlig programvara                     

Manuler                     

Systemet används av användare                     

Användarsupport etablerad                     
 
Vissa moment har inget dokumentationsstöd, ex prototyp, UML diagram, slutgiltig programvara etc. Detta är pga att det inte går att göra 
dokumentmallar för ändamålet, ex slutgiltig programvara, alternativt att det finns bra verktyg som det är troligt att systemutvecklaren kommer att 
använda för specifikt ändamål, ex Viso eller RUP’s verktyg för UML diagram. Med hjälp av checklistan och aktuell status dokumentet så kan 
man avgöra i vilken fas man befinner sig i. 
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