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Abstract 

 
Many companies today choose to obtain packaged software instead of self-developed and 

customized systems. Packaged software is a complete software package that consists of 

modules and functionalities that will be brought into an organization. There exists, however, 

problematic aspects when it comes to adapting businesses and packaged software. These 

issues are important to identify early in the pre-study to be prepared for the complications that 

can occur and simultaneously preventing obstacles.  

 

We want therefore highlight the importance of the pre-study in this composition. The main 

focus is on how to work with a pre-study to adapt the businesses in the best possible way. The 

aim is to examine the challenges of a prestudy process that affect the adaptation of IT systems 

and businesses. In order to achieve the purpose and come to a result, we have answered these 

two questions: 

 

• How does a Swedish company work practically with a prestudy to meet the customer’s 

demands and requests to adapt the packaged software and the businesses to each other? 

 

• What are the challenges for the case company when it comes to the adaptation of packaged 

software and businesses to each other? 

 

The starting point to meet the purpose and questions in this study are based on a literature 

overview and empirical based data.   

 

The method is based on a qualitative case study performed at the company IT Software, we 

have interviewed three respondents who described their perceptions and experiences of pre-

study and how system and businesses should be adapted. Two of the respondents were from 

the supplier IT Software and the third respondent was from IT Softwares customer company. 

Thereby, we got both the supplier and customer perspective. The result of the case study in 

this composition addresses that the customer need to adapt their processes and ways of 

working to the system in the highest degree. In the study, we highlight the most important 

aspects in the pre-study that should be taken into consideration so the adoption between 

businesses and system get an optimal fit. These aspects include the personnel who work with 

the pre-study, requirements, requests and competence etc.



 



 

Sammanfattning 
 
Många företag väljer idag att anskaffa sig ett standardsystem istället för egenutvecklade och 

skräddarsydda system. Standardsystem är ett färdigt programpaket som är uppbyggt av vissa 

moduler och funktionaliteter som ska föras in i en verksamhet. Det existerar dock 

problematiska aspekter när det kommer till att anpassa verksamhet och dess standardsystem. 

Dessa problem är viktiga att identifiera tidigt i förstudien för att undvika komplikationer som 

kan uppstå och samtidigt förebygga eventuella hinder. 

 

Vi vill därför lyfta fram förstudiens betydelse i denna uppsats. Huvudfokus ligger på hur man 

arbetar i förstudien för att anpassa verksamheten och systemet på bästa möjliga sätt. Syftet är 

att undersöka utmaningar i en förstudieprocess som berör anpassningen av IT system och 

verksamhet tillvarandra. För att uppnå syftet och komma fram till ett resultat så ska dessa två 

frågeställningar besvaras: 

 

• Hur arbetar ett svenskt företag praktiskt med en förstudie för att bemöta kundens krav 

och önskemål för att anpassa standardsystemet och verksamheten till varandra? 

 

• Vilka utmaningar finns det för fallföretaget vid anpassning av standardsystemet och 

verksamheten till varandra? 

 

Utgångspunkten för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar grundar sig i en 

litteraturöversikt och empirisk grundad data. 

 

Metoden grundar sig i en kvalitativ fallstudie gjord på företaget IT Software, vi har intervjuat 

tre respondenter som beskrivit sina uppfattningar och erfarenheter kring förstudier och hur 

deras system och verksamhet ska anpassas. Två av respondenterna är från leverantören IT 

Software och den tredje respondenten är från en av IT Softwares kundföretag. Därmed fick vi 

både leverantörs- och kundperspektiv. Resultatet av fallstudien i denna uppsats riktar sig till 

att det är kundens verksamhet som ska anpassa sina processer och arbetssätt till systemet i 

högsta grad. I studien lyfter vi även fram dom viktiga aspekterna i förstudien som bör tas 

hänsyn till för att system och verksamhet ska få en optimal passform. Dessa aspekter är bland 

annat vilka befattningshavare som arbetar med förstudien, krav, önskemål och kompetens etc.  



 

Förord 
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aspekter kring anskaffning av standardsystem. 
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konstruktiv feedback för att vår uppsats ska bli så bra som möjligt. 
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1 Inledning 

Nedan följer en kort presentation om ämnets bakgrund och därefter en 

problemformulering som mer specifikt förklarar uppsatsens riktning. Därefter följer syfte 

och frågeställning och slutligen beskriver vi uppsatsen avgränsning och målgrupp. 

1.1 Bakgrund 
Den här studien belyser problemen som uppstår kring IT-system som verksamheter och 

organisationer möter. Anna Nyström (2015) skriver att strulande IT-system stjäl värdefull 

arbetstid där hon förklarar att dessa komplikationer blir problematiska för både verksamheten 

och individen. I Sverige använder majoriteten av den yrkesverksamma befolkningen IT-

system i sitt arbete (Brattlöf et al, 2011). Det är därför betydelsefullt att ha ett välfungerande 

IT system. IT-system används för att effektivisera arbetet genom att spara tid och pengar, 

samt utöka konkurrenskraft och framförallt förenkla medarbetarnas vardagliga arbete. 

 

Larsson(2009) nämner utmaningar med att anskaffa sig ett standardsystem. Larsson syftar på 

att deras verksamhet tvingats anpassa sig till standardsystemet och menar att dessa 

utmaningar är något man kan vara förberedd på. Computer Sweden (2005) påpekar att 

förstudien är viktig för att få ett tydligt beslutsunderlag för att lägga grund till en tydlig 

initiering av ett projekt. Här kan man se svårigheter med anpassning av IT-system och 

verksamhet som bör utredas i förstudien. 

 

IT påverkar en verksamhet och hur en verksamhet behöver anpassa sig till ett IT system är 

något som ses som ett aktuellt ämne idag. Bruzelius och Skärvad (2013) menar att IT spelat 

en revolutionerande dom senaste 20 åren genom kraftig tillväxt av datakraft, hantering av 

information och omedelbar kommunikation som skapat helt nya förutsättningar för att 

organisera, leda och styra företag. Förstudier av system och verksamheter är därför viktiga 

innan man kan påbörja ett IT-projekt. Början till nya möjligheter om att återanvända 

skräddarsydda IT-system mellan olika företag och organisationer framkom på 1970-talet. 

Detta underlättade för att man inte ska behöva bygga nya system från grunden för varje 

företag och organisation, vilket resulterade till begreppet standardsystem (Hedman, Nilsson 

och Westelius 2009). 
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Standardsystem används som hjälpmedel för att effektivisera affärsverksamheten inom 

företag och kan beskrivas som en standardiserad programvara i form av färdiga paket 

(Hedman, Nilsson och Westelius, 2009). Standardsystem utvecklas och implementeras av 

en leverantör för att kunna anpassas till flera verksamheter (Brandt et al, 1998). 

 

Att hitta ett system som kan anpassas för en verksamhet samt en leverantör som kan uppfylla 

dom systemkrav som kunden ställer, kan i vissa fall vara en svår process. Därför anser vi att 

förstudien som en systemleverantör genomgår ska betonas. Detta på grund av att man ska 

förstå hur systemet som tillhandahålls ska anpassas hos kunden som vill implementera 

systemet. 

 

Magnusson och Olsson (2009) styrker också förstudiens betydelse då dom menar att alla 

som är inblandade i denna ska vara medvetna om dom kommande förväntningarna. En 

bristande förstudie kan leda till en misslyckad implementering då det kan uppstå oplanerade 

anpassningar av systemet. En misslyckad implementering kan resultera i kostnadskrävande 

resursförbrukning, bristfällig tidsram för projektet, inte nå dom mål man vill uppnå och det  

man vill åstadkomma med systemet, veta vilka funktioner som ska ingå, vilka risker som 

finns och missbedöma den förväntade avkastning (Brandt et al, 1998). Målet med förstudien 

är istället att specificera den funktionalitet som systemet är tänkt att ha, vilka processer som 

ska stödjas och vilka personer som ska anses som nyckelanvändare för projektet (Magnusson 

och Olsson 2009). 

1.2 Problemformulering 
Det finns flera fördelar med att använda sig av standardsystem och därför väljer allt fler 

företag att anskaffa sig ett standardsystem istället för att utveckla ett egenutvecklat 

skräddarsytt system. Skräddarsydda system medför större kostnader för beställaren och tar 

lång tid att utveckla, samt att det ofta förekommer förseningar i projekten. Dessa problem 

hindras genom att välja ett standardsystem (Nilsson, 1991). 

 

Utvecklingen av olika standardsystem har blivit betydligt bättre än förr. Tidigare var 

standardsystemets funktioner outvecklade och inte speciellt anpassningsbara för dom enskilda 

företagens behov, samt svåra att integrera med företagens andra system. Genom 

parameterisering (tabellstyrning) har utvecklingen av dagens informationssystem generellt 

sett högre funktionalitet och anpassningsbarhet. Detta har resulterat i att dagens beställare av 



 3 

standardsystem räknar med att få ett system till sitt företag som har hela paketet, det vill säga 

ett fullständigt standardsystem som är anpassade efter kundens behov. 

Det problematiska med detta är att förväntningarna inte alltid stämmer överens med vad man 

faktiskt får (Brandt et al. 1998). Aversano, Grasso och Tortorella (2016) hävdar att 

problematiken kring systemanpassningar nämndes så tidigt som på 70-talet och sedan dess 

fram tills idag har denna problematik uppmärksammats. Aversano, Grasso och Tortorella 

(2016) förklarar att om mjukvarusystem och verksamhet inte är förenade leder detta till sämre 

konkurrenskraft för företaget, exempelvis kan en verksamhetsprocess inte stödjas av systemet 

på grund av att man inte anpassar system och verksamhet på rätt sätt. Att en verksamhet och 

system inte är anpassade till varandra kan bero på felanvändning av mjukvaran och 

förändringar i verksamhetsmiljön (Aversano, Grasso och Tortorella 2016).    

 

Nilsson (1991) belyser att införskaffandet av ett standardsystem inte alltid stödjer företaget 

helt och hållet. Några av dom problemen som kan uppstå med ett nytt standardsystem är inte 

bara den långa tidsåtgången av implementeringen, utan kan även vara enormt 

kostnadskrävande. För att minska problemen med standardsystem måste systemen bland annat 

ha hög flexibilitet och erbjuda mer genomgripande anpassningsbarhet för att kunna ha 

förutsättningar till att på bästa sätt kunna uppfylla dom behov, krav och önskemål ett företag 

kan tänkas ha (Avison & Fitzgerald 2003). Ett ytterligare problem med standardsystem är 

att det ofta saknar minst en femtedel av den funktionalitet som kunden frågar efter (Scott & 

Kaindl 2000). Magnusson och Olsson (2009) nämner att när företag är i behov av 

förändring så vill dom ha ett nytt standardsystem så snabbt som möjligt för att hänga med i 

utvecklingen. Detta kan leda till förhastade beslut i förstudien utan en tydlig genomgång av 

krav och specifikationer. Förhastade beslut utan att ha ett tydligt underlag tyder på att en 

förstudie inte har genomförts. Istället börjar dom negativa effekterna uppmärksammas 

(Brandt et al, 1998). 

 

 

Alldeles för ofta sker det att företag idag köper ett standardsystem där man efter en period av 

användning upptäcker att en del viktiga funktioner inte uppfyller det som sattes i behov från 

början. Detta kan bero på att företaget inte gjort en ordentlig förstudie vilket medför 

svårigheter i anpassningen för det system man valt (Avison & Fitzgerald 2003). 

 

Existerande problematik kring systemanpassningar är ett incitament till att vidare forskning 

bör bedrivas inom området. Det ställs därför utmaningar under förstudien som behöver 
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klargöras. När man ska anpassa standardsystem med verksamhetsprocesser för att 

effektivisera verksamheten så försöker man skapa en bild på hur dessa ska anpassas till 

varandra. Det som kan ses som ett frågetecken när det gäller standardsystem är att 

standardsystem förespråkar hur en verksamhet ska drivas på bästa sätt (Magnusson och 

Olsson 2009). Magnusson och Olsson (2009)förklarar vidare att betydelsen av passform 

mellan standardsystem och verksamhetsprocesserna inte prioriterats och att det inte är 

självklart att standardsystemet ska anpassas efter verksamhetens specifikationer. Detta 

skapar utmaningar för både leverantören och företaget som önskar systemet.  

1.3 Syfte och Frågeställningar 
Den här studien har som syfte att undersöka utmaningar i en förstudieprocess som berör 

anpassningen av IT system och verksamhet tillvarandra. Studien grundar sig mellan tidigare 

forskning och empiri som relateras till denna.  

 

För att komma fram till ett resultat och uppnå syftet med studien så har vi formulerat 

nedanstående frågeställningar med avsikten att besvara dessa: 

 

• Hur arbetar ett svenskt företag praktiskt med en förstudie för att bemöta kundens krav 

och önskemål för att anpassa standardsystemet och verksamheten till varandra? 

 

• Vilka utmaningar finns det för fallföretaget vid anpassning av standardsystemet och 

verksamheten till varandra? 

 

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att göra vår studie hos fallföretaget IT 

Software, som är ett IT företag som implementerar ett standardsystem. Vi har även valt att 

intervjua en respondent från IT Softwares kundföretag. IT Software är ett relativt ungt företag 

som dom senaste åren blivit partners med allt fler företag genom att dom säljer ett 

standardsystem som syftar till att förbättra ITIL processer..  

1.4 Avgränsningar 
I vår uppsats behandlar vi endast förstudieprocessen där vi belyser vikten av att genomföra en 

noggrann förstudie samt hur IT system anpassas till verksamhet och vice versa. Eftersom att 

projekt består av flera delar, t.ex. förstudie, implementering och uppföljning så har vi endast 

valt att avgränsa oss till förstudien då den har en betydelse för hela projektet. Vi har enbart 

valt att begränsa oss till standardiserade IT system då vi anser att detta är mest aktuellt idag. I 

studien har vi även valt att avgränsa oss till Service Management system, med anledning av 

att vi praktiserar/arbetar med det parallellt med studierna. IT Software är ett fallföretag som 
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använder sig av ett så kallat ITIL baserat IT system. Vi kommer dock inte att fördjupa oss i 

detta då vi valt att avgränsa oss till standardiserade IT system i allmänhet. 

1.5 Målgrupp 
Målgruppen för vår studie riktar sig mestadels till företag som levererar standardsystem samt 

företag och organisationer som ska anskaffa sig ett nytt standardiserat IT-system. Studien kan 

också vara intressant för yrkesverksamma inom IT-branscher, som till stor del har ansvaret 

att en väl genomförd förstudie görs för att undkomma potentiella fallgropar. Det är viktigt att 

dessa konsulter och projektledare måste ha kunskap om hur och vad som bör göras i 

förstudien. Den kan även vara kunskapsberikande för intresserade inom området informatik, 

samt för dom som är intresserade av att få en bättre insikt i förstudieprocessen gällande 

systemanpassning för verksamheter. Resultatet av studien är av intresse för dessa intressenter 

eftersom det kommer att påvisa hur ett svenskt fallföretag arbetar praktiskt i processen av en 

förstudie och varför det är viktigt. 

 

1.6 Disposition 
Hittills har uppsatsens inledning presenteras. Den ligger till grund för uppsatsens syfte och 

dom frågeställningar som ska besvaras i slutet av denna studie. I Inledning har även 

bakgrundsinformation presenterats och problem kring tidigare forskning inom ämnet. 

Målgruppen och avgränsningar har också presenterats för att förtydliga vem studien kan 

vara intressant för och vad som kommer vara i fokus under studien. Metodkapitlet följer 

sedan som presenterar hur vi har gått tillväga i denna studie och sedan följer en 

litteraturöversikt som lägger en grund för definitioner och tidigare forskning inom området. 

Empiravsnittet följer sedan där vi gjort en sammanställning av empiriska data som 

framkommit från vår intervjuguide. Analysen och diskussion följer sedan som leder till 

slutsatserna som vi tagit fram. Det sista kapitlet handlar om vår egen reflektion kring hela 

arbetet och vad man i framtiden kan forska mer inom relaterat till vår studie.  
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2 Metod 

Under detta kapitel kommer vårt tillvägagångssätt för genomförandet av studien att 

presenteras. Vi har valt att göra en fallstudie på ett företag inom IT branschen och utgår 

ifrån kvalitativa intervjuer. Detta för att rikta vårt fokus till våra intervjurespondenter som får 

möjligheten att berätta och beskriva deras upplevelser av att arbeta fram olika lösningar 

tillsammans med kunderna anpassat till deras verksamhet. Vi kommer även beskriva hur den 

empiriska insamlingen ska tas fram och hur den ska analyseras. 

2.1 Forskningsansats och kvalitativ metod 
Vi har under vår utbildning bekantat oss med dom två övergripande ansatser inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är dom kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoderna. Bryman (2011) skiljer på dessa två ansatser och beskriver den 

kvantitativa ansatsen där fokus ligger på prövning av teorier, medan den kvalitativa ansatsen 

är mer inriktad på att generera teorier. Vidare förklarar författaren att den kvantitativa 

ansatsen lägger vikt på kvantifiering av data, och i den kvalitativa ansatsen är det orden och 

dess bemärkelse, samt tolkningen av dessa som fokus ligger vid. Den kvalitativa ansatsen 

fokuserar med den bemärkelsen mer mot respondenternas egen tolkning av verkligheten. 

Dessa ansatser kan även kombineras (Bryman, 2011). I denna uppsats kombineras inte dessa 

två sätt via en så kallad triangulering utan enbart fokuserat på kvalitativ data. 

 

Uppsatsen baseras på den kvalitativa forskningsmetoden som innebär att skapa en uppfattning 

och tolka våra respondenters beskrivningar kring ämnet utifrån dom frågeställningar vi har. 

En kvantitativ ansats skulle inte ge oss samma möjlighet till att förstå det vi vill undersöka 

och det skulle kräva fler respondenter för att få svar på syfte och frågeställningar, vilket även 

hade krävt mer tid än den uppsatta tidsramen som vi har för denna uppsats. Vi anser att valt av 

den kvalitativa ansatsen är bäst lämpad för att besvara studiens frågeställningar. 

Intervjufrågorna (se bilagor) är öppna och breda för att det ger utrymme för respondenterna 

att tala fritt om ämnet samt att det ger oss subjektiva tolkningar om varför det är så vitalt för 

våra intervjurespondenter att göra en förstudie, samt vilka perspektiv som finns kring ämnet. 
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Myers (1997) tycker att det finns en faktor som motiverar valet till att göra en kvalitativ 

studie. Det han menar är att om det finns någon faktor som särskiljer oss människor från andra 

levande varelser så är det vår egenskap att tala. Det är enligt oss den största skillnaden mellan 

den kvantitativa och kvalitativa studien, att samla in data genom siffor gentemot att tolka 

människors ord som kan ha olika innebörder. Kvalitativ forskning kan dock vara problematisk 

när det kommer till att tolka subjektiviteten vilket kan försvåra innebörden av det som menats 

då man uppfattar det från sitt egna tolkningsperspektiv. 

 

Enligt författarna Myers (1997) och Walsham (1995) är den kvalitativa forskningsmetoden 

allt oftare förekommande vid forskning av informationssystem. Författaren Myers (1997) 

menar att man med kvalitativ forskning lättare kan studeras sociala och kulturella fenomen 

med just kvalitativa metoder. sammanhang. Kvalitativ forskning handlar i stort sätt om 

förmågan att se till kundens/individens egenskaper, erfarenheter samt upplevelser ur ett 

detaljerat perspektiv. Dom har dessutom delat med sig av sina arbetssätt kring förstudier och 

anskaffningen av standardsystem. Genom intervjuerna skapades en genuin dialog, och den 

empiri vi inhämtade applicerades i olika fenomen till ett sammanhang där vi som forskare 

skapade oss en förståelse kring betydelsen av ämnet som undersöktes. 

 

2.3 Kunskapsteoretisk inriktning - Tolkningsperspektivet 
Det finns två olika forskningsansatser som vi betonar, dessa två är tolkningsperspektivet 

(interpretativism) och positivism. Det tolkande perspektivet handlar om att förstå och tolka 

människor genom en subjektiv och social handling. Det innebär att skapa en förståelse av 

människors sociala beteende istället för den naturvetenskapliga förklaringen av människors 

beteende. Forskaren ska sätta sig in i studieobjektets/intervjuobjektets situation och försöka 

förstå alla underliggande anledningar av personens handlingar. Kontexten kring dessa 

handlingar är viktiga att förstå, bland annat genom sociala konstruktioner som språk och 

gemensamma fenomen (Bryman, 2011). Det tolkande perspektivet skiljer sig från det 

positivistiska synsättet och grundar sig på en övertygelse, det vill säga fenomen som bekräftas 

via sinnena som kunskap hos en person (Bryman, 2011). En strategi behövs, som tar hänsyn 

till skillnaderna mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt. Vi ansåg att det 

tolkande perspektivet är relevant för vår del då vi studerade personers subjektiva 

uppfattningar och upplevelser utifrån deras erfarenheter av förstudiens betydelse för 

anskaffning av ett IT system till en verksamhet. 
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2.3.1 Forskningsstrategi 
Teorier anses vara grundläggande utgångspunkter för forskare inom forskning enligt Bryman 

(2011). Vidare nämner Bryman (2011) två sorter av angreppsätt, deduktiv och induktiv 

angreppssätt samt hur dessa är konstruerade i förhållande mellan teori och forskning. 

Deduktiv teori grundar sig i teoretisk vetande inom ett område som sedan ska härledas till en 

eller flera hypoteser. Dessa hypoteser ska därefter bekräftas eller förkastas, det vill säga gå 

igenom en empirisk granskning. Deduktivt angreppsätt kan beskrivas som ett 

tillvägagångssätt där man prövar befintliga teorier och är förknippat med det kvantitativa 

synssättet. Induktiv angreppsätt är förknippad med det kvalitativa synssättet och är motsatsen 

till deduktivt angreppsätt, vilket istället innebär att nya teorier genereras utifrån det empiriska 

resultatet (Bryman, 2011). 

 

När man studerar ett enskilt fall och utför en fallstudie så få man användbar information 

utifrån det specifika fallet. Fallstudien ger en djupare insyn i ett enskilt fall och dess 

sammanhang, vilket ger goda möjligheter för teoriutveckling. När teori genereras från ett 

resultat eller observationer så kallas det för en induktiv angreppsätt (Bryman, 2011). Induktiv 

forskning brukar vara förknippad med det kvalitativa synsättet (Bryman, 2011). Att induktiv 

forskning är förknippat med det kvalitativa synsättet är något som vi också uppfattat men 

denna uppfattning har även ett kritiskt ställningstagande. Bryman (2011) hävdar dock att 

kopplingen mellan induktiva forskningen och det kvalitativa synsättet inte är så entydig, då 

många kvalitativa studier inte alltid behöver generera någon teori. 

 

Eftersom vår studie är av kvalitativ form bör det vara ett induktivt angreppsätt, vi anser dock 

att det kan vara ett deduktivt angreppsätt. Eftersom att vi har fördjupat oss inom ämnet och 

skapat oss en uppfattning och kunskap av befintliga teorier så har vi också jämfört dessa 

resultat med våra resultat som vi samlat från det empiriska materialet. Därför har vi valt att 

använda oss av båda dessa i en kombination, vilket går under begreppet abduktion (Patel & 

Davidson, 2011). Utifrån det vi har läst oss till om anpassningar med standardsystem inom 

förstudien kunde vi forma en intervjuguide till syfte att samla in relevant empiriskt material. 

Vi har arbetat parallellt med teorin och empirin, medan Patel och Davidson (2011) menar att 

man inleder med att skapa sig en teoretisk grund utifrån empiriska materialet. 

2.4 Forskningsmetod - Fallstudie 
När man använder sig av en forskningsmetod så anser vi att man som författare bör veta vad 

som ska undersökas och vad man ska ta hänsyn till. Genom studiens syfte och frågeställningar 
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skapade vi oss en förståelse gällande betydelsen och genomförandet av en förstudie, vilket 

studerades utifrån forskningsmetoden fallstudie. 

 

En fallstudie innebär oftast att ett avgränsat fenomen eller en företeelse som studeras hos en 

verksamhet eller en organisation. Syftet med fallstudien är att göra en djupdykning och 

studera detta i en given kontext enligt Bryman (2011) och Myers (1995). Vi valde att 

genomföra en fallstudie hos företaget fallföretaget IT Software, där vi fick möjligheten att 

göra en sådan djupdykning i en given kontext som Bryman (2011) förespråkar. Detta gav oss 

svar på varför det är så vitalt att göra en förstudie innan en implementation av 

standardsystemet. Schramm (1971) menar att den insamlade empirin i fallstudier framförallt 

består av dokument, intervjuer, observationer och sekundära analyser. I vår uppsats skapade 

och utvecklade vi egna förståelser och kunskaper om varför en förstudie är så betydelsefull 

för IT verksamheter med utgångspunkt hos fallföretaget IT Software. Vi ville även veta hur 

förstudien görs, hur man går tillväga och slutligen vilket resultat man får. 

 

2.4.1 Urval av fallföretag 
Vi valde att göra vår studie på fallföretaget IT Software som vi ansåg var bra lämpade 

eftersom att dom implementerar ett standardsystem och därmed behöver göra en förstudie. 

Dom har även varit lätt tillgängliga vid behov av kommunikation med dem, samt att vi har 

haft goda relationer med konsulterna eftersom att vi självavarit anställda på företaget, dock 

med andra yrkesbefattningar. Innan studien hade vi goda kunskaper om produkten och 

företaget, där fann vi intresset av att utföra studien hos dem. Företaget var positivt till detta då 

dom såg ett behov av att eventuellt bidra med användbart resultat åt dom utifrån studiens 

resultat. Detta gjorde att våra intervjuer med respondenterna upplevdes bekväma och 

medförde mycket empirisk data till vår studie.   

 

Nackdelen med vårt val av företag var att vi fick anstränga oss med att vara neutrala under 

studiens gång då vi båda arbetade där Utmaningar som vi har stött på under studiens gång är 

att vi båda arbetar på IT Software och därmed lagt ner mycket tid på kritisk granskning av 

information som skulle kunna tänkas vara partisk. Vi valde även en kund till fallföretaget för 

att även inkludera deras syn på förstudien. Respondenten från kundföretaget var dock 

förtegen, vilket resulterade i en mindre mängd empirisk data. Enligt vår tolkning kunde detta 

bero på att kunden inte ville påverka relationen med fallföretaget på något sätt genom att 



 10 

ställa sig allt för kritisk mot dem. Vi valde också utifrån detta att förhålla respondenten 

anonym vilket framkommer i det empiri avsnittet.  

  

2.5 Tillvägagångssätt för datainsamling 
Uppsatsens empiriska data samlades in från intervjuer vilket medförde ett subjektivt innehåll.  

Det motverkade vi genom att ställa respondenternas tolkningar mot varandra för att hitta 

överensstämmande uppfattningar och olikheter mellan respondenterna.    

 

Denna uppsats utgår ifrån ett målstyrt bekvämlighetsurval som handlar om tillgängliga 

respondenterna utifrån ett passande behov.  

2.5.1 Semistrukturerade intervjuer 
I detta avsnitt presenteras vårt val av datainsamlingsmetod. Arhne och Svensson (2011) 

beskriver att det finns olika typ av intervjuer inom den kvalitativa forskningsmetoden varav 

dom två mest förekommande typerna är ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. I 

denna uppsats har vi utgått ifrån semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) nämner att man 

som forskare i kvalitativa intervjuer strävar efter att få ingående och breda svar. Därför har 

våra intervjuer genomförts i form av semistrukturerade intervjuer där personen som 

intervjuades fick svara med sina egna tolkningar och synsätt. Vi hade en intervjuguide som vi 

utgick ifrån till en viss del där vi egentligen ville att respondenterna skulle svara brett och i 

större omfattning. Genom detta skapade vi oss ett perspektiv om respondenternas upplevelse 

om ämnet. 

För att vi på bästa sätt skulle få detaljrik information och bra svar på det som var viktigt för 

vår studie, ställde vi öppna frågor med stort utrymme för rika beskrivningar och resonemang 

kring respondenternas inställning, arbetssätt, struktur, rutiner, erfarenheter, orsaker, hantering 

och syn. Samtliga intervjuer spelades in och intervjuerna ägde rum i samtalsrum på kontoret 

hos fallföretaget. 

 

Hade vi använt oss av ostrukturerade intervjuer anser vi att den insamlade informationen inte 

lär hålla en rödtråd och informationen kan bli missledande. Oförberedande frågor kan leda till 

att man glömmer bort att ställa vissa frågor under intervjun vilket gör att man inte får 

tillräckligt med relevant data från respondenterna. Även strukturerade intervjuer anser vi vara 

otillräckliga eftersom man följer en strikt mall vilket leder till att respondentens svar blir 

begränsade. Därför valde vi att arbeta med semistrukturerade intervjuer. 
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2.5.2 Litteraturstudie 
För att få en grundläggande och djupare förståelse om ämnet kring förstudier och 

standardsystem behandlades litteratur relaterat till området. Urvalet av litteratur kretsade 

därmed först och främst runt frågeställningarna och vår problemformulering. Med tiden 

byggde vi vidare på litteraturöversikten från den empiriska datainsamlingen och analysen av 

denna (se 2.6.1). Vi har även reducerat teori som vi inte ansett vara användbar i analys och 

diskussion. Denna litteratur uppfyller därmed trovärdighet och tillförlitlighet enligt oss. Inte 

enbart på grund av att vi använt oss utav relevant litteratur, utan för att vi också använt 

vetenskapliga källor från olika databaser som Universitetet rekommenderat. Vi har även 

använt oss utav kurslitteratur, där vi förhållit oss källkritiska och än mer uppmärksamma. 

Eftersom att standardsystem varit ett omdiskuterat ämne i flera decennier, som tas upp i 

problemformuleringen fanns det en del vetenskaplig litteratur att tillgå. Svårigheter uppkom 

när vi skulle hitta relevant litteratur om förstudien av standardsystem då det fanns mycket 

teori och forskning om implementationer och projekt men inte så mycket information som 

relaterar till förstudier av standardsystem. En annan svårighet var att ställa sig kritisk mot 

tidigare vetenskaplig forskning då dessa teoretiker lagt ned mycket tid på att undersöka ett 

visst fall, område eller ämne. Vi har ändå försökt vara så kritiskt lagda som möjligt för att 

kunna bidra till framtida forskning inom detta område. 

 

2.5.3 Intervjuguide 
Vi utförde våra semistrukturerade intervjuer enligt bilagorna nedan. Respondenterna svarade 

fritt på frågorna vilket var vårt önskemål för att samla in så mycket information som möjligt. 

Vi upplevde att vi hade en tillräckligt bra specificerings grad på frågorna så att 

respondenterna kunde hålla sig inom ramen för ämnet även om vi ville att dom skulle svara 

brett.  

 

Se bilaga 1 och 2. 

2.5.4 Inspelning och anteckningar 
Samtliga intervjuer tog cirka en timme och spelades in. Vi antecknade även under intervjun 

för att veta under vilka tidsperioder vi skiftade frågor. Vi antecknade sådant som vi ansåg vara 

intressant och relevant för studien. Detta på grund av att se dom övergripande delarna som 

man kan ta med som teori i litteraturöversikten och för att veta vilka dom viktiga delarna var 

innan man påbörjade transkriberingen. Därefter transkriberades dom empiriska data som 

respondenterna gick genom från anteckningarna och ljudinspelningarna. Efter att ha 



 12 

transkriberat materialet så analyserades materialet genom att sortera, reducera och 

argumentera, som Rennstam och Wästerfors (2011) belyser. 

2.6 Analysmetod 
Vi utgick utifrån frågorna och svaren i intervjuguiden och utformade sedan kategorier för att 

lättare kunna hålla en röd tråd genom bearbetningen av informationen. Valet av 

frågeformuleringar och teman grundade sig i att vi på bästa möjliga sätt kunde komma åt alla 

olika infallsvinklar och synsätt för att hålla en struktur i samtalen. Vi ställde inte för många 

följdfrågor för att minimera risken för att det skulle bli för ledande som kan ge upphov till 

reliabilitetsproblem. 

 

Efter att våra frågorna besvarades fick vi arbeta med att avlyssna ljudinspelningen och 

samtidigt transkribera materialet för att försäkra oss om att inte missa något relevant som 

respondenterna uttryckte under intervjun. Precis som Bryman (2011) nämner så är 

transkriberingen väldigt tidskrävande och kräver att man är koncentrerad och lyssnar 

noggrant. Att få ett subjektivt talat språk till ett nedskrivet språk inte är så lätt som man tänkt 

sig. Syftet med transkriberingen var att underlätta arbetet under analysmetoden. Eftersom att 

vi genomförde tre intervjuer så hade vi avsatt tid åt att transkribera materialet efter varje 

intervju. Delvis för att vi inte skulle ha alldeles för mycket på samma gång när samtliga 

intervjuer blev färdiga, men samtidigt så kunde vi även analysera materialet kontinuerligt. 

Detta gav oss fördelen till att hitta olika kategorier som dök upp under intervjuerna för att 

kunna utnyttjas till resterande intervjuer (Bryman, 2011). Dessa kategorier är en form av 

teman, men vi kommer fortsättningsvis tala om kategorier. Nästa avsnitt handlar om hur vi 

analyserade det empiriska materialet, vilket vi formade våra kategorier utifrån. 

2.6.1 Sortera, reducera och argumentera 
Rennstam och Wästerfors (2011) belyser en metodik kring hur man kan använda sig utav 

sortering, reducering och argumentation för att analysera empiriska data som samlades in. 

Dessa tre delar kommer vi att beskriva då det var den metoden som användes.  

 

Det första steget var att sortera all information som har samlats in, även kallat 

”kaosproblemet”. Eftersom materialet från våra intervjuer omfattade en mängd med 

nedantecknade sidor så var vi tvungna att skapa en överskådlig bild av den information som vi 

ville få ut för att underlätta bearbetningen av informationen. Detta gjorde vi genom att sortera 

materialet utifrån dom kategorier som vi som tagit fram, för att ha en överskådlig bild över 

respondenternas svar, både likheter och skillnader (Rennstam och Wästerfors 2011). 
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Eftersom varje intervju varade i cirka en timme, var det mycket information att bearbeta. 

Databearbetningen utgick från det respondenterna sagt för att få ett överskådligt perspektiv på 

den information som samlades in. Informationen från ljudinspelningarna från intervjuerna 

skrevs även ned i ett dokument.  

 

Eftersom att det blev en stor mängd med information, var vi tvungna att sålla bort sådant som 

vi inte ansåg hålla sig inom ramen av det vi vill studera. Därför höll vi oss mycket till dom 

uppkommande kategorierna och det som var relaterat till dom under databearbetningsfasen. 

Under intervjuerna kunde respondenterna hamna utanför ämnet, dock fick en del information 

en bidragande effekt till studiens syfte. Rennstam och Wästerfors (2011) kallar detta för 

representationsproblemet, som betyder att man inte kan visa allt och behöver ta bort och 

beskära sådant som man anser inte tillför något till studien. Vi var väldigt försiktiga med att 

inte ta bort med sådant som vi ansåg vara relevant, och detta gjorde vi genom att föra dialoger 

mellan varandra och materialet som vi hade fått fram. Författarna menar här att man som 

analytiker gör sina val och det är något som vi också tagit hänsyn till för att noggrant 

inkludera sådant som vi vill studera vidare. 

 

Det tredje och sista steget vid analys av data kallar Rennstam och Wästerfors (2011) 

auktoritetsproblemet som handlar om den argumentation som man ställer för att göra sig hörd 

inom forskarsamhället. Eftersom att vi kombinerar deduktion och induktion (abduktion) som 

nämns i 2.3.1 så bekräftar vi den litteratur som redan finns i kombination med empiri som kan 

vara användbar av andra som är intresserade inom området. Detta har vi gjort genom att 

argumentera för och emot tidigare litteratur.  

 

De kategorier som vi fick fram efter att ha bearbetat det empiriska materialet är dessa:  

 

Förstudie 

 Arbetsmetod under förstudien 

 Roller i förstudien 

 Förstudiens betydelse 

 

Anpassningar av system och verksamhet 

 System- och verksamhetsanpassningar. 

 Utmaningar med anpassningar 
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Kundens perspektiv  

 Förstudie 

Anpassning mellan system och verksamhet 

 

Det är utifrån dessa kategorier från det empiriska materialet som i stort sett är uppsatsens 

byggstenar, där vi konstruerat litteraturöversikten, resultatdelen (empiri) och analysen enligt 

dessa. 

2.7 Metodkritik 
Något som ofta kritiseras är den kvalitativa forskningsdesignen för att den sägs vara för 

subjektiv och svår att generalisera (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) är en kvalitativ 

undersökning inte lika bestämd och kontrollerad som den kvantitativa forskningsdesignen, 

vilket kan orsaka en instabilitet gällande studiens genomförande. Kritiken gällande 

subjektiviteten som riktas hanteras genom att tydligt beskriva och motivera vårt 

tillvägagångssätt. 

 

Precis som med många andra forskningsdesigner och strategier finns det fallgropar. Varför vi 

benämner dessa fallgropar är för att tydligt visa att vi är medvetna om dessa och ser över 

detta. Flyvberg (2006) skriver i in artikel om den traditionella synen på fallstudier som inte är 

helt korrekt. I artikeln presenterar han fem missförstånd eller översimplifieringar av 

fallstudier, men vi kommer endast presentera två av dom vi ansåg mest relevanta för vår 

studie. 

 

Flyvberg lyfter upp att man inte kan grunda generalisering på en enda fallstudie och därför 

kan fallstudien inte bidra till vetenskaplig utvecklingen. Som svar på detta menar författaren 

att detta påstående är inkorrekt då det helt beror på hur fallstudien har valt ut och vad för slags 

fallstudie det är. Fallföretaget implementerar ett standardsystem som har inskaffats över 5000 

gånger världen över (se kapitel 4) där vi anser att det går att dra generella slutsatser med tanke 

på använda omfattningen av fallföretagets standardsystem.  

 

Vidare lyfter han upp att en fallstudie har en benägenhet att bekräfta forskarens förutfattade 

meningar, vilket innebär att fallstudien uppfattas som partisk. Detta menar författaren var 

generellt och ingen specifik koppling för fallstudier, trots att det kan vara lättare att vara 

subjektiv som forskare än i andra metoder. 
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Kritik mot intervjuer har diskuterats och Repstad (2007) menar att kvalitativa intervjuer kan i 

stor utsträckning betona intervjurespondenternas utsagor, tankar och åsikter med för lite fokus 

på dom sociala och materiella strukturerna och ramvillkor. Detta har vi varit medvetna om när 

vi har tolkat resultatet. Vidare menar två andra författaren att det inte spelar någon roll vilken 

metod man utgår ifrån som forskare, huvudsaken är att empirin stämmer överens med 

intervjurespondenternas återgivning. Av den anledningen valde vi att utforma en 

intervjuguide för att ge våra intervjurespondenter tillräckligt med utrymme för att fritt berätta 

för oss vad dom vill, samtidigt som vi utgick ifrån vår intervjuguide. Detta är ett viktigt behov 

vad gäller dom semistrukturerade intervjuerna för att få kunskap om dom subjektiva 

berättelserna (Bryman, 2011). 

2.7.1 Källkritik 
När vi letade efter litteratur till den här studien så märkte vi att det fanns vetenskaplig 

litteratur om standardsystem. Gällande våra litterära källor så har vi bland annat använt oss av 

äldre källor, vilket kan vara kritiskt eftersom att tekniken ständigt förändras. Vi har medvetet 

använt dessa källor eftersom att vi anser att källorna är relevanta och bidrar till vår studie, 

eftersom grundprinciperna som man bör ta hänsyn till vid anskaffning och anpassning av 

standardsystem fortfarande är detsamma som idag.  

 

Vi har även använt oss av relevant kurslitteratur som ibland kan kritiseras för att dom inte 

anses vara fullständigt vetenskapligt förankrade. Vi anser dock att dom är användbara då dom 

används av universitet och belyser en del vetenskaplig forskning. 
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3 Litteraturöversikt  

Litteraturöversikten kommer att beskriva tidigare forskning inom området som kan vara 

relevant för vår studie. I detta kapitel redogörs teori för den empiriska undersökningen. 

Frågeställningar, modeller och begrepp som belysts av teoretiker kommer att förklaras.  
 

 
 

Fig 1 - Beskrivning av kapitelflödet i litteraturöversikten, som även kan ses som en begreppskarta 

genom detta kapitel. Förstudien och anpassningar av standardsystem är dom centrala delarna.  
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3.1 Definitioner av standardsystem och dess syfte 
På engelska/amerikanska definieras standardsystem som packaged software, standard 

application package och commerciall-off-the-shelf products (Magnusson och Olsson 2009). 

Artiklarna vi läst i denna litteraturöversikt med dessa tre definitioner kommer fortsättningsvis 

endast skrivas som standardsystem.  För att tydligt beskriva standardsystem på ett utförligt 

sätt så har vi valt att lägga tonvikten på två olika definitioner. 

 

Standardsystem definieras av Efendigil och Onut (2010) som ett programpaket från en 

leverantör för att åstadkomma en uppsättning standardfunktioner som är användbara för olika 

typer av företag. Författarna hävdar att standardsystem är komponentbaserade och omfattar en 

rad olika typer av funktionaliteter. Exempel på funktionaliteter kan vara 

produktionsplanering, materialinköp, lagerstatus, , kundservice och spårning av orderinköp 

(Efendigil och Onut, 2010). 

 

Det finns även en liknande definition utav Magnusson och Olsson (2009) som förklarar att 

standardsystem är ett IT-system som är generaliserat för att stödja flera verksamheter. 

Författarna hävdar att standardsystem strävar efter att kunden tar emot systemet i dess 

befintliga form och direkt in i verksamheten. 

Brandt et al (1998) förklarar att standardsystem har liknande karaktär som ett 

informationssystem. Benyon-Davies (2009) beskriver informationssystem som ett system vars 

syfte är att underlätta kommunikationen mellan personer och som hanterar insamling, 

bearbetning, distribuering och hantering av information. 

 

Dessa definitioner anser vi framhäver en övergripande bild på vad ett standardsystem är.. Ett 

standardsystem kan dock vara utformat på olika sätt. Dom delar som ett standardsystem består 

av kallas för applikationer, funktioner eller moduler där sambanden mellan dessa delar kallas 

för integrationer (Hedman, Nilsson och Westelius, 2009).  Brandt et al (1998) förklarar att 

standardsystem har en mängd fördelar. Standardsystemet effektiviserar bland annat 

verksamheter genom att alla i företaget har tillgång till gemensamma applikationer och 

program som dom anställda arbetar inom.  Det finns även tidigare erfarenheter i systemet  

från tidigare installationer. Det kan exempelvis vara hur man byggt något tidigare i systemet 

för en specifik bransch eller krav som en kund har haft. 

 

Några andra fördelar som Mangusson och Olsson (2009) framhäver är att man effektiviserar 

processerna på företagen, sänker driftkostnaderna, man får kortare ledtider, bättre kontroll, 
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ökad datakvalitet och skapar en förenklad managementanda. Författarna framhäver egentligen 

affärssystem när det kommer till dessa fördelar, men eftersom att affärssystem är 

standardiserade till en viss del tolkar vi det som att standardsystem kan innefatta dessa. Det 

finns dock nackdelar med standardsystem och kan vara en anledning till varför inte vissa 

företag avstår ifrån att använda sig av ett sådant i en organisation. Författarna nämner bland 

annat att det finns högre risker med standardsystem och att man blir beroende av den 

leverantör som levererar systemet (Magnusson och Olsson, 2009). Fördelarna som nämndes 

är dock något som företag söker efter att förbättra, och kan användas som beslutsunderlag när 

dom är i behov av ett standardsystem. 

 

Standardsystem kan också vara uppbyggt som ett stort system eller som små standardmoduler 

(Brand et al, 1998). En modul är enligt Magnusson och Olsson (2009) en avskiljbar del av ett 

system och har en sorts funktionalitet och kan gälla för en viss typ av affärsenhet. Skalbarhet 

är också en förmåga som ett välutvecklat standardsystem har. Det ska därmed gå att vidga 

mängden av användare och uppladdning av transaktioner med standardsystemet (Jadhav och 

Sonar 2009). 

3.2 Verksamhetsprocesser 
En av fördelarna med standardsystem som Magnusson och Olsson (2009) tog upp i 3.1 var att 

det effektiviserar processerna på företaget. Det är därför viktigt att identifiera verksamhetens 

processer under förstudien och förstå vad en verksamhetsprocess är. 

 

Lindsay, Downs och Lunn (2003) påpekar att det inte finns en tydlig definition om vad 

verksamhetsprocesser är. Dom hittade en förenklad definition där dom förklarar en process 

som: ”Uppsättning av partiellt ordnade aktiviteter för att uppnå ett mål”. Författarna 

ifrågasätter den här enkla definitionen av processer då det finns många olika modeller och 

illustrationer när det kommer till att arbeta med verksamhetsprocesser. Dom två kommande 

beskrivningarna nedan om vad en verksamhetsprocess är också av liknande slag. Brandt et al 

(1998) förklarar att en verksamhetsprocess fokuserar på flödet mellan olika verksamheter och 

består av ett antal funktioner. Magnusson och Olsson (2009) förklarar att en process består av 

ett antal aktiviteter som skapar värde för en verksamhet. Genom att använda sig utav 

processorientering så kan man få en helhetsbild av verksamhetens funktioner. Dom kan 

representera dataflöde, aktiviteter, roller som är involverade och det mål man vill uppnå. 

Lindsay, Downs och Lunn (2003) menar att kunskapen om verksamhetsprocesserna på ett 
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företag finns från tidigare erfarenheter kring dessa och dessa kunskaper ska sedan gå vidare 

genom best practice, som tas upp i 3.8. 

3.2.1 Standardisering av verksamhetsprocesser 
Brandt et al (1998) hävdar att det finns svårigheter med att standardisera hela systemet, det 

vill säga att alla företagens processer inte kan anpassas till systemet. 

Magnusson och Olsson (2009) menar att verksamhetsprocesserna kan effektiviseras genom att 

dom anpassas till systemet. Dom menar att det är fördelaktigt att verksamheten anpassar sig 

till systemet då det redan existerar en inbyggd affärslogik hur processerna ska gå tillväga. I 

den här uppsatsen ligger fokus på verksamhetslogiken som finns inbyggd i ett standardsystem. 

Den här problematiken kommer belysas i avsnitt 3.9. 

3.3 Val av standardsystem – Leverantörens och kundens första 
kontakt 
Ett företag som är i behov av ett IT-system och väljer en leverantör som ska leverera detta 

system blir leverantörens kund.  

För att en kund ska välja ett system och leverantör krävs det att systemet uppfyller dom krav 

som kunden har och även andra aspekter som författarna framhäver nedan.  

 

En allmän metod för att välja standardsystem tar Jadhav och Sonar (2009) upp. Dessa sju steg 

anser dom är viktiga att gå igenom när man väljer ett system. Dessa följer nedan: 

 

1.  Bestämma behovet av att betala för ett nytt system och vilken funktionalitet som 

rekommenderades av olika leverantörer. 

2.  Lista leverantörernas standardsystem. 

3.  Eliminera dom leverantörer som inte innehar den funktionalitet som krävs. 

4.  Använd en bedömningsteknik för dom resterande kandidaterna och ranka dem. 

5.  Göra en ytterligare granskning genom att granska demoversioner som man empiriskt kan 

utvärdera. 

6.  Förhandling om ett kontrakt med den valda leverantören. Bland annat pris, licenser 

kravspecifikation, leverans och underhålls ansvar. 

7.  Köper och implementerar det mest anpassningsbara standardsystemet. 

 

Jadhavs och Sonars (2009) modell ovan vid val system utgör viktiga delar och steg som 

kunden som man måste gå igenom enligt egen tolkning.  

 

En annan allmän metod som författarna går djupare in på vid val av standardsystem är AHP 

(Analytic hierarchy process), vilket innebär att man lägger upp problemet som en hierarki där 
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man har huvudproblemet högst upp med underliggande delproblem. Den här metoden 

underlättar tillvägagångssättet för beslutsfattare då den översätter språkliga uttryck till 

numeriska, vilket underlättar beslutsfattandet (Efendegil och Onut, 2010). En tolkning är att 

numeriska uttryck är enklare att mäta i den objektiva form som dom beskrivs utifrån, vilket 

underlättar beslutsfattandet genom något mätbart. 

 

Efendegibil och Onut (2010) menar att det finns en del aspekter man bör studera innan man 

väljer ett system för att ett projekt ska bli lyckat. Författarna framhäver även metoder för att 

välja ett system. En metod som författarna föreslår är ”Checklist Driven Software Evaluation 

Methodology” (CDSEM). Denna metod menar dom används som en checklista för systemet 

som ska användas, för att varje del i checklistan ska bestämmas utifrån dess kvalitet 

(Efendegil och Onut, 2010). Efendegil och Onut (2010) betonar dock att AHP modellen har 

fler fördelar än CDSEM metoden. Den här studien är dock uppbyggd av det empiriska 

materialet där en kund redan bestämt sig för ett standardsystem. Förstudien är därför något 

som kunden och leverantören gör gemensamt i den här studien.  

3.4 Förstudie 
Definitioner av förstudier är oftast av liknande karaktär enligt flera författare. Tonnquist 

(2012) definierar förstudien som ett sätt att göra en inledande analys för att säkerställa hur 

projektet ska genomföras och för att uppnå dess mål. Författaren betonar vikten av att lägga 

ner tid på en förstudie innan ett projekt ska påbörjas för att spara pengar och lyckas med 

projektet. Betydelsen av detta är något som vi håller med om då man i ett tidigt skede kan 

besluta om ett projekt är värt att fullfölja eller åtminstone få en bild om komplexiteten 

projektet kan framhäva. Författaren har även tagit fram en del aktiviteter som vi anser är 

viktiga i en förstudie. Dessa är bland annat att klarlägga omfattningen, analysera nuläget, 

strukturera projektets innehåll, bedöma affärsnyttan, klarlägga krav som kommer från kunden 

och skapa en överskådlig plan för genomförandet av projektet (Tonnquist 2012). Dessa 

aktiviteter tillsammans med flertalet andra aktivitet skapar ett beslutsunderlag för 

genomförande. 

 

Enligt Jansson och Ljung (2004) utgör förstudien ett underlag om ett projekt ska genomföras. 

Dessa författare menar precis som Tonnquist (2012) att förstudien skapar ett beslutsunderlag 

om det ens är möjligt att projektet ska genomföras. Enligt Tonnquist (2012) så bör man inte se 

ett avbrutet projekt som ett misslyckande. En stor investering med mycket pengar och tid kan 

därför förloras. Genom att avbryta projektet i ett tidigt skede är därför fördelaktigt. Jansson 
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och Ljung (2004) och Tonnquist (2012) förklarar att man vid förstudien måste ta ett beslut om 

projektet och systemet som ska införas. Beslut måste också tas om det är möjligt att utföra 

projektet med dom resurserna och den tid man har att tillgå. 

 

När en leverantör ska starta ett projekt kan uppfattas som något oklart vilket Savolainen, 

Ahonen och Richardsson (2015) bekräftar. Författarna utförde en empirisk studie där dom 

intervjuade projektledare från fyra olika organisationer som ett försök för att få fram en 

tidpunkt som initiering för ett projekt. Resultatet blev ett diffust utfall där alla projektledare 

hade en egen uppfattning om när ett projekt ska starta. Sammanfattningsvis förklarade 

författarna att utan tydliga riktlinjer innan projektet ens startat igång finns olika risker såsom 

att kunskap förloras, projektet försenas och att projektet blir olönsamt (Savolainen, Ahonen 

och Richardsson, 2015). Det kan tolkas som att riktlinjer därför är viktiga under förstudien 

som författarna nämner innan ett projekt ska starta.  

3.4.1 Verksamhetsanalys 
En del av förstudien är verksamhetsanalysen. Från leverantörens sida handlar det om att dom 

ska få en överblick på hur systemet ska anpassas med kundens verksamhet. Kunden kan även 

göra en verksamhetsanalys för att få en bättre uppfattning om dom egna 

verksamhetsprocesserna och hur systemet ska anpassas inom dessa 

För att kunna göra detta så måste leverantören identifiera kundens verksamhetsprocesser, som 

tas upp i 3.2. Verksamhetsprocesser kan innefatta kärnpunkten i en verksamhet och kan även 

bestå av komplexa affärstransaktioner vilket gör det fördelaktigt att använda sig av en modell 

för att analysera verksamhetsprocesserna. Gör man detta så minskar riskerna för ökade 

kostnader vid ändringar av det system innan det faktiskt distribueras (van der Aalst, ter 

Hofstede och Weske, 2003).  

 

En tolkning är att en sådan modell är fördelaktig för att minska den komplexitet som finns när 

system och verksamhet ska anpassas. Utan en genomgående analys från leverantörens sida så 

är det möjligt att kunden inte kommer utnyttja systemet maximalt efter distribuering av 

systemet. Kunden behöver dock skapa ett underlag för leverantören där dom själva identifierat 

verksamhetsprocesserna så att riskerna för överskottskostnader vi system ändringar 

elimineras, som van der Aalst, ter Hofstede och Weske (2003) påpekade. 

3.4.2 Förstudie av standardsystem 
Då vi tog upp en mer generell beskrivning av förstudien inför ett projekt i avsnitt 3.4 så tar vi 

upp en utförligare beskrivning om förstudie av just standardsystem i detta avsnitt. 
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Förstudien är ett sätt att säkerställa att investeringen av ett system blir lyckat och målet med 

denna är att skapa ett beslutsunderlag och initiera den förändring som skall ske för 

organisationen (Magnusson och Olsson 2009). Denna definition tydliggör i övergripande drag 

vad förstudien för ett standardsystem innehåller och dess mål. Efendegil och Onut (2010) 

hävdar att det finns flera faktorer som är involverade för att ett projekt ska bli lyckat. Ett av 

dessa menar dom är att hantera verksamhetsprocesserna. 

 

Brandt et al (1998) menar exempelvis att man kan använda sig av nulägesanalyser 

(flödesanalyser) för att se hur förstudien påverkar projektets helhet och visar samspelet mellan 

verksamhet och standardsystem. Detta förklarar författarna genom att man kan måla upp en 

systemkarta, processkarta och datakarta för att först se helheten. Problemen och 

lösningsalternativen ska sedan dokumenteras i förstudierapporten. 

 

Som alla dessa författare beskriver i det här avsnittet, så finns det en hel del att ha i åtanke vid 

en förstudie av standardsystem. Det mesta handlar om förändring och hur man ska nå det 

uppsatta målet. Brandt et al (1998) nämner att man kan använda sig av nulägesanalyser. Det 

är betydelsefullt att kunden gör en nulägesanalys, enligt författarna. Som nämndes i 3.4 så är 

det bättre att avsluta projektet vid en förstudie istället för att gå mot ett misslyckande.  

3.4.3 Krav och kravspecifikationer 
En viktig del av förstudien innan man påbörjar en investering är att klarlägga kraven som 

kommit från kund, som sedan leverantören ska uppfylla. Eriksson (2008) förklarar krav som 

en funktion som bör uppfyllas som beskrivs på ett utförligt sätt i kravspecifikationen. Att 

klarlägga krav som framgick i 3.4, var en av aktiviteterna som inkluderas i en förstudie enligt 

Tonnquist (2012). Leverantören ska i den här delen uppfylla dom krav som kunden har.  

Aversano, Grasso och Tortorella (2016) påpekar också att kravspecifikationer har ett 

inflytande och påverkan på verksamhetsprocessernas och informationsteknikens passform. En 

användbar modell som författarna framhäver är SEAM (Systemic Enterprise Architecture 

Methodology). Ramverket kan användas som stöd för att affärer och processer ska integreras 

med IT och där dom har möjligheten att analysera vilka leverantörer som kan erbjuda det 

system som kan realisera att man uppnår dom organisatoriska mål som är satta Uppfattningen 

är att den här modellen inte används i stor omfattning, men kan vara användbar om man målar 

upp verksamhet och systemkartor där informationstekniken och verksamhetsprocesserna ska 

anpassa till varandra. 



 23 

3.5 Roller i en förstudie av standardsystem 
För att välja ett standardsystem som ska anpassas optimalt i en verksamhet så är det flera 

olika roller, med olika kunskaper som möter varandra under förstudien.  

 

Den självklara rollen som deltar i en förstudie när kunden valt ett standardsystem är en IT 

konsult på uppdrag från leverantörens sida, författaren Blais (2011) hävdar att man som 

konsult ska kunna ställa rätt frågor så att man får ut viktig information. Detta kan gälla 

verksamhetsanalyser eller andra processer inom ett projekt. Att genomföra en 

verksamhetsanalys kräver att konsulten innehar vissa färdigheter, för att påvisa att resultatet 

av helheten ska vara lyckat (Blais, 2011). Det Barker och Frolick (2003) påpekar är att IT-

konsulten är expert av produkten (systemet) som personen representerar för kunden. Vidare 

menar författarna att det då är viktigt att IT-konsulten är den som agerar som rådgivare med 

ett nära samarbete med medarbetarna i verksamheten, samtidigt som man för dialoger med 

varandra och har god kommunikation. 

 

Andra roller med liknande eller andra befattningar som ingår i en förstudie är från kundens 

sida. En kund har oftast inte samma förståelse och dom kunskaperna som en IT-konsult har, 

men dom har bättre kunskap om den egna verksamheten. Konsulten möter en kund för att 

samla in och förstå information relaterat till verksamhetens arbetsprocesser. Denna 

information analyseras och ska leda till identifiering av dom behov som finns hos 

verksamheten och sedan presentera en lösning för det (Blais, 2011). 

 

Utöver IT konsulter och kundens olika befattningshavare, så ingår mer detaljerade 

rollbeskrivningar i en förstudie. Från leverantörernas sida kan det vara tekniskt kunniga 

personer eller processkunniga konsulter. Kunden har oftast projekt och systemägare. Vi tolkar 

att kunden oftast har en teknisk kunnig person, men som inte kan det system som leverantören 

ska anpassa. Blais (2011) hävdar att en konsult måste ha flera olika kunskaper som dom ska ta 

med sig till kunden. Framförallt dom tekniska och sociala kunskaperna. 

3.6 Anpassningar av standardsystem 
Ett standardsystem är en färdig programvara som kan införas direkt i verksamhet. Det krävs 

dock vissa anpassningar i både standardsystemet och kundens verksamhet för att få en 

fungerande IT lösning (Hedman, Nilsson och Westelius, 2009). Efendegil och Onut (2010) 

påpekar i stort sett samma sak då dom menar att en bra anpassning mellan leverantörens 
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standardsystem och organisationen som ska använda systemet vanligtvis är associerat med 

lyckade implementationsprojekt. 

 

Aversano, Grasso och Tortorella (2016) belyser att tidigare fallstudier och empiriska studier 

visat att affärsverksamheten och informationstekniken ska vara tätt sammankopplade för att 

gynna organisationens verkställande och därmed få företag att förhålla sig effektiva och 

konkurrenskraftiga. Författarna delar in anpassningar av processer och IT i en strategisk och 

funktionell del. Vi är endast intresserade av den strategiska anpassningen av IT och 

verksamhetsprocesser då den funktionella delen mer inriktar sig på modelleringsmetoder och 

verktyg. Strategisk anpassning av IT existerar när mål, processer och verksamheten i ett 

företag är i harmoni med informationssystemet som stödjer dom (Aversano, Grasso, 

Tortorella 2016). Detta kopplar vi till tidigare definitioner i 3.1 som också förklarar att 

verksamhetens mål uppfylls när system och verksamhetsprocesser är anpassade och 

integrerade på ett sätt som företaget vill ha. 

 

En modell som berör detta tas upp av författarna De Haes och Van Grembergens (2004). 

Deras studie inriktar sig på hur IT och verksamhetsanpassningar skapar värde för en 

verksamhet och vad man kan göra för att nå ett sådant högt uppsatt mål. En frågeställning som 

De Haes och Van Grembergen (2004) utgår ifrån är: Hur kan företag implementera IT 

styrning på ett pragmatiskt sätt? När system och verksamhet ska anpassas så är IT styrning en 

faktor som är inblandad för att verksamhetsprocesserna ska få stödjas av systemet. Författarna 

har genom den här studien tagit fram en konceptuell modell som stödjer strukturer, processer 

och mekanismen med IT styrning. Modellen heter Strategic Alignment Model (SAM) som 

förklarar inbördes förhållandet mellan affärsstrategier och IT. Modellen är framtagen för att 

strategiskt planera hur informationssystem ska anpassas hos verksamheter. Eftersom att att 

standardsystem är en sorts informationssystem (Brandt et al, 1998), uppfattas den här 

modellen användbar för att även beskriva standardsystemets förhållande med affärsstrategier. 

Författarna beskriver vidare att modellen har två block, strategisk anpassning och funktionell 

integration. En del av modellen beskriver företagets IT styrning och hur företaget befinner sig 

i nuvarande marknad. Den andra interna delen beskriver IT infrastrukturen och hur den ska 

hanteras. Den strategiska delen i modellen betonas enligt oss, då den beskriver den strategiska 

kopplingen mellan affärsstrategier och IT strategier. 
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3.7 Kontinuerliga anpassningar av standardsystem 
Mehra, Mojumber och Seidmann (2014) utförde en studie om kontinuerliga anpassningar av 

standardsystem som en leverantör utför. Studien handlar om att kunder vill uppgradera sina 

system som leverantören tillhandahåller för att uppfylla ständiga behov som uppkommer i 

dagens föränderliga samhälle. Det sker exempelvis förändringar i skattelagar som gör att man 

vill uppdatera systemet för sin revisionsapplikation av systemet och för att fungera optimalt. 

Uppdateringar av mjukvaran ska även medföra bättre funktionalitet. Uppgraderingar som 

leverantören gör skapar därför mer värde enligt författarna. Även Aversano, Grasso och 

Tortorella (2016) betonar betydelsen av att verksamhetsprocesserna och systemet ska vara 

samknutna även när båda delarna utvecklas och förändras. Det går inte att utveckla en av 

dessa delar utan att den matchar den andra. En tolkning är att författarna påpekar betydelsen 

av att system och verksamheter kontinuerligt ska anpassas, vilket ställer krav på leverantör 

och kund som ska vara beredda på förändringarna som sker. 

3.8 Arbetssättet ”best practice” vid anpassningar av 
standardsystem 
Man kan använda sig utav olika arbetssätt för att nå det organisatoriska mål man vill uppnå. 

Ett av dom är Best Practice som används vid kontinuerliga anpassningar av standardsystem. 

Magnusson och Olsson (2009, 223) definierar Best Practice så här: ”En beskrivande och 

allmänt accepterad definition av hur en viss process ska skall se ut för att fungera optimalt”. 

Denna definition ger en förenklad förklaring av begreppet. En mer detaljerad genomgång av 

Best practice tas upp av Cater - Steel (2000) som menar att Best Practice är ett arbetssätt som 

är allmänt känd och rekommenderas utav utövare och experter inom området. Best Practice 

kan förklaras enligt definitionerna som ett kontinuerligt sätt att arbeta för att nå uppsatta mål. 

 

Författaren grupperar denna praxis i fem områden: 

 Organisatoriska problem, exempelvis projektledning och förändringskontroll 

 Standarder och processer. Här handlar det om att bedöma risker och fördelar, 

ledningsomdömen med mera. 

 Metrik, exempelvis mäta resurser och effektivitetstestning 

 Kontroll över utvecklings processen, krav och ändringar i specifikationer 

 Verktyg och teknik, t.ex. design verktyg och test verktyg. 
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3.8.1 IT Service Management 
Fördefinierad best practice processer kan användas inom IT Service management området 

som även är starkt förknippat med ITIL (McNaughton, Rays and Lewis, 2010). ITIL beskrivs 

i 3.8.2. Service Management och har växt i betydelse under det senaste decenniet när det 

kommer till hantering av IT system (Marrone et al, 2014).  

 

Leverantörer som arbetar inom området service management följer flera underliggande 

ramverk som används inom IT och har hjälpt IT avdelningar och leverantörer att förändra 

deras produktfokus gällande hårdvara och applikationer mot ett mer serviceinriktat fokus 

(Marrone et al , 2014). Ramverken inom Service management området presenterar processer 

samt översätter dessa till service tjänster och skapar värde organisationens resurser (Marrone 

et al, 2014).  

3.9 Utmaningar kring anpassning av standardsystem 
Många aspekter har ett inflytande när ett företag valt ett standardsystem som ska stödja deras 

verksamhet. Det kan dock uppstå problem i gränslandet där verksamhet och system ska 

mötas. Leverantörer siktar på att deras lösningar ska ha flera olika anpassningar när det 

kommer till deras standardsystem vilket kan vara problematiskt för vissa företag. Detta på 

grund av att dom inte ingår i liknande sektorer eller bransch, vilket kan resultera till att 

organisationer behöver göra förändringar som gör att dom anställda ställer sig emot det nya 

systemet (Plock, Williams och Procter, 2003). Vidare förklaras liknande problemområden när 

man ska anpassa system och verksamhet. 

3.9.1 Organisatoriska problem 
Standardsystem är paket som innehåller delar som en kund oftast vill ha för att effektivisera 

sin verksamhet. Det existerar dock en otydlighet här då organisationer vid vissa tillfällen för 

sent inser att det finns en skillnad i vad dom vill ha och hur verkligen ser ut, vilket författarna 

Soh och Kien Sia (2004) betonar. Dom definierar dessa avvikande skillnader som strukturer 

som är inbäddade i organisationen som återspeglas av dess tillvägagångssätt, regler och 

normer samt dom avvikande strukturer som är inbäddade i standardsystem paketen. Med detta 

menas att organisation och system inte kan anpassas helt och hållet på grund av inbäddade 

delar som kan vara svåra att förändra. Detta kan leda till att strukturen mellan 

standardsystemet och dom organisatoriska mål som man vill uppnå och 

verksamhetsprocesserna inte passar varandra (Efendegil och Onut, 2010). 
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Aversano, Grasso och Tortorella (2016) nämner just detta med att olika strukturer i 

organisation och system. Dom menar att det kan leda till att systemet inte stödjer 

verksamhetsprocesserna fullt ut vilket leder vidare till olika konsekvenser som påverkar 

organisationen. Det kan handla om att man använder systemet på fel sätt eller att förändringar 

i omvärlden gör att vissa delar av systemet blir oanvändbara (Aversano, Grasso och 

Tortorella, 2016). 

 

Light (2005) listar potentiella problem med anpassningar av standardsystem och verksamhet 

till varandra. En av dessa uppstår när organisationen önskar att standardisera tekniken och 

sina processer. Fallgropen som kan uppkomma av detta är transparens och fel användning 

vilket kan skapa motstånd hos individer och grupper på företaget (Light, 2005). En annan 

fallgrop är om det verkligen är nödvändigt att använda sig av alla funktioner som ett 

standardsystem medför. Författaren menar här att behovet av anpassning kan förväxlas med 

att kunden anses behöva mer funktionalitet än vad man egentligen behöver. 

 

En ytterligare fallgrop som kan missgynna organisationer gäller hanteringen av insamling av 

information. Ibland kan organisationer missbedöma om det finns anpassning mellan system 

och verksamhetsprocesser, vilket ofta uppkommer då man gjort en miss i dokumentationen 

(Aversano, Grasso och Tortorella 2016). Bristande dokumentering av hur systemet ska stödja 

verksamhetsprocesserna leder därför till denna missbedömning.  

3.9.2 Sociala problem 
Ett annat misstag som många företag gör vid anpassning av verksamhet och IT är att man 

fokuserar för mycket på dom strategiska och funktionella aspekterna och glömmer bort den 

sociala dimensionen (Alaceva och Rusu 2015). Författarna studerade dom sociala barriärerna 

mellan IT och verksamhet. Dom menade att det finns för lite forskning inom området när det 

kommer till den sociala aspekten där informationstekniken och verksamheten möts och att det 

är orsaken till att företag inte uppnår den succé som dom är ute efter. Dom barriärer som 

framkommer är dåliga relationer mellan IT avdelning och resten av verksamheten, 

kommunikationsproblem, begränsade kunskaper om varandras avdelningar och dåligt 

ledarskap. 

 

De här barriärerna som tas upp av författarna har liknande karaktär som tas upp av Marrone et 

al (2014) som nämner att dom nackdelar som finns med ITIL baserade standardsystem 
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anpassningar gentemot verksamhetsprocesserna är lågt engagemang hos ledningen, 

arbetsinstruktioner, realistiska mål, processägare och övriga problem såsom tid och personal. 

Barriären med att det kan finnas ett dåligt förhållande mellan IT avdelning och resten av 

verksamheten går ihop med Aversano, Grasso och Tortorella (2016) synpunkt på att man kan 

göra en miss i dokumentationen när man samlar in information för en förstudie och 

systemanpassning. 

3.10 Eventuella sätt att undvika utmaningar med anpassningar 
I förstudien kan man eliminera problematik så att system och verksamhet anpassas på ett 

optimalt sätt. Det är viktigt att man i inledningsfasen bedöma fallgropar som kan utgöra 

uppkommande avvikelser (Soh och Kien Sia 2004). Det organisationer bör kunna göra är att 

bedöma innan ett standardsystem införs är om det finns problematik som kan uppstå så att 

dom bättre kan föra organisationen och standardsystemet i rätt riktning (Soh och Kien Sia, 

2004). Att skapa förståelse kring problematiken på ett företag är ett återkommande förslag till 

att förbättra dom hinder som existerar. Alaceva och Rusu (2015) hävdar att om man kan 

identifiera dom barriärer och miniminera den problematik som kretsar runt dom som kan man 

förbättra ett företags beslutsfattande när det kommer till IT och verksamhet. 

Det Alaceva och Rusu (2015) påpekar tillsammans med Soh och Kien Sia (2004) är att man 

så tidigt som möjligt ska identifiera den existerande problematiken under förstudien. Som 

Tonnquist (2012) beskrev i 3.4 är det bra att man avbryter ett projekt i ett tidigt skede om man 

kan identifiera problematik och hinder under förstudien.  

 

I stycket 3.6 togs det upp att en verksamhet bör vara beredd redan från förstudien med att 

kontinuerliga verksamhetsanpassningar kan ske och i 3.9.2 togs dom sociala problemen upp. 

Min Khoo, Eng Huang Chua och Robey (2011) utförde en fallstudie där dom undersökte hur 

man kan gå tillväga för att motivera användare när ett standardsystem uppgraderats på ett 

företag som inte hade uppgraderat standardsystemet på tre år. Två resultat framkom där dom 

betonade att verksamhetens chefer ska motivera användarna att man ska se uppgraderingen 

som ett stöd för att eliminera yttre hot, t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar företaget negativt 

och kommunikativa inramningar där en samtidig uppgradering påverkade motivationen och 

stödet för dom inom IT som arbetade med detta.  

Kritik kan riktas mot denna fallstudie då man inte kan uppfatta att detta gäller generellt för 

uppgraderingar av standardsystem på alla olika företag. Vi tolkar dock denna som användbar 

då det är fördelaktigt att användarna är involverade i uppgraderingarna så att dom ska veta 

vad som komma skall. 
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4 Empiri 

I den här delen framhävs vårt resultat som samlats in för vår fallstudie. Respondenternas svar 

från intervjuguiden kommer presenteras i följande ordningsföljd där vi börjar med att 

beskriva fallföretaget, kundföretaget och respondenterna samt deras bakgrund. Empiri 

avsnittet är uppdelat i ett leverantörs- och kundperspektiv där respondenternas svar och 

synpunkter presenteras. Denna empiriska del bygger på vår intervjuguide och den 

analysmetod vi använts oss utav för att ta med dom viktigaste aspekterna till detta resultat.  

 

4.1 Fallföretaget, kundföretaget och respondenterna samt deras 
bakgrund 
Vi genomförde tre intervjuer varav två av respondenterna kommer från fallföretaget IT 

Software och den tredje respondenten är från deras kundföretag. Vi valt att förhålla både 

kundföretaget och respondenten anonyma, och kallar fortsättningsvis personen för ”Martin”. 

 

Fallföretaget IT Software 

Fallstudien utfördes på det svenska företaget IT Software Solutions som grundades 2012 och 

är en återförsäljare av ett standardsystem som heter TOPdesk. Dom har 10-15 anställda inom 

företaget och är baserade i Linköping och Stockholm. Respondenterna nämner att själva 

produkten utvecklas i Nederländerna och är ett system som är anpassad till dom flesta 

branscher och företag som är i behov av ett system som stödjer deras verksamhetsprocesser 

inom Service Management området. IT softwares kunder varierar i storlek men oftast är det 

medelstora företag. 

 

IT Software gör i huvudsak fyra saker enligt respondenterna. Dom erbjuder en “out of the 

box” standardmjukvara (TOPdesk) som en service management lösning. TOPdesk säljs 

antingen som software as a service (Saas), det vill säga att leverantören ansvarar för drift och 

underhåll. Kunden kan välja att dom själva ansvarar för drift och underhåll och betalar då 

månadsvis för lösningen. Inom ramen av det kontrakt som IT Software har med sina kunder 

så får dom även support av IT Software. Den tredje aspekten IT Software gör är att dom 

levererar konsulttjänster genom att implementera TOPdesk och inför även ett nytt arbetssätt 

inom området Service Management. Den fjärde aspekten är att dom utbildar deras kunder och 

anordnar workshops i syfte att förbättra deras kunder i sina tjänsteleveranser kopplat till 

TOPdesk. 
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Jon Werkander 

Vi intervjuade först en av grundarna av IT Software och IT konsult, Jon Werkander. Han är 

utbildad civilingenjör inom system i teknik och samhälle samt en magisterexamen i 

företagsekonomi. Jon har tidigare gjort en förstudie hos ett företag gällande ett systemstöd 

som skulle användas för att uppfylla företagets krav inom vissa processer. Resultatet av detta 

ledde till att Jon fick en heltidsanställning som konsult på det företaget. Han har bland annat 

haft anställning som kvalitetssäkrare och avdelningschef. Under sitt examensarbete 

utvecklade han ett system som sedan resulterade i att han blev anställd som ”superuser” 

(superanvändare), och ansvarade för sälj, implementation, support och utbildning av systemet 

för kunderna. Jon blev efter detta rekryterad till Saab AB som System Safety Manager och 

fick ansvara för systemsäkerheten, därefter arbetade han som chefsingenjör och sedan 

projektledare för ett Gripenprojekt. Parallellt med Saab AB startade Jon tillsammans med sin 

nuvarande kollega, Christian (vår andra respondent), IT Software, vilket är hans enda 

heltidsanställning idag. Utöver sin titel som CEO för IT Software arbetar Jon mestadels med 

konsulting och implementering av standardsystemet TOPdesk. 

 

Christian Engarås 

Vi intervjuade även IT Softwares andra grundare och IT konsult, Christan Engarås som har ca 

15 års erfarenhet inom IT branschen. Christian har ingen eftergymnasial utbildning utan 

började arbeta efter gymnasiet på ett IT företag. Under sina anställningar har Christian fått 

medverka på flera internutbildningar inom bland annat företagens IT service leveranser, IT-

produkterna och avancerad systemförsäljning. Han har tidigare arbetat bland annat som 

tekniker inom IT och nätverk och försäljning av system. Sedan 2012 då IT Software 

grundades har han arbetat som konsult med standardsystemet TOPdesk. 

 

Kundföretaget 

Martin från kundföretaget till IT Software berättar att företaget är en verksamhet som till en 

början arbetade med att bygga hårdvaror men som småningom utökat sitt arbetsområde till att 

innefatta IT lösningar för andra företag och organisationer. Idag är dom ungefär 30-40 

anställa och är verksamma inom IT, industriell IT, affärssystem samt ekonomi- och 

redovisningstjänster. 
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Martin Magnusson 

Den tredje och sista intervjun gjorde vi med Martin som arbetar hos en av IT Softwares 

kunder. Sedan tidigare är Martin utbildad vid Linköpings universitet med en kandidatexamen 

från systemvetenskapliga programmet. Tidigare har han varit anställd som IT tekniker och IT 

konsult. Martin arbetar sedan två år tillbaka som projektledare och affärsområdeschef för IT-

konsulter hos IT Softwares kund. Hans roll har varit projektledare och systemansvarig för 

TOPdesk i sitt företag. 

 

Leverantörens perspektiv 

 
4.2 Förstudie och kvalificering av kund 
Inledningsvis så finns det oftast ett behov av ett system i en verksamhet och på så sätt 

påbörjas en kontakt, vilket kan vara ett initiativ från leverantörens sida eller också kunden 

som beställare. Inför förstudien stödjer IT Software kunden så att dom kan fatta ett beslut att 

välja TOPdesk som lösning och standardsystemet. Kunden får möjlighet till 

förberedelsematerial i form av dokument. I förberedelsematerialet gör IT Software det möjligt 

för kunden att fundera och svara på generella frågeställningar och punkter relaterade till hur 

deras verksamhet ser ut idag. ”Redan i början är det viktigt för oss att fråga ut kunden så vi 

blir medvetna om vad kunden faktiskt behöver”, påpekade Christian.  Inom TOPdesk kallas 

detta “preparing checklist”, vilket är en förberedande checklista.  

Som leverantör ställer IT Software krav på att kunden ställer upp med resurser som kommer 

att behövas och som är tillgängliga vid behov under förstudien, detta kan exempelvis vara 

input ifrån slutanvändarna nämner Jon. Det är således viktigt att kunden förses med rätt 

information och att IT Software får tillgång till rätt resurser, detta framgår i avtalet mellan IT 

Software och kunden. Det gäller att kunderna vet vad som förväntas av dem, och detta 

kommer att kräva engagemang från kunden. Jon menar att slutresultatet blir bättre när kunden 

är engagerad och är samarbetsvilliga.  

 

Bland annat hävdar Jon att det är ekonomiskt försvarbart att välja ett standardsystem som 

lösning istället för att bygga ett “lego-system”. Dessutom vill IT Software få kunden 

informerad och insatt i processen genom bland annat göra kunden förstådd gällande dom 

fördelar som systemet kommer med som lösning. Jon påpekade att det är viktigt att vara 
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tydlig gentemot kunden med innebörden av TOPdesk som standardsystem för att verkställa 

deras förväntningar och önskemål. 

 

IT Software arbetar i enighet med en så kallad “intake session”, vilket innebär att man tar 

emot information från kunden gällande krav och önskemål. Som konsult i det här fallet ägnar 

man tid till att fokusera och att bearbeta kundens krav och önskemål. Sedan identifierar 

företaget situationen och försöker sätta en ”baseline”, vilket är en grundstart i förstudien, samt 

definierar kundens nuvarande arbetsrutiner inom varje process. IT Software följer upp med att 

rekommendera kunden hur dom bör arbeta i framtiden, detta definieras med en målbild utifrån 

vad kunden har som önskemål. IT Software arbetar sedan fram en plan tillsammans med 

kunden och skissar upp vägen från nuvarande situation till önskvärd situation. Jon påpekar 

betydelsen av förståelsen hur kunden vill arbeta. Därefter planeras införandet av 

standardsystemet. 

4.2.1 Roller i förstudien 
Det är en konsult från IT Software som är involverad i förstudieprocessen. Det kan variera 

mellan vilka som deltar från kunden, en faktor man tittar på är verksamhetens storlek och dess 

ledning. Det är en IT-ansvarig/IT-chef som har det övergripande ansvaret och är 

direktkontakten till konsulten. Det kan hända att IT-chefen delegerar ansvaret till en 

projektledare som tillsammans med konsulten från IT Software leder förstudien och projektet. 

Inom förstudien försöker IT Software involvera samtliga berörda parter från kundens sida. 

Detta kan vara personer som ansvarar för vissa avdelningar, ansvariga för andra kringliggande 

system som är tänkta att integreras med TOPdesk samt det system som ska ersättas med 

TOPdesk. Christian nämner dessa som processägare och oftast en chef eller ledare över 

processägarna. Det finns även en teknisk kunnig eller en teknisk specialist som har det 

övergripande ansvaret över infrastrukturen och IT-miljön i verksamheten. Synpunkterna från 

dessa personer är betydelsefulla för att slutresultatet ska gynna dom i slutändan. Jon tillägger 

att man ska försöka få alla dessa personer från verksamheten delaktiga så konsulten kan få 

korrekt och övergripande helhetsbild av verksamheten. 

4.2.2 Viktiga aspekter i förstudien 
Det viktigaste med förstudieprocessen anses av Jon vara engagemanget från kunderna och att 

man tittar på helheten istället för enbart tekniken, det vill säga att fokusera på enighet och 

samspel mellan teknik, människor och processer. Det är också viktigt att definiera nuläget och 

ha en tydlig målbild så att man kan planera vägen till att uppnå det önskvärda målet. 
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Christian tycker att det är väldigt viktigt att få rätt information från kunden om deras 

nuvarande arbetssätt och hur dom vill arbeta i framtiden. Christian anser att det är viktigt att 

vara tydlig i början för att göra rätt anpassningarna till systemet TOPdesk. Detta kommer att 

spara både tid och kostnader för kunden. 

 

Beslutet för att implementera TOPdesk grundar sig dels i att dom flesta övergripande kraven 

ska kunna uppfyllas, så som tekniska, organisatoriska och människomässiga enligt Jon. 

Respondenterna menar att dom fokuserar på “process to people”, det vill säga krav från 

människor, processer, organisationer och rent tekniska verktyg som ska vara uppfyllda. 

Dessutom måste priset kunna överensstämma med kundens budget.. Därtill finns det kunder 

som har krav på att systemet ska vara verkställt inom ett viss datum. Som konsult måste man 

se över sin planering och hålla sig inom den tidsatta deadlinen. 

4.2.3 Problem och hinder som kan uppstå under förstudien 
Problem som kan uppstå, enligt Jon är när det uppkommer missförstånd mellan kund och 

leverantör om vad standardsystemet TOPdesk är. Han menar att TOPdesk är ett 

standardsystem och inget system som han kallar för “lego-bygge”, det vill säga ett system 

som kunden själv kan ”bygga”. I sådana situationer försöker IT Software klargöra detta för 

kunden och sedan gör kunden ett nytt beslut huruvida dom vill ha TOPdesk. IT Software 

förespråkar ett standardsystem och ett “best practice” arbetssätt som införs i en verksamhet. 

Skulle kunden envisas om att vilja skräddarsy TOPdesk i en mindre utsträckning och anpassa 

systemet till sin verksamhet leder detta till ökade kostnader, men även komplikationer på sikt 

i samband med uppgraderingar av TOPdesk. Problemet som uppstår då är att företagen 

avslutar projektet när kunden inte får det som efterfrågas av IT Software. Detta sker under 

ömsesidiga förhållanden i anslutning till förstudien hävdade Jon. 

 

Om kunden inte har varit tydlig från början med sina behov kommer dessa hinder att uppstå. 

Som konsult försöker man hela tiden få så mycket information som möjligt för att tidigt kunna 

identifiera dessa eventuella hinder. Kundens samarbetsvillighet och tydlighet med att ge ut 

korrekt information underlättar förstudien. Christian nämner att kunder inte alltid fokuserar på 

helheten av verksamhetens behov, detta leder till att man inte utnyttjar TOPdesks alla 

moduler. Vidare förklarar Christian att när man är igång med förstudien brukar kunden oftast 

inse att dom behöver ytterligare moduler för att täcka andra delar av verksamheten. Detta 

leder till att projektet skjuts upp och fördröjs eftersom man måste tillbaka i förstudieprocessen 

och analysera verksamheten en gång till. Den negativa effekten blir att projektet fördröjs men 
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kunden gynnas av att täcka flera områden i verksamheten med TOPdesk, om 

standardsystemet effektiviserar verksamheten som kunden eftersträvat. 

 

Respondenterna från IT Software menar att det kan uppstå vissa komplikationer när en kund 

inte har tillräckligt med kompetens inom området. Detta menar Christian kan bero på att 

företaget kanske tidigare inte har haft ett system. Respondenterna nämner att dom då agerar 

mer med en rådgivande roll i sådana lägen. Det kräver i vissa fall att man ställer 

kompletterande frågor för att få ut riklig information för att inte riskera att förbise något. 

Ibland har kunden anställda som har kompetens inom området vilket underlättar förstudien, då 

dom har god övergripande kompetens inom standardsystem. Beror oftast på att dom har 

tidigare erfarenheter inom andra standardsystem och har bra kunskap om den egna 

verksamheten.  

 

I vissa fall kan en kund ha flera processägare, eller flera personer som ansvarar för samma 

område. Enligt Christian kan det då uppstå interna konflikter hos en kund om hur dom ska 

vara överens, då båda kan ha envisa personligheter. Det gäller även mellan IT Softwares 

konsulter och dom som deltar i förstudien hos kunden. Detta påverkar projektet eftersom att 

företagen i vissa fall inte kan komma överens och gå vidare, vilket leder till att man tappar 

fart och projektet fördröjs eftersom att vissa saker får ses över på nytt. Som konsult är det 

viktigt att man då går emellan dessa personer och försöker förmedla och styra mötet mot en 

riktning. 

4.3 IT-konsultens kompetens och färdigheter 
För att delta i en förstudie så bör man ha en grundläggande förståelse för IT-system och 

skillnaden mellan standardsystem som lösning och ett system där man skräddarsyr systemet 

efter kundens krav, nämner Jon. Han pekar även på mjukare värden såsom att lyssna på 

organisationens krav och “läsa mellan raderna” för att kunna definierar kundens nuvarande 

arbetsprocesser för att arbeta på ett hanterbart sätt med en standard mjukvara. Jon lyfter upp 

förmågan att vara lyhörd som en egenskap och att ta till sig den information man får gällande 

verksamheten. Christian tillägger att det är viktigt att ha en social kompetens och prata med 

kunden på ett professionellt sätt. En ytterligare förmåga som en konsult bör inneha är den 

analytiska förmågan för att kunna behandla den mängd information man får in från kunden på 

bästa sätt, påpekar Christian. 



 35 

4.4 Standardsystem och verksamhetsprocesser 
Istället för att utveckla ett system från grund och botten, det vill säga skräddarsy ett system så 

kan man välja ett lämpligt standardsystem som uppfyller verksamhetskraven i stor uträckning 

och göra vissa skräddarsydda anpassningar för att det ska fungera optimalt förklarade Jon. 

Respondenterna från IT Software hävdar att standardsystemet täcker dom flesta processer som 

det är tänkt att uppfylla. Framförallt inom området service management som TOPdesk är 

fokuserat inom. Standardsystemet är också skalbart om det skall utökas med ytterligare 

moduler. Christian hävdar också att i TOPdesk är skapat för just Service 

Managementbranschen som TOPdesk inriktats inom vilket är IT, HR och fastighet. TOPdesk 

kan skalas ner i behörigheter för användarna, så att man ser det som man vill i systemet. . Med 

detta menar Christian exempelvis att användare inom IT avdelningen inte behöver ha tillgång 

till HR-avdelningens information. 

4.4.1 Respondenternas syn på ”best practice” 
Respondenterna använder ”best practice” som ett arbetssätt i två olika sammanhang. Ena av 

dessa är arbetssättet för användarna av TOPdesk, medan det andra är arbetssättet för 

konsulterna att genomföra förstudien.  

 

För att få en bild av kundens processer så vill man måla upp en karta på verkligheten, det vill 

säga modellera ett nuläge och ett önskvärt läge för att anpassa standardsystemet till 

verksamheten. Standardsystemet utgår från arbetssättet ”best practice”. Jon menar att det 

önskvärda målet och arbetssättet ”best practice” ska vara förenade. En organisation har redan 

ett etablerat arbetssätt och valt att införskaffa ett standardsystem som utgår från arbetssättet 

”best practice”. Enligt Jon, så definierar han ”best practice” som ett etablerat arbetssätt som 

bevisats vara effektivt och kvalitetssäkrat. Arbetssättet ”best practice” utvecklas konstant i 

takt med omvärlden som ständigt förändras, därför måste även företagsprocesserna hänga 

med i utvecklingen.  

 

Standardsystemet TOPdesk har ungefär mellan 5500 och 6000 implementationer och detta har 

gjorts under 23 års tid, enligt respondenterna. Utifrån deras erfarenheter har det tagits fram en 

egen metod som används av TOPdesks alla konsulter. Respondenterna kunde inte svara 

konkret på hur denna metod har framtagits och utvecklats, mer än att den grundar sig på 

erfarenheter av tidigare implementationer och “best practice”. Alla konsulter som arbetar för 

TOPdesk deltar i workshops där man uppdaterar varandras kunskap och tar lärdom av hur 



 36 

man kan förbättra deras metoder osv. Det finns således ett arbetssätt för metoden som 

utvecklas ständigt och denna metod grundar sig på konsulternas erfarenheter. 

4.5 Anpassning av verksamhet och standardsystem 
Enligt respondenterna sker anpassningar mellan system och verksamhet åt båda hållen. 

Kundens verksamhetsprocesser och arbetssätt anpassas i en högre grad till standardsystemet. 

Det finns anpassningsbara möjligheter till att göra skräddarsydda lösningar i TOPdesk. 

Respondenterna menar att det finns vissa funktioner i TOPdesk som ska vara statiska och är 

oföränderliga. 

 

Båda respondenterna från IT Software förklarar vidare att standardsystemet uppnår 90-95 % 

av kundens krav. Dom resterande 5-10% som har identifieras under förstudien är inte alltid 

möjligt att lösa i TOPdesk. Detta kan lösas på två sätt där man har två vägval. Kunden kan 

antingen anpassa sina verksamhetsprocesser till dom 5-10 % som är kvar menar Christian. 

Detta innebär att kunden får arbeta på ett annorlunda sätt mot vad dom egentligen önskar. 

Kunden kan eventuellt förbise dom resterande krav och önskemål ifall dom inte ser dessa som 

högt prioriterade. 

 

Kunder som valt TOPdesk ska inte behöva gå en utbildning för att deras användare ska 

utnyttja standardsystem, vilket underlättar IT Softwares projekt, hävdar Jon. Han menar att 

man istället demonstrerar TOPdesk för kunden under förstudien, det vill säga att man går 

igenom systemet och systemets funktioner. IT Softwares kunder har påpekat att dom gärna 

vill anpassa sig till TOPdesk då dom vill ha en förändring eller har dålig kunskap inom detta 

område, hävdar Jon. Kunden ändrar gärna sitt arbetssätt om det uppstår en problematik i att få 

den passform som kunden vill ha mellan process och system. ”Det kan exempelvis vara en 

viktig aspekt från kundens sida och därför uppmärksammar IT Software hur man kan kringgå 

det för att det ska bli en bättre anpassning med systemet och processerna”, hävdade Christian. 

4.6 Problematik kring anpassningar och hur det hanteras 
IT Software informerar kunden om hur standardsystemet kommer påverka deras verksamhet. 

Kunden har ofta en hög ambitionsnivå och tror att systemet som ska införas kommer att lösa 

samtliga problem, menar Christian. Vidare hävdade Christian att det inte fungerar på det sättet 

utan den förändringen som sker kommer påverka verksamhetens arbetssätt och samtidigt som 

användarna får ett nytt interface (användargränssnitt) att arbeta med vilket också innebär en 

förändring. Olika människor och chefsbefattningar tycker olika om dessa förändringar i 
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början, vilket Christian kallar ”sorgeperioden” som innebär att medarbetarna motsätter sig 

förändringen. Detta påverkar kundens nyckelverksamhets som dom ska arbeta i. 

 

Det finns två alternativ enligt respondenterna på IT Software när det kommer till problemet 

om system ska anpassas till en verksamhet eller tvärtom. Antingen övertygas kunden att 

arbeta enligt TOPdesk arbetssätt eller så kan leverantören tvingas göra en mindre 

skräddarsydd anpassning av TOPdesk. “Vi försöker alltid lösa kundens krav och önskemål på 

ett eller annat sätt, med vissa undantag”, menar Jon. Undantagen menas här att det ibland inte 

är möjligt att utföra ett orimligt krav eller när det handlar om något som inte har med 

TOPdesk att göra. 

 

Andra komplikationer som kan tillkomma är kostnadsökningar, exempelvis kan kunden åka 

på en kostnad att föra tillbaka alla anpassningar efter varje uppgradering. Detta beror på att 

när TOPdesk uppgraderats så skrivs alla anpassningar över och då måste man föra tillbaka 

dom igen efter hand vilket blir en ökad årlig kostnad vid uppdateringar. Framförallt blir detta 

ett problem för Saas-kunder, då dom inte uppdateras kontinuerligt, utan 1-2 gånger per år. 

Kunden kommer då inte med i den kontinuerliga systemutvecklingen utan får en utökad 

månadskostnad för att man som leverantör ska ta ansvar att återföra detta vid varje 

uppgradering, vilket oftast blir två gånger per år. Jon förklarar att det inte handlar om att bara 

“trycka på uppgraderingsknappen” utan man måste varsamt säkerställa att den nya 

uppgraderingen av applikationen fortfarande uppfyller dom specifika kraven som man vill 

uppfylla. 

 

Ett problem som kan uppstå bland fallföretagets svenska kunder är att dom efterfrågar ett 

standardsystem som inte innehåller funktionaliteten som dom önskar. I Sverige kan därför 

kunder fråga efter saker som inte efterfrågas i andra länder. TOPdesk utvecklar produkten i 

Nederländerna, efter detta måste den utvecklas ytterligare för att TOPdesk ska uppfylla dom 

krav Nordens kunder ställer och ger stöd för dom kunder dom har i norden. Detta beror på att 

det finns olika företagskulturer i olika länder. 

 

Verksamhetsprocesser kan vara ett problem i vissa fall, men det brukar vara tekniken som 

oftast är det problematiska då kunden kan önska en funktion i systemet som dom anser vara 

viktig för deras verksamhet. Christian menar att vissa kunder vill ha avancerade funktioner 

som TOPdesk inte kan verkställa och detta kan vara ett hinder då IT Software inte kan lösa 

detta. Han menar att TOPdesk istället kan integreras med andra system som uppfyller 
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lösningen, om det skulle vara ett önskemål från kunden. Däremot, så går det inte att gå vidare 

i vissa integrationer. Det blir då problematiskt då IT Software inte vill gå in i deras andra 

system, då får istället kunden ansvara för det.  

 

Jon menar att det kan finnas funktioner i TOPdesk som kan förbättras. Han saknar ett vettigt 

stöd för respons tid, den tid det tar från att ett ärende kommer in tills att det plockas upp och 

någon börjar arbetar med det. I 80 % av fallen får man lösa detta för deras kunder genom att 

konfigurera systemet. Det är inte en lämplig lösning enligt Jon, då man måste man filtrera och 

exportera resultatet i Excel för att göra denna rapportering. 

4.7 Uppföljningar/utvärderingar av förstudie och nya lärdomar 
Christian hävdar att IT Softwares konsulter har två eller tre workshops i månaden för att lyfta 

upp befintliga projekt och även sådant man har stött på som man kanske inte alltid kan svara 

på direkt som konsult när man är hos en kund. Det är ett sätt för konsulterna att kunna bolla 

med varandra och utöka varandras kunskaper. Syftet är att hjälpa varandra och ta lärdom av 

varandras erfarenhet. Jon tolkar inte dessa workshops som en utvärdering, men är överens 

med Christian om att dom har samtal med jämna mellanrum där konsulterna berättar om vad 

som har gått bra respektive dåligt under sina projekt. Jon menar att man försöker hitta 

grundorsaker till sådant som inte har gått riktigt bra för att kunna göra det bättre nästa gång. 

Detta leder till lärdomar inför framtida förstudier. Det är viktigt att i ett tidigt skede identifiera 

det som är väsentligt för kunden. Alla kunder är på detaljnivå väldigt olika men på en 

övergripandenivå väldigt lika varandra, menar Jon. 

4.8 Anses förstudien vara nödvändig? 
Respondenterna från IT Software fick frågan ifall det är viktigt att genomföra en förstudie, 

båda svaren presenteras nedan som citat. 

 

”Absolut, utan att veta nuläge och önskvärd läge så kommer man ingenvart. Då flummar man 

i blindo. Det är ungefär som att hoppa in i ett flygplan utan att ha tankat det och upp i luften 

utan att veta vart man ska. Det är oerhört viktigt att veta vart man står och det är viktigt att 

veta vart man ska, men framförallt veta hur man ska göra det för att förbereda sig, att man 

ska ha tankat innan man ger sig iväg på färd. Jag skulle säga att ett projekt garanterat 

misslyckas om man inte gör en ordentlig förstudie. Annars blir det kaos.” – Jon Werkander 

 

”Jag tycker det är viktigt. Utan någon form av förstudie och form av underlag till projektet så 

blir det inte bra. Man får fel förutsättningar och komma in i ett system, och inget system är ju 
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bra om man inte kommer in i det på rätt sätt. Så jag skulle säga att det är väldigt väldigt 

viktigt.” – Christian Engarås 

4.9 Kundens perspektiv 
Inledningsvis fanns det ett behov av ett system i deras verksamhet påpekade Martin, och 

menar att det är viktigt att veta vad man behöver för att utvärdera ett system och veta vilket 

som är mest lämplig. I det här fallet efterfrågade kundföretaget ett standardsystem som bland 

annat stödjer ITIL processer, och som är prisvärt i och med den licensmodell som passade 

verksamheten samt att systemet och verksamheten ska passa varandra. Som kund menar han 

att det är viktigt med ett seriöst intryck och snabb återkoppling från leverantören. Detta kan 

Martin poängtera att IT Software levde upp till förväntningarna då han beskrev att dom hade 

ett professionellt bemötande, snabb feedback samt att det var rak och tydlig kommunikation. 

Som kund anser Martin att leverantörens konsult förväntas ha god kompetens i systemet och 

dom processer som ska införas i organisationen, samt vara en god rådgivare inom den 

verksamheten och dom processer dom är verksamma inom. 

 

När beslutet väl tagits har IT Software och kunden arbetat under workshop liknande former 

framhävde Martin. Han förklarar vidare att efter dessa workshops skickades 

avstämningsrapporter från konsulten med vad som har sagts och överenskommits mellan 

parterna. Rapporterna tar upp ansvarsfördelningen för olika uppgifter samt deadlines som 

företagen kommit överens om. Inför dessa workshops delgavs en agenda för vad som skulle 

beröras och göra avstämningar kring nuvarande status av projektet. Enligt Martin deltog en 

projektledare (Martin själv i det här fallet), supporttekniker och en teknisk specialist från 

kundföretaget i projektet, samt konsulten från IT Software. Dessa roller ska enligt Martin 

täcka den övergripande helheten för verksamheten som påverkas av systemet. Att involvera 

dessa parter anses vara viktigt för att ha en övergripande koll på helheten för att undvika 

negativa effekter och risker. Martin menar att den goda kommunikationen som IT Software 

och kundföretaget hade tillsammans med dom involverade har gjort att dom kunde kartlägga 

processerna under förstudien. Martin menar att detta annars kunnat resultera i bland annat 

felaktig implementering av TOPdesk, eventuella förseningar och justeringar i efterhand. 

Därför menar Martin att man framförallt i så hög grad som det är möjligt ska kartlägga 

processerna och att beröra dessa noggrant för att undvika oförutsedda överraskningar, och 

betonar att man inte ska lägga ner för lite tid på detta. 
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Martin håller med det Christian och Jon påstår (se 4.6) gällande anpassningen som sker både 

från verksamhetens sida samt leverantörens (systemets) sida, och att kunden som beställer ett 

standardsystem bör vara medveten om vad detta innebär. Enligt Martin har verksamheten till 

mestadels anpassats till standardsystemet TOPdesk och menar att det inte nödvändigtvis är för 

att TOPdesk inte stödjer deras processer i verksamheten. Martin som arbetar med 

standardsystemet menar att man eftersträvar att anamma best practice gällande processerna i 

samband med införandet av systemet. I och med detta har verksamheten fått ändra sina 

processer för att anamma best practice. Detta menar Martin ligga till grund av valet av 

TOPdesk som standardsystem. Dock nämnde Martin att det är möjligt med vissa 

skräddarsydda anpassningar och detta gjorde att man undvek en del komplikationer, eftersom 

det gjordes klart tidigt i processen om att göra detta. Dessa anpassningar medförde inga större 

svårigheter då detta var inplanerat i förstudien. 

 

Martin nämnde även att TOPdesk behöver i viss mån anpassas/ för varje enskild verksamhet 

och dessa anpassningar sker ”in house”, det vill säga att det sker internt tillsammans med 

konsulterna i workshops. Inom dessa workshops så skapades vissa event och triggers för olika 

scenarion, men även vissa andra små skräddarsydda anpassningar. Dessa skräddarsydda 

anpassningar ansågs vara viktiga för verksamheten och det ska inte ha uppstått större 

komplikationer för att utföra detta. 

 

Martin hävdar att man inte behöver göra skräddarsydda anpassningar i stor uträckning i 

TOPdesk bara för att det är möjligt. Han menar att även om TOPdesk är ett standardsystem så 

kan man få en uppfattning om att det går att göra en del skräddarsydda lösningar. Detta kan i 

sin tur leda till utmanande och avancerade justeringar som inte är nödvändiga att göra som 

man helst undviker. 

“Verksamheten påverkas i hög grad av standardsystemet, det kan vara ett nav eller en 

knytpunkt och mycket viktig aspekt i vår verksamhet” hävdar Martin. Dom har möjligheten 

att arbeta mer professionellt med ett standardiserat förhållningssätt gentemot deras egna 

kunder. Systemanpassningar medför därför att man även får arbeta via nya arbetssätt i alla 

organisationens nivåer. När ett nytt system ska anpassas så är det ett nytt verktyg som ska tas 

in hos organisationen. Dom som exempelvis jobbar på handläggarsidan får jobba med ett nytt 

verktyg och på slutanvändarsidan så tar Martin upp ett exempel där han menar att 

slutanvändarna exempelvis mejlar in ärenden. Slutanvändarna påverkas inte i lika stor 

utsträckning av det nya systemet enligt Martin. Dom kanske till och med fortsätter att mejla 

till samma gamla support mejladress. ”Systemdesignen skiljer sig också från tidigare system 
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som dom haft då dom får en ny slutanvändarportal som är användbar med en inbjudande 

design så att det blir enkelt för slutanvändarna att arbeta i systemet”, hävdar Martin. 

 

Martin menar att kundföretaget inte har gjort en utvärdering på förstudien som genomfördes 

tillsammans med IT Software, men det finns planer på att göra det inom kort. Dock finns det 

lärdomar att ta med sig. Han menar att förankringsprocessen inte ska underskattas, då han 

menar att alla ska vara med på “tåget” eller ha förutsättningarna för det. Ett grundligt arbete är 

viktigt innan man inför ett system. 
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5 Analys och Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer att jämföra litteraturöversiktens innehåll med dom empiriska 

data som vi framtagit från fallstudiens kvalitativa intervjuer. Detta avsnitt kommer bilda en 

reflekterande analys om förstudien hos fallföretaget och kunden för att få en bättre förståelse 

om systemanpassningar och vad denna passform innebär. Genom vårt drivande resonemang 

kan även det här resultatet från analysen användas generellt av företag som är intresserade 

av standardsystem och dess syfte. 

5.1 Presentation av kategorier 
I den kommande analysen kommer våra forskningsfrågor ha en central roll där resultaten 

kommer att utgå från vad som forskats tidigare kring dessa från litteraturöversikten och vad 

respondenterna på fallföretaget svarat som det empiriska resultat som vi fått ut. 

 

Presentation av kategorier 

Dessa kategorier som presenterades i 2.6.1 beskrivs nedan. Kategorierna har vi identifierat 

utifrån empiriska data som vi fått från respondenterna. Dom är även grupperade i en såsom 

detta kapitel kommer att presenteras. 

 

Förstudie 

 Arbetsmetod under förstudien 

 Roller i förstudien 

 Förstudiens betydelse 

 

Anpassningar av system och verksamhet 

 System- och verksamhetsanpassningar. 

 Utmaningar med anpassningar 

 

Kundens perspektiv  

 Förstudie 

 Anpassning mellan system och verksamhet 

 

 

5.2 Arbetsmetod under förstudien 
Förstudien innehåller en rad olika delar som måste fungera optimalt för att hela 

förstudieprocessen ska fungera innan man kan anpassa systemen och verksamheten. Från 



 43 

kundens sida har det uppenbarligen uppstått ett behov av ett standardsystem där kunden och 

IT Software kommit i kontakt med varandra. I samband med att kunden har valt IT Softwares 

standardsystem TOPdesk behöver konsulten material med underlag gällande kundens 

verksamhet och dess processer. Kunden ska utförligt beskriva hur deras verksamhet ser ut 

idag för att konsulten från IT Software ska kunna få en utförlig uppfattning om kundens 

verksamhet (se 4.2.2). Christian, menade att dom skickar ut en förberedande checklista 

(preparing checklist) där dom ska få en uppfattning om kundens verksamhet. En checklista 

används också utav kunder för att välja ett standardsystem vilket Efendegil och Onut (2010) 

beskriver (se 3.3) med “checklist driven software evolution methodology”. Dessa två 

checklistor har egentligen två olika innebörder då den senare är kundens egen lista som ska 

uppfylla verksamhetens behov, t.ex. en nulägesanalys (se 3.4.2) (Brandt, 1998), medan den 

första förberedande checklistan är från leverantörens perspektiv för att få en övergripande bild 

utav kundens verksamhet. Oavsett om det är två olika saker, så är innebörden av checklistor 

intressanta då dom är en betydande del av förstudien. Dessa checklistor anser vi även kopplas 

samman med kravspecifikationer. Om kunden valt fallföretagets standardsystem så skickar 

dom en kravspecifikation till leverantören som ska leverera det kunden efterfrågar.  

 

Något som Soh och Kien Sia (2004) tar upp betydelsen är att man vid inledningen av 

förstudieprocessen arbetar grundligt med att göra en bedömning av att införskaffa ett system 

till en verksamhet. Vi uppfattar att IT Software arbetar enligt det Soh och Kien Sia (2004) 

förespråkar. Konsulterna från IT Software försöker involvera alla berörda parter under 

förstudien för att få deras synpunkter och sammanställa dessa och arbeta fram en lösning för 

helheten. Detta sker i form av förberedelsematerial, analysering av information, krav och 

önskemål samt att ha workshop med kund. Dom genomgår detta för att eventuellt hitta 

potentiella problem eller komplikationer med anpassningen av system och verksamhet. Detta 

understryks även av Alaceva och Rusu (2015), som menar att dom problem och hinder som 

går att lösa ökar möjligheten till en bättre anpassning. Det uppfattas även av oss, det vill säga 

att man betonar utmaningar med anpassningen istället för att ignorera komplikationerna som 

medför risker som kan eskalera. Det kan exempelvis ske under projektets gång eller efter 

implementationen. 

 

Van der Aalst, ter Hofstede och Weske (2003) nämner verksamhetsanalysen som en del av 

förstudien, som IT konsulten till mestadels fördjupar sig i kundens verksamhet för att få en 

komplett bild. Inom den processen arbetar IT Software med att identifiera 



 44 

verksamhetsprocesserna, detta innefattar hur dom arbetar idag och utifrån detta arbeta fram en 

lösning på hur verksamheten anpassas till standardsystemet. 

5.3 Roller i förstudien 
I förstudien deltar personer från både leverantören och kundens sida, dessa personer har olika 

befattningar. Enligt respondenterna kan deltagande roller i förstudien av anskaffning av 

TOPdesk variera beroende på verksamhetens storlek och den interna rollfördelningen, men 

det är alltid en IT-konsult från IT Software som möter kunden. Det är något som även Blais 

(2011) bekräftar, att leverantören förser kunden med en IT-konsult. Barker och Frolick (2003) 

föreslår att man involverar dom berörda parterna från kundens sida och ser till att dom 

engagerar sig och bidrar till användbar information till IT konsulten, som i det här fallet är 

den styrande personen som besitter dom färdigheter för att arbeta professionellt med att ta 

fram en lösning. Detta är enligt respondenterna från IT Software viktigt för att man ska få 

korrekt information. Därför arbetar dom nära kunden och dom involverade personerna, så 

som IT ansvarig, ansvarig för systemet som ska ersättas, ansvariga för berörda avdelning och 

kringliggande system som kan komma att påverkas av det nya, processägare och någon 

teknisk kunnig eller teknisk specialist. Vi kan se likheter mellan det respondenterna 

framhävde här och det som författarna Barker och Frolick (2003) uppmanar för ett lyckat 

resultat. Genom att involvera dom personer som på något sätt påverkas av systemet ska ha 

möjligheten till att kunna uttrycka sina synpunkter för att det ska resultera till en gemensam 

och optimal lösning för verksamheten och dess medarbetare. Därför kräver IT Software att 

kunden deltar och engagerar sig. Jon, hävdar (se 4.2) att man som leverantör måste få tillgång 

till dom resurser som krävs från kundens sida, förse dokumenten med rätt information vid en 

förstudie för att en implementation ska genomföras med ett lyckat resultat. Följer man inte 

upp och detta inte uppfylls så blir det svårt att möta varandra och hitta en optimal lösning. Det 

är enligt vår tolkning en viktig aspekt att ha god kommunikation mellan leverantör och kund, 

annars blir det lätt att missuppfatta varandra och det kan uppstå komplikationer ifall man inte 

är tydlig. I annat fall så anskaffar företagen ett standardsystem som inte är gynnsamt för 

verksamheten om det inte utnyttjas på anpassningsbart sätt. Det vore underligt ifall man inte 

tar hänsyn till medarbetarna som är en del av verksamheten och som faktiskt ska använda 

systemet. Därför tyder det på att man ska se helheten av verksamheten och dess berörda parter 

för att samverka med. Christian nämnde (se 4.2.3) om interna konflikter mellan processägare 

som han har varit med och fått uppleva. Orsaken till detta har med att dom inte är överens om 

hur det ska vara. Det finns ingen enkel lösning på det här, och absolut inte att utesluta någon. 

Man måste arbeta grundligt och framföra den bästa lösningen. 
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5.3.1 IT-konsultens kompetens och färdigheter 
Som IT-konsult bör man inneha kunskap och färdigheter inom området, detta är väldigt 

överensstämmande med det vi tar upp i vår litteraturöversikt och fått insamlat i empiri. Blais 

(2011) menar att en IT-konsult ska kunna ställa rätt frågor till kunden för att få ut specifik 

information. För att kunna ställa frågor som anses vara rätt, eller frågor som ger nyttig 

information så bör man enligt Jon ha grundläggande förståelse för IT system och förstå 

skillnaden mellan standardsystemet och skräddarsytt system. Jon tycker att man även ska vara 

lyhörd för att kunna ta till sig informationen som kunden förser IT konsulten med. Eftersom 

att IT konsulten för dialoger med kunden så är det viktigt att ha god kommunikationsförmåga, 

vilket Christian påpekar. Informationen som samlas in ska även behandlas och bidra till att 

arbeta fram lösningen, därför tycker Christian att man bör vara analytisk och kunna noggrant 

undersöka och utvärdera informationen. Det kräver att IT konsulten har en tydlig överblick av 

verksamhetens olika processer och arbetssätt för att det ska resultera till en gynnsam 

lönsamhet för verksamheten. 

5.4 Förstudiens betydelse 
Christians och Jons citat (se 4.8) kan sammanfattningsvis uppfattas som att förstudien är en 

nödvändighet för att ett IT projekt ska lyckas. Detta är definitivt begripligt enligt oss eftersom 

precis som både respondenterna på IT Software nämner så skapar förstudien underlag för att 

delvis avgöra projektgenomförandet och nyttan av resultatet. Detta understryks av Tonnquist 

(se 3.4) då han menar att förstudien är som en inledande analys för att säkerställa hur projektet 

ska genomföras. Utifrån detta blir det tydligt att förstudien ligger till grund för ett lyckat 

projekt, eller lyckat beslut för ett projekt. Det vill säga om projektet ka genomföras eller inte. 

Vilket i tidigare forskning (se 3.4) nämner Jansson och Ljung att förstudien ger underlag för 

att ta ett korrekt beslut. Christian påpekar att man kan få fel förutsättningar ifall det inte 

framgår under förstudien, medan Jon hävdar att projektet garanterat misslyckas. 

 

Både Jon (se 4.8) och Tonnquist (2012) betonar förstudien som en process som kartlägger 

kraven och omfattningen av en verksamhets processer, analysera nuläget och strukturera 

projektets innehåll och en övergripande plan för genomförandet. Det har en stor betydelse 

eftersom man vet vad som förväntas, ifall man struntar eller slarvar med förstudien så lär det 

uppstå en massa oväntade hinder som troligtvis fördröjer projektet, eller i värsta fall leder till 

ett avbrott. Bortser man från eventuella hinder som kan dyka upp och gör impulsiva lösningar 

blir projektet enligt vårt antagande ett misslyckande i längden, eller kaos som Jon beskriver. 

Underlaget som tas fram under förstudien är tänkt att avgöra ifall projektets resultat är positivt 
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eller negativt, visar det sig vara negativt så rekommenderas det att inte påbörja 

genomförandet. 

5.5 System- och verksamhetsanpassningar 
Efendigil och Onut (2010) menar att standardsystem är ett programpaket som ska införas och 

stödja en verksamhet (se 3.1) genom en uppsättning standardfunktioner. Våra tre respondenter 

hävdar att anpassningen mellan system och verksamhet sker från både leverantörsidan och 

kundsidan. Det är så till en viss del, men verkligheten är en annan hos leverantören IT 

Software.  

 

Enligt respondenterna (se 4.5) på IT Software så är det definitivt kundens verksamhet och 

dess arbetssätt som anpassas till standardsystemet, det kan dock förekomma vissa små 

anpassningar i TOPdesk. Som kund väljer man ett standardsystem som man ska anpassa sig 

till. Standardsystemet TOPdesk uppfyller ungefär 90-95% av kundens krav och önskemål, 

detta överensstämmer med det Magnusson och Olsson (2009) hävdar i 3.2.1 att verksamheten 

kan anpassas till systemet. Det bygger på att det redan finns en inbyggd verksamhetslogik 

vilket även kommer effektivisera företagets processer genom standardisering (beskrivs i 

3.2.1). Dom resterande 5-10% som TOPdesk inte uppfyller löses på olika sätt beroende på hur 

stor betydelse det har. I vissa fall nämner respondenterna från IT Software att man kan göra 

små ändringar i systemet när det är en mindre omfattning. Ändringarna blir då skräddarsydda 

för den specifika verksamheten. Vid anskaffning av ett standardsystem är det uppenbart att 

verksamheten till stor del anpassas till systemet, med förutsättning att det uppfyller stora delar 

av kraven och önskemål som kunden framför. 

 

Aversano, Grassso och Tortorella (2016) menar att standardsystem påverkar en verksamhet i 

stor omfattning. Att standardsystem skulle vara en sådan stor påverkansfaktor för en kund var 

något att spekulera kring då det främst inte är antagande att en verksamhet skulle behöva 

ändra på sina arbetsprocesser i den omfattning som vi fått fram från litteraturen och empirin. 

Att en verksamhet ska behöva anpassa sitt arbetssätt förklarar hur mycket ett IT stöd 

egentligen påverkar en verksamhet, vilket även ställer krav på att hänga med i den 

konkurrenskraftiga och hastiga utvecklingen i dagens marknad. Respondenten från kundsidan 

sade (se 4.9) att dom ändrade sina processer för arbetssättet ”best practice”. Detta gynnar 

verksamheten genom att effektivisera sina processer med ett ”best practice” systemet. 

Respondenterna beskriver att systemet är fördelaktigt och det gör även respondenten från 

kunden. Denna princip går ihop med Aversano, Grasso och Tortorellas (2016) ståndpunkt (se 

3.6) om att strategisk anpassning av IT existerar när mål och processer i organisationen är i 
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harmoni med informationssystemet som stödjer dem, i detta fall TOPdesk. Enligt 

respondenterna från IT Software anser att standardsystem stödjer verksamhetens processer, 

framförallt dom moduler som ska införas hos deras kunder. Vi anser dock att den förändring 

som organisationen behöver göra, bland annat alla aktiviteterna inom verksamhetsprocesserna 

är nödvändig för att systemet ska bidra med ett givande och positivt resultat. 

5.6 Utmaningar med anpassningar 
Problematiken med systemanpassningar och verksamhetsanpassningar påbörjades i avsnittet 

ovan i 5.5. Det finns dock aspekter man bör ta hänsyn till. Respondenterna tog upp att 

standardsystemet uppfyller det kunden vill ha i det procentuella intervallet mellan 90-95%. 

Jon nämner att dom flesta verksamheter är väldigt lika varandra på en övergripande nivå 

vilket gör det möjligt för TOPdesk att implementeras på dom flesta verksamheter. Därför 

antar vi att den detaljerade synen på verksamheternas processer kan skilja sig, vilket gör att 

standardsystemet inte uppfyller till 100 %. Det är en utmaning i IT Softwares fall att uppfylla 

100 % av det kunden har som önskemål eller krav på standardsystemet. I vissa fall är det dock 

möjligt att skräddarsy det kunden efterfrågar. Detta vill helst företagen helt avstå på grund av 

att det tar längre tid och är kostnadskrävande. Dessutom medför detta vissa komplikationer 

vid uppgraderingarna av systemet, som respondenterna från IT Software talar om under 4.2.3. 

Eftersom att ett standardsystem är en färdig lösning anser vi att standardsystemet bör vara 

välgenomtänkt så att den kan införas på olika organisationer. Det vill säga i olika 

verksamheter där standardsystemet är tänkt att stödja processerna.  

 

Att ett standardsystem inte kan uppfylla ett företags alla krav fullt ut stämmer överens med 

det som Soh och Sien Kia (2004) framhäver i tidigare forskning (se 3.9.1) exempelvis att det 

finns inbäddade delar och strukturer som i en organisation som är svåra att förändra. Detta 

leder till att man inte kan leva upp till kundens förväntningar av krav och önskemål helt. IT 

Softwares kund hävdar att man försöker anpassa deras standardsystem TOPdesk i den mån 

som det möjligt går. Det är möjligt med vissa undantag att skräddarsy dom 5-10 procenten 

genom tekniska konsulter från TOPdesks huvudkontor i Nederländerna, så att 

standardsystemet lever upp till förväntningarna på ett optimalt sätt. Detta medför dock 

ytterligare kostnader för kunden. Med denna lösning är det som nämnts tidigare, både tids- 

och kostnadskrävande för kunden, men för IT Softwares del blir detta en långdragen process 

att behöva involvera utvecklare som dom inte har tillgängliga internt. Det innebär att 

utvecklarna också behöver vara insatta i kundens verksamhetsprocesser för att göra korrekt 

lösning. Trots att en sådan lösning inte rekommenderas av respondenterna från IT Software så 
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anser vi att det är viktigt att kunden får det som dom behöver, eftersom syftet med 

anskaffningen av ett nytt system ligger till grund att det finns ett behov. Samtidigt som kunder 

ska vara bereda på vad som förväntas från dom i anslutning till sådan lösning. Detta kan 

exempelvis innebära att kunden inte kan sätta en kort deadline, utan behöver förstå att det 

kräver mer tid. Ett ytterligare exempel är att kunden heller inte kan begränsa budgeten för 

införandet då priset kommer att öka. 

 

Vi har sett indikationer på att leverantören indirekt “tvingar” kunden att använda sig av best 

practice och anpassa sina processer efter detta. Christian hävdar exempelvis i 4.6 att kunden 

övertygas att arbeta enligt TOPdesks arbetssätt. Detta behöver inte ses som något negativt 

utan kan vara positivt då IT Softwares syfte är att vägleda kunden och ge förslag på hur man 

på bästa sätt kan använda sig utav systemet. Vi anser dock att kunden kan ifrågasätta om det 

är det bästa arbetssättet att använda sig utav eller om det finns andra alternativ till detta. Enligt 

respondenterna från IT Software är TOPdesk etablerat, effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt. 

Man kan ställa sig kritisk till respondenternas uttalande gällande synen på TOPdesk därför att 

det är svårt att hävda att systemet är det mest fördelaktiga när det inte har jämförts med något 

annat liknande standardsystem. 

 

Ett annat problem kan uppstå då kunden ser blint på vad dom egentligen behöver och vilken 

funktionaliteten när det kommer till standardsystem. Respondenterna från IT Software hävdar 

att kunder (se 4.2.3) upptäcker efter en period att dom behöver ytterligare moduler för att 

täcka andra delar av verksamhetens behov. Ett eget antagande ur vårt perspektiv är att kunden 

har en bestämd inställning att enbart hålla sig till det som efterfrågas från början i förstudien, 

samtidigt som kunden tänker på budgeten. Detta antagande kan relateras till det Christian 

menar med att dom senare under projektets gång inser att dom behöver en ny modul. Vi anser 

att i en noggrann genomförd förstudie identifieras framförallt prioriterade krav, men även 

möjligheten att undersöka ytterligare behov i verksamheten som standardsystemet eventuellt 

kan uppfylla. Detta bör kartläggas under förstudien, risken blir annars att projektet blir en 

långdragen process. Från IT Softwares sida anser vi att införandet av fler moduler gynnar dom 

då dom får ett samarbete på lång sikt med kunden då TOPdesk täcker större delar av 

verksamheten. Detta ser vi som en risk då kunden blir beroende av leverantören, vilket även 

påpekas av Magnusson och Olsson (2009) som hävdar nackdelen med att bli beroende av 

leverantören. Vi kan dock se beroendet av leverantören inte behöver vara negativt eller en 

nackdel med förutsättningen att leverantören och kunden har ett bra samarbete, samt att 

standardsystemet uppfyller verksamhetens behov. 
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Fortsättningsvis menar respondenterna från fallföretaget att kunden inför dom moduler i 

TOPdesk som efterfrågats. Enligt Aversano, Grasso och Tortorella (2016) så kan 

organisationer missbedöma anpassningen mellan verksamhet och system, vilket beror på en 

brist i dokumenteringen (3.9.1). Om vårt första antagande stämmer, att kunden inte har koll på 

vad dom behöver ha, eller om IT Software gjort en bristande verksamhetsanalys för kundens 

verksamhet, så kan Aversano, Grasso och Tortorellas (2016) teorier stämma om att man 

missbedömt denna anpassning. Kunden har troligtvis inte tillräckligt med kunskap om 

TOPdesk för att se över dom olika modulerna och försöker istället hitta snabba lösningar till 

deras främsta behov. 

 

Med TOPdesk går det att göra integrationer mot andra system, men det är inte alltid möjligt 

att utföra fullt ut enligt Christian. Han menar att konsulten från IT Software i så fall behöver 

gå in i kundens befintliga system och det vill man undvika. Integrationer som inte är möjliga 

att göra eller gå vidare med bör kunden ansvara för eftersom det är inte leverantören som ska 

behöva inträda i kundens andra system. Enligt Christian ska detta framgå tydligt i 

förstudieprocessen för att klargöra för varandra gällande integrationen och hur man ska gå 

tillväga för att hitta en lösning. Troligtvis är det kunden som för sent i förstudieprocessen 

nämnt att dom ser ett behov av en systemintegration, vilket bör göras från början. Dessa 

problem kan uppkomma då den sociala dimensionen bland människor inte fungerar som det 

ska menar Christian. Marrone (2014) nämner (se 3.9.2) flera nackdelar som kan uppstå vid 

anpassningar av ett ITIL system.  Anpassningen mellan verksamhet och system kan 

missgynnas av dåligt engagemang hos ledningen och dåliga kunskaper mellan verksamheters 

avdelningar (Alaceva och Russo, 2015). Dåligt engagemang från ledningen kan vara en orsak 

associerat med att det uppstår olösliga problem under förstudieprocessens gång. Detta är 

något som även Jon påpekar, han menar att det är ett krav som IT Software har gällande en 

kunds engagemang. Det gäller från ledningen till den personen som konsulten har direkt 

kontakt med. Eftersom att det är flera faktorer som spelar roll, exempelvis budget, resurser 

och tid. Detta kommer troligtvis kunna minska risker eller hinder som kan tänkas uppstå 

under förstudien som just påverkas av detta. Dock är det nog inte att ett dåligt engagemang 

om dåliga kunskaper gällande den egna verksamheten som dom enda problemen. 

Sorgeperioden som Christian nämner i 4.6 är därför en betydelsefull period att ta sig igenom 

utan allt för stora konsekvenser ska bildas mellan dom personer som arbetar med förstudien. 

Ett eget antagande kan också vara att många beslut tas utifrån en individs egna åsikter om vad 

företaget behöver, framförallt hos kundföretaget där det uppstod splittrade krav och önskemål. 
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Medan IT Software försöker anpassa systemet så snabbt som möjligt så råder det funderingar 

hos kunden. Vår respondent från kundföretaget svarade ganska generellt på problemet 

gällande dålig kommunikation som kan uppstå under förstudie, vilket gör att vi inte kan anta 

ifall han syftade till relationen mellan IT Software. Men det är viktigt att påpeka detta oavsett 

om det uppstod mellan parterna eller inte. Potentiella sätt att eliminera dessa problem tas upp i 

3.10.  Att tidigt identifiera barriärerna (se 3.10) för att förbättra beslutsfattandet (Alaceva och 

Russo, 2015) är därför viktigt. Vi delar samma åsikt som Martin och Alaceva och Russo 

(2015) att alla avdelningar i verksamheten måste arbeta homogent för att det inte ska uppstå 

kommunikationsproblem Alla verksamhetsområdena bör därmed inkluderas på ett eller annat 

sätt i förstudien.   

 

Lights (2005) påpekar (se 3.9.1) att kunden vill ha mer funktionalitet än vad man egentligen 

behöver. Detta är inget problem som respondenterna nämnt när det kommer till just 

förstudien, men det märks troligtvis under tiden när man inte använder vissa moduler som 

man tänkt, vilket förklaras mer utförligt i nästa avsnitt. 

5.6.1 Systemuppgraderingar och framtiden – ett återkommande 
problem 
Något som inte betonas i förstudien i den mån som det borde är att system och verksamhet 

anpassas som en kontinuerlig process när det kommer till förhållande mellan kund och 

leverantör. Mehra, Mojumber och Seidmann (2014) menar exempelvis (se 3.7) att kunder 

ständigt vill uppgradera systemet för att hänga med i den föränderliga omvärld som påverkar 

deras organisation. Det här påverkar även IT Software som måste medföra nya funktioner, 

design och moduler. Dom menar att dessa uppgraderingar skapar utökat värde för kunden och 

genom bättre funktionalitet. Respondenterna på fallföretaget bekräftar detta, men att det finns 

en tydlig existerande problematik vid uppgraderingar. Jon nämner att det inte bara handlar om 

att “trycka på uppgraderingsknappen” (se 4.6). Beroende på vad kunden kräver så är det inte 

enkelt att bara uppgradera systemet. Jon nämner vidare att man på ett säkerställt sätt 

kontinuerligt ska följa dom krav som satts från början. Det innebär att dom 5-10 procenten 

som kunden har valt att göra anpassningar i TOPdesk inte följer med i uppgraderingen vilket 

kräver att man ser till att detta åtgärdas. Aversano, Grasso och Tortorella (2016) menar just 

detta (se 3.7), att verksamheten och systemet ska vara sammankopplade även när båda delarna 

utvecklas och förändras. Som litteraturen och respondenterna beskriver så är det viktigt att 

förena system och verksamhet under perioden kunden och IT Software har ett samarbete. 

Frågan är om vissa kunder verkligen beaktar detta i förstudien? Här anser vi att IT konsulterna 
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som arbetar för IT Software har ett ansvar för att detta ska framhållas. Kunden måste få 

förtroendet från IT Software redan under den inledande förstudie fasen om sådana aspekter 

tillkommer som hjälp för att kunden ska förstå det som komma skall i framtiden när det 

kommer till anpassningen mellan system och verksamhet. Det kommer även hjälpa IT 

Software att behålla ett långvarigt samarbete med deras kunder ju klarare förstudien är och 

vad framtiden kommer innebära. 

5.7 Kundperspektivet – förstudie och anpassning mellan 
verksamhet och system 
Kundens verksamhet har insett behovet av ett standardsystem och där med bidragit till att man 

varit i kontakt med IT Software och valt TOPdesk. Utvalda delar i förstudien som Martin 

framhävt (se 4.9) som ska leda till att systemet och verksamheten ska anpassas på bästa sätt är 

bland annat god kommunikation mellan konsulterna från IT Software och dom som arbetar 

med förstudien hos kunden, där dom arbetar i workshops. Här nämner Martin att det är viktigt 

att kartlägga processerna. Verksamhetsprocesserna är en del av det som måste studeras under 

förstudien. Aversano, Grasso, Tortorella (2016) delar upp anpassningen mellan system och 

verksamhet som en strategi där dom hävdar (se 3.6) att strategisk anpassning av IT existerar 

när mål, processer och verksamheten i ett företag är i harmoni med informationssystemet som 

stödjer dessa. Harmonin mellan mål, processer och verksamhet är därför betydelsefull för att 

uppfylla den strategin som ska leda till att uppfylla det övergripande målet. Företagen ska inte 

lägga ner för lite tid på att kartlägga processerna, enligt Martin. Dom personer hos kunden 

som ska kartlägga dessa processer kan exempelvis vara en processägare (se 4.2.3).  

 

Jon hävdar (se 4.5) att kunden gärna anpassar sig till standardsystemet, vilket också Martin 

bekräftar. Detta tolkas som att standardsystemet TOPdesk ger mer värde om verksamheten 

ska förändra sina processer till systemet.  

 

Att inkludera användare är också något som man ska ta hänsyn till under förstudien. En 

fördjupning inom detta kommer inte genomgås, men det är en aspekt som man kan ta hänsyn 

till i en förstudie. Min Khoo, Eng Huang Chua och Robey (2011) tog fram två resultat utifrån 

deras fallstudie där dom betonade vikten av att motivera användarna att standardsystemet ska 

eliminera yttre hot. Detta kan vara förändringar i omvärlden, men i detta fall så hävdar Martin 

(se 4.9) att slutanvändarna inte påverkas i stor omfattning av systemet. Jon hävdar även (se 

4.5) att kundens användare inte ska behöva utbilda sig för att använda TOPdesk. Detta kan 

enligt oss tolkas som en nackdel då slutanvändarna kommer använda systemet i viss mån, 

vilket kan leda till motstånd mot systemet. Light (2005) hävdar att motstånd kan vara ett 
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problem hos individer på ett företag. Att inte utbilda personalen kan inte bara ses som en 

tänkbar nackdel enligt oss utan även som en risk som kan uppstå från användarna som Min 

Khoo, Eng Huang Chua och Robey (2011) nämner. Denna risk kan innebära att systemet inte 

används som det ska och att användarna inte har bra koll på hur olika funktioner fungerar. 

Teorin bekräftar detta också till en viss mån. Alaceva och Russu (2015) beskriver att man vid 

anpassningar fokuserar på dom strategiska och funktionella bitarna i större omfattning där den 

sociala dimensionen kan hamna i en gömd bakgrund. Vi uppfattar därför att IT Software inte 

vill lägga ned så mycket tid på utbildning av kundens anställda. Vi anser att det ska framgå i 

förstudien hur leverantören och kunden kommer överens om en utbildning bör hållas eller 

inte, alternativt ha någon slags utbildning för kunden. 
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6 Slutsatser och kunskapsbidrag 

I detta kapitel lyfter vi fram konkreta svar på studiens forskningsfrågor utifrån analyskapitlet. 

 

Studien avsåg att undersöka utmaningar i en förstudieprocess som berör anpassningen av IT 

system och verksamhet tillvarandra. Genom att framföra tidigare forskning och litterära källor 

som har jämförts med empiriskt material har vi analyserat och diskuterar likheter och 

skillnader. 

 

• Hur arbetar ett svenskt företag praktiskt med en förstudie för att bemöta kundens krav och 

önskemål för att anpassa standardsystemet och verksamheten på bästa sätt? 

 

• Vilka svårigheter finns det för fallföretaget vid anpassning av standardsystemet och 

verksamheten? 

 

6.1 Hur en svensk IT leverantör av ett standardsystem arbetar inom 
förstudieprocessen 
I den här studien har förstudien sin början då leverantören och kunden har beslutat för att ingå 

ett partnerskap. Kunden har tidigare funnit ett behov av att anskaffa sig ett nytt system som 

ska stödja deras processer. I samband med detta ska leverantörens konsult skapa sig en både 

bred och djup uppfattning om verksamheten och grundläggande fakta om företaget som kan 

vara användbar för aspekter såsom omfattning, pris, behov med mera. Leverantören ställer 

samtidigt krav på kunden för att på bästa möjliga sätt kunna uppnå optimal nytta för kunden. 

Dessa krav innebär att kunden ska bidra med dom resurser som behövs under förstudien för 

att få korrekt information gällande verksamhetens samtliga berörda parter som påverkas, så att 

konsulten har rätt material att behandla och bearbeta fram en gynnsam lösning. 

 

Ett standardsystem är en färdig paketerad lösning som bör uppfylla i stor utsträckning av en 

verksamhets behov, det vill säga inom det område systemet är tänkt att användas i. I vår 

undersökning har vi kommit fram till att trots detta så förekommer det vissa skräddarsydda 

anpassningar för att uppfylla vissa krav som framställs av kunden är prioriterade. Men större 

och avancerade anpassningar är inget att rekommendera enligt respondenterna från 
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fallföretaget, eftersom detta medför höga kostnader, förlängd tid på projektet och 

komplikationer vid uppgraderingar av systemet i framtiden. Därför rekommenderas dom att 

verksamheten anpassar sig så gott som det går till standardsystemet. I fallföretagets fall är det 

mestadels kundens verksamhet som anpassar sig till systemet. Standardsystem uppfyller 

kraven och önskemålen från kunden i stora drag men det är viktigt att systemet kontinuerligt 

följer utvecklingen parallellt mellan verksamhet och funktionalitet för att delvis hänga med i 

den föränderliga och konkurrenskraftiga omvärlden.  

 

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till under förstudien innan implementation av ett 

standardsystem. Vi har lyft fram roller som en viktig aspekt då samtliga involverade bör ingå i 

förstudien för relevanta synpunkter av hela verksamhetens processer. Även tydlig 

kravspecifikation och kommunikation mellan leverantör och kund för att inte förbise och 

missuppfatta viktiga infallsvinklar. 

 

6.2 Utmaningar med att anpassa standardsystem till en verksamhet 
Relaterat till vår andra frågeställning gällande utmaningar som finns vid anpassning av 

standardsystem och verksamhet kan vi dra en slutsats att det finns en del utmaningar att ta 

hänsyn till. Litteraturen och empirin framhäver dessa svårigheter. I problemformuleringen har 

vi betonat att dessa utmaningar med anpassning av system och verksamhet funnits under dom 

senaste decennierna. Eftersom att verksamhet och standardsystem är två delar som är 

kontinuerligt förändringsbara, tolkar vi att det troligtvis inte går att göra en maximal 

anpassning. Som diskuteras i analysen så är inte ett standardsystem ett “lego bygge” där man 

bara anpassar ett system till en verksamhet som därmed förväntas fungera. Verksamhet och 

system förändras kontinuerligt enligt Aversano, Grasso och Tortorella (2016), därmed anser 

vi att det ska tas med som omtanke i förstudien I denna fallstudie har vi dock kommit fram 

till, utifrån våra respondenters uttalande att en verksamhet anpassar sina processer till 

systemet i större utsträckning för att resultera i maximal verksamhetsnytta och 

anpassningsbarhet. Denna anpassning sker inte till hundra procent då även systemet kan 

anpassas till en viss del som diskuterats i analysen. Det som bör betonas är att det inte alltid 

behöver vara verksamheten som för det mesta ska anpassas till systemet utan att det även kan 

förekomma krav från kunden som kräver vissa skräddarsydda lösningar i standardsystemet. 

Detta innebär att systemet anpassas till verksamheten i en mindre uträckning, för att uppnå 

maximal verksamhetsnytta med systemet.  
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Vi har identifierat utmaningar som grundar sig i en svag förstudie och förberedelse inför en 

implementering av ett standardsystem till en verksamhet. Eftersom standardsystemet inte 

uppfyller kraven som ställs av kunden helt, det vill säga 100 % så kan det i vissa fall krävas 

skräddarsydda lösningar i en mindre utsträckning. Det är inte säkert att leverantören har en 

systemutvecklingsavdelning för att utföra detta, därav blir leverantören beroende av företaget 

som utvecklar standardsystemet. Detta ska framgå under förstudien om vilka komplikationer 

som kan uppstå för att göra kunden medveten. Som nämnts tidigare (se 6.1) är det framförallt 

kostnad- och tidskrävande då detta kommer att ske upprepade gånger för att det förekommer 

uppgraderingar av ett standardsystem under ett senare stadie. Dessa uppgraderingar förbiser 

dom skräddarsydda lösningarna hos kunden. Vilket leder till att leverantören och kunden 

återupptar processen. 

 

Ett ytterligare utdraget problem finns när kunden inte involverar samtliga parter i förstudien, 

samtidigt som det kan brista hos kundens inblandade i förstudien när det kommer till deras 

kompetens. Det är inte alltid så att den första kontakten hos kunden är med en teknisk kunnig 

person eller någon med den övergripande kunskapen på verksamheten. Det leder till att 

leverantörens konsult inte får en fullständig bild över verksamhetsprocesserna. Detta leder till 

att kunden återkommer med nya krav och förstudie processen förlängs ytterligare. Därför är 

det viktigt att involvera samtliga personer i förstudien för att få en fullständig bild av 

verksamheten.  

 

Utifrån våra slutsatser kan vi se förstudien är betydelsefull när det kommer till anpassning 

mellan verksamhet och system. Genom att framhäva viktiga aspekter i förstudien som 

påverkar det framtida projektet kan man undkomma fallgropar som gör att ett projekt 

misslyckas. Den här kunskapen kan vara användbar för leverantörer som levererar 

standardsystem för att möta existerande utmaningar med anpassningar av standardsystem och 

verksamhet. Det faktum att vissa delar av standardsystemet ibland måste skräddarsys för att 

uppfylla kundens behov kan ses som något viktigt att ta upp i förstudien. Även arbetssättet i 

en förstudie när det kommer till anpassning av system och verksamhet kan användas av 

leverantörer och kunder som arbetar eller har arbetat med förstudier.  
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7 Reflektion, kritik och fortsatta studier 

Forskningsprocessen med att undersöka IT Softwares förstudie med deras kunder har varit 

givande då vi fått mer fördjupning om viktiga aspekter som ska tas till hänsyn innan ett 

projekt ska initieras. Till en början fanns det funderingar angående om vi även skulle 

inkludera implementationen av IT Softwares standardsystem. Slutligen kom vi fram till att 

avgränsa ämnet till att enbart innefatta förstudien. Tidsramen för uppsatsen hade inte räckt till 

och dessutom hade ämnet blivit allt för brett, vilket hade kunnat leda till en otillfredsställande 

och alltför bred analys. Med implementationsprocessen skulle vi ha kunnat följa upp hur 

förstudien varit ett stöd och hur leverantören tillsammans med kunden förhållit sig till denna. 

Förstudien valdes från två olika perspektiv, leverantörsperspektivet och kundperspektivet. 

Detta valde vi för att båda sidor är deltagande i en förstudie.  

Under uppsatsens gång har vi jämfört teori och empiri där den vetenskapliga litteratur och det 

empiriska material som vi samlat in legat som grund för framtagandet av analys och 

diskussion. Respondenterna från fallföretaget gav oss en bra mängd empiri som kunde 

användas till analysen. Det krävdes dock en hel del sortering och reducering av materialet då 

delar av det empiriska materialet inte hade relevans för den här studien. Information från 

kundperspektivet är därför mindre detaljrikt i uppsatsen, vilket också resulterade i svårare 

jämförelser mellan leverantör och kundperspektiv. Tolkningarna vi kunde göra från 

respondenteten var att relatera dom till relationen i förstudien med IT Software. IT Softwares 

syn på förstudien är därför den som dominerar i den här uppsatsen. Egen kritik riktas mot att 

vi enbart forskat kring en leverantör och en kund, vilket omfattar endast två företag. 

Resultatet är därför inte fullkomligt tillförlitligt för alla företag, exempelvis större företag, och 

behöver därmed vidare forskning. Återigen vill vi nämna tidsbristen som ett skäl till att det 

inte skett en djupare forskning inom detta område. Om vi hade haft mer tid till denna uppsats 

så hade vi även kunnat inkludera flera kunder och leverantörer för att basera ett resultat på en 

större mängd material och inte endast IT Software och en av deras kunder. Vi vill dock lyfta 

fram betydelsen av förstudien som är viktig i alla projekt och dess aspekter, vilket vi har 

lyckats uppnå enligt oss. En övergripande forskningsfråga som behöver framtida fördjupning 

utifrån vår studie och ett återkommande diskussionsområde enligt litteraturen är: Anpassas 

systemet till verksamheten eller verksamheten till systemet? Utöver denna frågeställning som 

egentligen inte har ett rätt svar så kan även en forskningsfråga kring förstudier av 
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standardsystem mellan stora företag, t.ex.: Hur sker en förstudie av standardsystem mellan två 

stora organisationer där systemet ska anpassas med andra system med större omfattning?. 

 

Ett tema som hade bidragit till att utöka framtida studier inom området hade varit att 

undersöka dom anställdas syn inför ett systeminförande och inte endast dom som deltar i 

förstudien. Kanske hade dom anställda kommit med förbättringsförslag eller motsagt sig ett 

sådant system då dom redan är nöjda med ett befintligt standardiserat system eller inte har 

något överhuvudtaget. En organisation är uppbyggt av en ledning med anställda som oftast är 

fler i antalet så det anser vi hade varit ett tema som hade kunnat få fördjupning.  

 

Vi anser dock att vår studie på IT Software kan bidra till att dom får en klar syn på hur dom 

arbetar och hur det går att arbeta, men att det även passar andra små och medelstora företag. 

Det finns flera företag i den storleken som är i behov av ett standardsystem och vår uppsats 

kan bidra med idéer och funderingar kring dom aspekter som man kan ta hänsyn till i framtida 

överväganden gällande standardsystem.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att standardsystemet och verksamheten generellt behöver 

analyseras noggrant under förstudien, för att uppnå en optimal anpassning. Fler aspekter bör 

undersökas under förstudiens process, vilket är möjligheterna av att kunna anpassa ett 

standardsystem till krav. Det är för att man ska kunna bedöma om en verksamhet är förberedd 

på en förändring som ett standardsystem kommer att medföra och att systemimplementationen 

ska lyckas. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide – Leverantörens perspektiv 

 
Allmän information 

 Personinformation 

- Namn, kön, ålder, utbildning, tidigare yrkeserfarenheter 

 Vad gör företaget? 

 Vilken roll har du i företaget? 

- Vad bör man ha för kompetens/kunskap för att utföra arbetsuppgifter? 

Förstudie 

 Hur kvalificerar ni en verksamhet för att inleda processen? 

- Vilka krav ställer ni på verksamheten? 

- Vem deltar i en förstudie? Vilka roller? 

 Hur arbetar ni med förstudier? Både inför och under. 

- Finns det någon mall eller riktlinjer som följs? Utifrån teorin? 

- På vilka grunder beslutar ni ett system tillsammans med kunden? 

- Vad förväntar du dig av kunden/beställaren? 

 Vad anser du vara viktigt i förstudieprocessen? 

 Vilka problem/hinder kan uppstå under en förstudie? 

- Negativa effekter och risker? 

- Hur åtgärdas/hanteras detta? 

 Hur hanterar ni en kund som saknar kompetens inom området? 

- Finns det orimliga krav? Hur hanteras detta? 

 Anpassas kundens verksamhet efter det valda systemet? Eller systemet efter 

verksamheten? 

- Vad innebär denna anpassning? Hur sker detta? 

- Finner ni några omständigheter som påverkar anpassningen? I så fall vilka? 

- Hur åtgärdar ni avvikande problem/hinder som uppkommer under anpassningen? 

Dvs utifrån kundens krav. 

 

 



 

 Täcker systemet alla verksamhetsprocesser som det är tänkt att uppfylla? 

- Saknas något i systemet? Finner du några onödiga funktioner? Varför? Vilka? 

 I hur stor omfattning påverkas verksamheten av nya systemet? 

- Verksamhetsförändring? 

 Utvärderar ni en utförd förstudie? 

- Vilka lärdomar tar ni med till framtida förstudier? 

 Anser du att det är nödvändigt med förstudier eller kan man göra på något annorlunda 

sätt? 

 



 

Bilaga 2: Intervjuguide – Kundens perspektiv 

 
Allmän information 

 Personinformation 

- Namn, kön, ålder, utbildning, tidigare yrkeserfarenheter 

 Vad gör företaget? 

 Vilken roll har du i företaget? 

 Vad är din relation till IT Software? 

Förstudie 

 Hur kvalificerade ni IT Software och TOPdesk som standardsystem för att inleda 

processen?  

- Vilka krav ställer ni på IT Software som leverantör? Vad förväntar ni er av IT 

Software? Hur uppfyllde dem detta? 

- Vilka deltog i förstudien? Vilka roller ingick? 

- Vilken kompentens/kunskap förväntades IT Software ha (IT-konsulten i det här 

 fallet)? Uppfyllde konsulten detta? 

 På vilka grunder beslutade ni valet av TOPDesk? 

 Vad ansåg du vara viktigt i förstudieprocessen? 

 Vilka problem/hinder uppstod under förstudien? 

- Vilka negativa effekter och risker medfördes? 

- Hur åtgärdades/hanterades detta? 

 Har er verksamhet anpassats sig efter TOPdesk? Eller TOPdesk efter verksamheten? 

- Vad innebär denna anpassning? Hur sker detta?  

- Hur åtgärdade ni avvikande problem/hinder som uppkom under anpassningen? Dvs 

utifrån era krav. 

Efter implementation 

 Täcker systemet alla verksamhetsprocesser som det är tänkt att uppfylla? Enligt era 

krav och önskemål? I hur stor grad procentuellt? 

- Saknas något i systemet? Finner du några onödiga funktioner? Varför? Vilka? 

 I hur stor omfattning påverkas er verksamhet av TOPdesk? 

- Har ert arbetssätt förändrats efter att TOPdesk tillkommit? 

 Har ni utvärderat förstudien med IT Software? 

- Kan ni se vissa fallgropar? Något att förbättra? 

 Vilka lärdomar tar ni med er till framtida projekt? 

 Anser du att det är nödvändigt med förstudier eller kan man göra på något annorlunda 

sätt? 


