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FÖRORD 
 
Uppsatsen är ett uppsatsarbete från HTU och grundar sig på ett uppdrag ifrån Volvo IT i 
Trollhättan. De frågade om vi ville göra ett uppdrag för dom och det ville vi såklart. Det har 
varit en intressant och lärorik period som vi haft. Vi skulle vilja tacka personalen på VolvoIT 
för deras outtröttliga engagemang i vårt arbete som görs både för dem och för skolan. 
Framförallt vill vi tacka vår handledare Ingemar Ottemo. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Bjarne Klemetz för de tips och idéer han delgett oss. 
 
Något som vi har lärt oss under denna arbetsprocess är att man hela tiden arbetar efter 
förändring och förbättring. Det är en iterativ process att ta fram ett nytt system och en uppsats.  
 
 
Trollhättan mars 2004 
 
Lena Carlstein  Kristin Johansson 
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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen har gjorts på Volvo IT i Trollhättan. Det vi har studerat är företagets 
verksamhetsplaneringsprocess. Planeringen av verksamheten har sett ut på flera olika sätt från 
år till år och de vill idag ha ett stöd av en applikation som kan underlätta deras arbete. För att 
ta fram informationen av vilket innehåll en applikation skall ha har vi använt oss av 
gruppintervjuer och seminarium med Microsoft. Förstudien av verksamhetsplaneringen har 
resulterat i en kravspecifikation som vi har lämnat till Volvo IT i Trollhättan. Vi har även 
studerat på vilket sätt personalen arbetar på Volvo IT i Trollhättan under ett 
utvecklingsarbete. Syftet var att undersöka vilket arbetssätt som är att föredra. Är det att 
arbeta efter någon generell systemeringsmetod i en planerad och styrd process. Där det är 
viktigt att dokumenten som produceras följer samma mall. Eller är det viktigt att personalen 
på en arbetsplats ges ett stort utrymme för frihet och att man på det sättet främjar kreativa 
lösningar? Hur skall arbetssättet utformas så att personalen arbetar på ett effektivt och 
strukturerat sätt i samband med IT utvecklingsprojekt. Vi har samlat in informationen genom 
intervjuer samt litteraturstudier. Resultatet visar att det finns flera fördelar av att arbeta på ett 
mer strukturerat sätt. Det resultat vi har fått fram pekar även på att det finns fördelar av att ha 
en mall att arbeta efter vid framtagandet av de dokument som produceras under ett 
utvecklingsarbete. 
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ABSTRACT 
 
The paper has been made at Volvo IT in Trollhättan. What we have studied is the company’s 
work planning process. The planning of the work has looked differently during several years 
and today they want a support of an application that can make their work easier. To retrieve 
the information of which content an application should have we have utilized group 
interviews and a seminar with Microsoft. The study of the work planning has resulted into a 
requirement specification that we have delivered to Volvo IT in Trollhättan. We have also 
studied how the staff works at Volvo IT in Trollhättan during a development process. The 
purpose was to examine which way of working would be preferable. Is it to work by any 
development method in a planned and structured process. Where it is important that the 
produced documents follow the same model. Or is it important that the staff is given a lot of 
freedom and trough that you promote creative solutions? How should the way of work be 
designed so that the staff works in an effective and structured way during a IT developing 
project. We have gathered the information through interviews and studies of literature. The 
result shows that there are several benefits from working in a more structured way. The 
results that we have gathered points to that there are benefits using a model to work with 
when making the documents that will be produced during a developing process.  
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1 INTRODUKTION 
 
Inom industri blir det allt viktigare att verksamheten sköts minutiöst, tid är pengar och 
planering är av stor vikt. Ska man bli världsledande inom ett område så krävs det att man 
satsar. Det finns många företag att slåss mot på arbetsmarknaden. När det gäller att hålla hög 
kvalitet till en kund så finns det alltid andra företag som ligger hack i häl och som gärna 
skulle ta platsen som leverantör om man inte klarar av kraven som ställs.  
 
För att man ska kunna hålla hög kvalitet och vara konkurrenskraftiga så måste man ha en bra 
verksamhetsplaneringsprocess. Däri ligger bland annat att man vet vilka framtida behov 
företaget har inom IT området och att man satsar på dessa. Mycket är idag datoriserat och 
produktionen är beroende av olika datorsystem och support till dessa. För att kunna hålla sig 
uppdaterad med kunnig personal som kan bistå med kompetens kan man ibland samverka 
med kunniga människor från andra bolag. Alla uppdrag som ett företaget får ska man följa 
upp och se om man har resurser för att kunna tillgodose kundens behov. Många gånger blir 
det mer uppdrag än vad det finns resurser till och då blir det prioritering av vad som ska göras.  
 
Det företag som vi har haft kontakt med är Volvo IT i Trollhättan och de behöver hjälp med 
att effektivisera sin verksamhetsplanering. Verksamhetsplaneringen behandlar just detta att 
företaget får en mängd uppdrag från sin kund och man undersöker vilka resurser man har för 
att tillgodose dessa behov. Man tittar över vilka resurser som finns i de olika teamen och 
sedan får man ge dem de uppdrag som man har prioriterat fram. Idag finns all information om 
verksamhetsplaneringen i excelark och dokument.  
 
Detta sätt att hantera verksamhetens processer är inte det optimala. Det underlättar varken för 
de som ska ta emot önskemålen från kunden eller de som blir tilldelade olika uppgifter i ett 
team i ett senare skede för att arbeta med dem mot kunden. Det behövs ett mer strukturerat 
sätt att arbeta efter. De vill ha möjlighet att förädla informationen allteftersom den kommer in. 
Det skall vara enkelt gå in och söka efter information utan att behöva leta i dokumentet och 
undra vem det är som har excelarket just nu. Ett utvecklande av en applikation som hanterar 
all information där man kan lägga in, söka och förädla information hade löst mycket av detta.  
 
När varje person i teamen har fått sina uppdrag tilldelade sig så är det också viktigt att det 
finns ett bra och effektivt arbetssätt att ta itu med uppdraget. Det finns inget generellt 
arbetssätt idag som personalen arbetar efter på Volvo IT i Trollhättan. Vissa riktlinjer finns 
men ofta hittar varje person eller tillsammans med några arbetskolleger ett eget sätt att arbeta 
på som fungerar. Vi var intresserade av att undersöka vilket sätt att arbeta på som är att 
föredra vid ett utvecklingsarbete. Är det positivt när personalen får stor frihet och därmed inte 
behöver känna sig begränsade av rådande regler. Ger det utrymme för varje enskild individs 
kreativitet och därmed också ett mer tillfredsställande resultat i slutändan. Eller skapar företag 
bättre förutsättningar om personalen under ett utvecklingsarbete arbetar efter en mer styrd och 
planerad process. Där det finns klara riktlinjer vilka steg som personalen skall arbeta efter och 
vilka dokument som skall finnas efter ett utvecklingsarbete. Hur planerad och styrd skall en 
arbetsprocess vara för att ge personalen frihet och utrymme samtidigt som det ger ett 
tillfredsställande resultat. Detta leder vidare till hur man kan arbeta strukturerat i ett 
utvecklingsarbete.  
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2 BAKGRUND 
 
Bakgrunden till uppsatsen är att vi fick i uppdrag av Volvo IT i Trollhättan att ta fram ett 
verktyg för att förbättra och underlätta deras verksamhetsplaneringsprocess. 
Verksamhetsplaneringen kan delas in i olika steg. Där det första handlar om en förfrågan till 
Volvo Aero om vad de har för behov av IT stöd både på kort och på lång sikt. I det andra 
steget tar de hand om Volvo Aeros behov, man förädlar informationen och gör det till projekt 
för personalen att arbeta med. Det sista steget inträffar år två då personalen arbetar med och 
realiserar projekten. Det är steg ett och två som Volvo IT i Trollhättan i ett första skede vill 
förändra. Det har under flera år pågått en förändringsprocess. Informationen som kommer 
ifrån Volvo Aero om vad de har för behov har varit svår att hantera då den har sett ut på 
många olika sätt och presenterats i olika format. 
 
När vi fick uppdraget frågade vi om personalen hade någon generell metod som de arbetar 
efter i ett utvecklingsarbete. Svaret vi fick av Volvo IT i Trollhättan var att de inte har någon 
inarbetad metod som de arbetar efter. Vi blev förvånade och intresserade av hur personalen 
arbetar i ett utvecklingsarbete. Vi hade en föreställning om att struktur av olika slag både 
organisatoriskt, planeringsmässigt och tekniskt är viktigt för att få ett så effektivt arbetssätt 
som möjligt och därmed få ut det optimala inom varje område. I dagens hårda samhälle när 
konkurrensen är så hård på arbetsmarknaden och mellan olika företag, gäller det att man 
jobbar så effektivt som möjligt så att man blir konkurrenskraftig. 
 
Därför har vi också valt att i vår uppsats studera två stycken olika systemutvecklingsmetoder 
som man kan arbeta efter i ett utvecklingsarbete. Vi valde att fördjupa oss i Rationel Unified 
Process (RUP) som är den metod som vi vet används på Volvo IT i Göteborg. Vi studerade 
även närmare på Capability Maturity Model (CMM) för att den är intressant och belyser ett 
metodarbete ur ett lite annat perspektiv. Vi har även granskat olika tekniker som en utvecklare 
kan använda sig av i själva utvecklingsarbetet för att ge oss en ökad kunskap om hur man kan 
arbeta strukturerat. Vi valde även att studera hur man upprättar en kravspecifikation och 
vilken information en kravspecifikation kan tänkas innehålla i detta sammanhang. Vi hade 
diskuterat att vår studie av verksamhetsplaneringen eventuellt skulle resultera i en 
kravspecifikation. Volvo IT i Trollhättan hade inte några riktlinjer eller krav på hur den skulle 
utformas, då de inte använde sig av en generell mall på företaget. Volvo IT i Trollhättan hade 
ett önskemål om att vi fördjupade oss i InfoPath som finns i nya office 2003, då det fanns 
förslag på att använda detta verktyg i verksamhetsplaneringsprocessen. 
 
 
3 SYFTE 
 
Avsikten är att studera hur personalen arbetar under IT och mjukvaruutvecklingsprojekt i ett 
företag och vilken struktur som kan behövas i detta arbete. Vi kommer att undersöka om det 
finns behov av att arbeta efter någon generell systemeringsmetod i en planerad och styrd 
process. Är det viktigt ur en kvalitetssynpunkt att dokumenten som produceras under ett 
utvecklingsarbete följer en och samma mall. Hur skall arbetssättet utformas så att personalen 
arbetar på ett effektivt och strukturerat sätt i samband med IT utvecklingsprojekt. Som en 
förstudie genomför vi en studie av verksamhetsplaneringsprocessen på Volvo IT i Trollhättan 
för att få en ökad förförståelse av området. Efter dessa studier hoppas vi kunna dra vissa 
slutsatser och ge en del rekommendationer. 
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Studien är också, efter resultat och analys, tänkt att resultera i en kravspecifikation på viktiga 
element att ha med sig vid utvecklandet av en applikation som skall underlätta för Volvo IT i 
Trollhättan vid planering av deras verksamhet.  
 
3.1 Problemområde  
 
Att under ett IT och mjukvaruutvecklingsarbete arbeta på sitt eget sätt skilt från flera andra 
arbetskamrater på ett företag kan i flera avseenden vara problematiskt. Det blir svårare att 
förstå hur andra personer har tänkt och gjort om det är flera som är engagerade i samma 
uppgift. Vad händer när personal slutar på företaget, en mängd rutin och erfarenhet försvinner 
för att den inte finns dokumenterad. Det motsatta kan också vara ett problem när man kommer 
som ny till en arbetsplats och det inte finns givna ramar att arbeta efter. Idag när det råder en 
stor konkurrens mellan företag är det viktigt att man arbetar effektivt och strukturerat för att 
vinna konkurrensfördelar. 
 
Volvo IT i Trollhättan vill förbättra sin verksamhetsplaneringsprocess. Man vill att processen 
skall bli mer decentraliserad än vad den är idag och man vill arbeta på ett enhetligt sätt med 
hjälp av ett enkelt IT stöd. Vi kommer att göra en förstudie för att ta fram vilken information 
som behövs vid utveckling av en ny applikation som ska hantera verksamhetsprocessen. 
 
3.2 Problemformulering 
 
Vår huvudfråga är: 
? Hur kan ett företag jobba på ett effektivt och strukturerat sätt i samband med IT 

utvecklingsprojekt? 
 
Vi fokuserar speciellt på följande underfråga: 
? Vilka arbetssätt kan tillämpas vid detta arbete? 
 
3.3 Avgränsning 
 
Förstudien av deras nuvarande verksamhetsplaneringsprocess skall resultera i en 
kravspecifikation, som skall ligga till grund för en applikation som kan stödja Volvo IT s 
planering av sin verksamhet. Vi avser inte att designa och implementera applikationen då 
tidsramen på tio veckor inte ger oss den tid vi hade behövt för att arbeta med hela processen. 
Vi avser ej heller att komma med tekniska aspekter eller riskanalys av arbetet. 
 
 
4 KORT PRESENTATION AV FÖRETAGET  
 
I slutet av 1920 – talet banade hålkortsmaskiner vägen för vad som skulle bli modern data 
behandling på Volvo. De första datorerna på Volvo används i produktion 1961. Utvecklingen 
har sedan dess fortsatt i stora steg framåt. 1967 samlade Volvo ihop sin IT – verksamhet till 
ett enda företag för första gången och år 1998 bildades den nuvarande globala organisationen 
Volvo IT. De har verksamheter och kontor över hela världen. Volvo IT är leverantör till 
Volvokoncernen, Volvopersonvagnar och utvalda externa kunder. Det finns totalt 4300 
anställda och globalt är omsättningen på 5 biljoner SEK. Kunder till Volvo är: Volvo Trucks, 
Renault Trucks, Mack Trucks, Nobel Biocare, ASSA ABLOY, Gambro, Kongsberg 
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Automotive, Segerström Automotive, SchlumbergerSema och den Fordägda Volvo Car 
Corporation. Volvos huvudkontor finns beläget i Göteborg, Sverige men det finns också 
kontor i Europa, Nord och Sydamerika och Asien. Volvo är en av världens största tillverkare 
av lastbilar, bussar och lastvagnar och de håller en ledande ställning inom land och 
marinbaserade gasturbiner och flygplans motordelar. Volvo IT i Trollhättan är en del av 
denna koncern. 
 
Det är AB Volvo som står som ägare till Volvo IT. Volvo IT s huvudområden finns inom 
datordrift, utveckling av metoder, system och teknik, data- och telekommunikation. 120 000 
användare är anslutna till system som Volvo IT driver. I Sverige finns ca 2750 stycken 
anställda varav 80 stycken arbetar i Trollhättan. Volvo IT i Trollhättan arbetar enbart mot 
Volvo Aero Koncernen, som finns utspridd världen över. Nedan ges en kort nulägesbild av 
arbetsprocess och verksamhetsplanering på Volvo IT i Trollhättan. 
 
4.1 Arbetsprocessen 
 
Volvo IT i Göteborg har officiellt ett arbetssätt som ska nyttjas när behov uppstår. Man 
arbetar efter en speciell metod som heter Rationel Unified Process (RUP). Denna metod 
används när man ska utveckla ett nytt system. På Volvo IT i Trollhättan så händer det inte så 
ofta att man utvecklar större system. Många gånger så handlar det om att man gör om eller 
justerar ett befintligt system och på så sätt inte behöver gå igenom alla de processer som man 
vanligtvis gör när man utvecklar ett system från början. Ibland köper de in större system som 
ska klara av att hantera flera delar av verksamheten. Då blir det ingen systemutveckling 
överhuvudtaget utan man får ta systemet som det är. Det man får göra är att modifiera 
systemet så att det skräddarsys efter den verksamhet som ska ingå i systemet. Man kan likna 
det vid en verktygslåda och med hjälp av den gör man i ordning systemet så att det passar 
ändamålet. Skulle man vilja ändra någon del i systemet, eller producera, något som man 
tycker saknas så får man själv programmera det med ett programspråk som är anpassat just för 
denna applikation. 
 
I de fall där de ska bygga ett system från grunden brukar det inte vara så stort och avancerat 
utan det är mindre och enklare program som de utvecklar. Vid detta tillfälle finns det ingen 
som följer en viss modell utan var och en utvecklar systemet efter den metod som man själv 
tycker är bäst. Det blir en väldigt individuell systemutveckling. Ofta är det de personer med 
rutin och arbetslivserfarenhet inom systemutveckling som många gånger får en bild framför 
sig om hur de ska lösa uppgiften. De vet vad som krävs för att det ska bli bra och för att 
kunden ska bli nöjd. De ser en lösning framför sig och behöver bara stämma av med kunden 
emellanåt så att de är överens. 
 
På Volvo IT i Trollhättan har man tagit fram en projektplan som alla kan följa. Man har utgått 
från en systemutvecklingsmetod och tagit till sig delar av arbetssättet för att få fram en plan 
som kan användas i många olika sammanhang dvs. en lite mer generell plan att arbeta efter. 
Denna projektplan kan användas i stort sett i alla jobb eller projekt som de har åtagit sig att 
göra.  
 
4.2 Verksamhetsplaneringsprocessen 
 
Verksamhetsplanering (VP) är något som de flesta företag har för att kunna utnyttja sina 
resurser på bästa möjliga sätt. På Volvo IT i Trollhättan fungerar det på så sätt att när man 
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planerar inför nästkommande år och vill veta vad kunden (VolvoAero) har för behov av IT 
stöd skickar man ut en förfrågan om vad man vill ha gjort. I ett word dokument får kunden 
beskriva vad de vill ha gjort på kort sikt, ett till tre år och på lång sikt, tre till fem år. Svaren 
som kommer tillbaka kan komma i så väl excel ark, powerpoint presentationer, pdf format 
som stora word dokument. 
 
Problemet med att arbeta på detta sätt är att informationshanteringen blir svår. Ibland finns det 
önskemål från flera olika håll som kan lösas med en och samma lösning. Man måste sitta 
manuellt och titta igenom alla uppgifter och fundera på vilka uppgifter som man kan lösa 
samtidigt och vilka som kräver en likartad lösning. Hela processen tar mycket tid, 
informationen är inte så lätthanterlig som den skulle kunna vara. När Volvo IT fått in all 
information de behöver så ska alla önskemål in i ett excelark. De måste sitta och ta uppgift för 
uppgift och föra över detta in i ett excelark. Excelarket blir väldigt svårt att hantera och det 
går inte att få en bra överblick över allt, eftersom det blir allt för stort.  
 
När man fört in alla uppgifter i excelarket över vad kunden vill ha gjort, skickar man ut 
informationen till alla team och de får titta över vad de kan göra och vilken kompetens de har 
inom sitt team. När detta är gjort samlas all information in från de olika teamen och sänds 
tillbaka till kunden, hur mycket resurser de har och hur mycket de möjligtvis skulle kunna 
göra. Sedan får kunden bestämma prioriteringen av vad det är som är viktigast och vad som 
har lägre prioritet. Det är inte säkert att alla önskade behov kommer att realiseras inte det här 
året i alla fall. Det kanske läggs på framtiden. 
 
 
5 METOD 
 
I detta kapitel presenteras vilken metod vi har använt och hur vi har gått tillväga när vi har 
samlat in våra primärdata. Metod är ett redskap för att lösa problem, enligt Holme & Solvang 
(1997) och ett sätt att i slutändan komma fram till ny kunskap. Data som samlas in till en 
undersökning och som ligger till grund för slutsatser som man kan dra efter att analyserat 
informationen kallas för primärdata enligt Edevåg, Johansson och Niklasson (2002). När man 
ska samla in primärdata brukar man skilja på två olika sätt att göra detta. Det ena är kvalitativ 
metod och det andra är kvantitativ metod. 
 
Kvalitativ metod präglas av flexibilitet (Fornander & Masman, 2001). Det innebär att 
forskaren inte är så styrd i den bemärkelsen att kommer det upp intressanta och oväntade svar 
under intervjun så har man en möjlighet att följa upp dessa genom följdfrågor.  En fördel med 
att använda sig av intervjuer är att man inte bara samlar in data utan man samlar samtidigt in 
intryck och handling från svaranden under intervjuns gång. En svårighet med att använda 
kvalitativ metod kan vara att eftersom den ena intervjun inte är den andra lik så finns det en 
svårighet att sammanställa resultatet. Det är inte standardiserande svar som man får in. 
Metoden är också tidskrävande eftersom sammanställning av insamlat material är så 
komplext. Det kan även hända att intervjuaren påverkar informationen som samlas in med sin 
närvaro, kunskap och personlighet.  
 
En kvantitativ metod är mer strukturerad. Den utgår från ett representativt urval i en 
befolkning eller grupp (Fornander & Masman, 2001). Den är präglad av kontroll från 
forskarens sida. I kvantitativ metod så har man färdiga frågor med svarsalternativ. Man gör 
analyser, jämförelser och prövar de resultat man fått om de gäller för alla de enheter som man 
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vill undersöka och dra en slutsats om. Statistiska mätmetoder spelar en central roll i den 
kvantitativa analysen (Holme & Solvang, 1997)  
 
I arbetet att ta fram information om företaget ansåg vi att det var lämpligt med ett kvalitativt 
arbetssätt. Under en intervju är det människan som står i centrum (Backman, 1998). Vi var 
intresserade av hur de upplevde en process som de är delaktiga i. Hur arbetar de och hur 
upplever de sin arbetssituation. Genom att vi använde oss av intervjuer gav vi utrymme för 
personerna att berätta fritt. Vi ville inte styra intervjun för mycket och i en intervjusituation 
hade vi även möjlighet att ställa följdfrågor på det de berättade.  
 
5.1 Seminarium 
 
Vi hade också ett seminarium med representanter från Microsoft som berättade om vilka 
möjligheter som man har med InfoPath 2003. Vi var intresserade av att se om InfoPath kunde 
vara rätt applikation att använda oss av som stöd för verksamhetsplaneringsprocessen. Det 
gav oss också en förförståelse för att jobba vidare med projektet. Under en förmiddag hade de 
en presentation av InfoPath där de presenterade vad man kan göra och vilken nytta man kan 
ha av programvaran. Under eftermiddagen fick vi möjlighet att ställa frågor och diskutera om 
InfoPath var den rätta lösningen för vårat ändamål. 
 
5.2 Gruppintervjuer 
 
När vi gjorde vår förstudie av verksamhetsplaneringsprocessen använde vi oss av 
gruppintervjuer. Anledningen till att vi valde att gå tillväga på detta sätt var att vi ville ha en 
diskussion mellan deltagarna och vi ville att de skulle ha möjlighet att tala fritt. Vi hade inte 
på förhand ställt upp några frågor utan vi valde att utgå ifrån flödet i 
verksamhetsplaneringsprocessen. Vi ansåg att om vi genomförde en gruppintervju med på 
förhand bestämda frågor fanns det en risk för att frågorna kunde verka ledande och att vi 
kunde gå miste om väsentlig information genom att vi förbisåg någonting i frågorna. Det vi 
var intresserade av var gruppmedlemmarnas åsikter och uppfattningar av innehållet i 
verksamhetsplaneringsprocessen och hur den kan förbättras. Gruppintervjuer var även rätt 
teknik att använda sig av när det handlade om att resonera sig fram till en gemensam syn av 
vilket innehåll en framtida applikation skulle ha.  
 
Vi genomförde två gruppintervjuer. Anledningen till att det blev två var att vi efter de här 
träffarna hade den information vi behövde för att arbeta vidare. Vi hade även innan vi 
genomförde gruppintervjuerna ett par informella möten där vi införskaffade oss information 
om hur verksamhetsplaneringen på företaget fungerar. Urvalet av de personer som deltog i 
gruppintervjuerna gjordes efter det mål vi hade med projektet. Det blev ett selektivt urval då 
de personer som hade mest kunskap och insikt i hur verksamhetsplaneringsprocessen fungerar 
valdes. De här personerna berörs även av tekniken i sitt arbete dvs. de representerade även 
användarna av den framtida applikationen. De personer som fanns representerade var en 
beslutsfattare, en personalansvarig och tre arbetsledare. Den person som kommer att utveckla 
själva applikationen var också representerad i gruppen. Konstellationen av människor var 
delvis densamma vid de två mötena. Två personer kom till vid det andra grupp mötet medan 
en föll bort. Anledningen till att uppsättningen var delvis densamma under de två träffarna 
beror på att det var de här personerna som hade den kunskap som vi var intresserade av. På 
mötena fanns även två samtalsledare som också hade viss insikt i 
verksamhetsplaneringsprocessen. 
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Under det första mötet presenterades ett förslag på vilken information som var relevant att ha 
med, vi samtalade om och diskuterade fram olika lösningar. Detta var givande både för oss 
som skulle göra undersökningen och för övriga inblandade. På så sätt kunde vi skaffa oss mer 
kunskap om hur deras verksamhetsprocess fungerade. Det var givande även för 
representanterna från företaget, eftersom de inte hade riktigt klart för sig vilken information 
som skulle finnas med och på vilket sätt den skulle presenteras. Efter det första mötet 
sammanställde vad vi hade kommit fram till, skickade ut det till alla deltagare. Vid det andra 
mötet hade alla haft tid att tänka till och reflektera och det gjordes många förändringar och ett 
första förslag spikades. Även efter det andra mötet sammanställde vi vad vi tillsammans 
kommit fram till och därmed hade de därefter möjlighet att återkomma med synpunkter till 
oss.  
 
Under mötena fungerade vi som samtalsledare eller moderatorer som Wibeck (2000) 
benämner det. Moderatorn är ingen intervjuare i traditionell bemärkelse, utan målet är att 
deltagarna skall diskutera fritt. Det är dock samtalsledaren som initierar och leder vidare 
diskussionen om det behövs (Wibeck, 2000). Det var framförallt en av oss som fungerade 
som moderator medan den andra dokumenterade vad som diskuterades och vad deltagarna 
kom fram till. I och med att vi var två stycken fann vi det inte nödvändigt att spela in 
gruppmötena på band. En person kunde koncentrera sig på att föra anteckningar. Det finns 
flera nackdelar med att förlita sig på att man efteråt har allt på band och därmed inte är lika 
noggrann med anteckningar. I och med att det är en diskussion som kan ta olika vändningar 
blir det svårare att i efterhand få en klar bild över vad det var de kom fram till. När man väljer 
att spela in en gruppdiskussion är det även svårt att i efterhand urskilja vem det är som säger 
vad om man inte känner till deras röster. Vid inspelning finns det risk för att det hämmar 
deltagarna och att de känner sig obekväma i situationen.  
 
5.3 Intervjuer 
 
Vi började vår uppbyggnad av frågemallen genom att sätta oss och diskutera vad det var vi 
ville ha ut av våra intervjuer. Vi skrev ner alla frågorna som vi kom på och sorterade bort de 
som vi tyckte inte var aktuella. De frågor som vi hade skrivit ner var huvudfrågorna. Allt 
eftersom intervjun gick tänkte vi ställa följdfrågor för att få reda på mer information. Vi 
skickade en förfrågan via e-mail till de personer som vi hade valt ut för intervjun. Där frågade 
vi om de var intresserade av att ställa upp på en intervju på cirka 30 minuter. Vi berättade 
varför vi ville göra intervjun och vilket ämne det rörde sig om. Vi bad de som skulle 
intervjuas att komma till oss, eftersom vi satt på en lugn plats och vi kunde prata ostört.  
 
Intervjuerna gjordes med enskilda personer som på företaget arbetar med att ta fram 
programvaror. Det vi ville veta var hur de arbetar idag när de utvecklar olika system, om de 
har någon systemutvecklingsmodell som de arbetar efter. Vi ville också ta reda på om de 
använde någon modell vid skapandet av nya kravspecifikationer och om inte, hur går de 
tillväga i så fall. Vi undrade också om de trodde att de skulle underlätta deras arbete om de 
skulle ha tillgång till en mall att arbeta efter. Intervjumall bifogas (Bilaga 1).  
 
5.3.1 Urval 
Det finns i huvudsak två former av urval enligt Holme & Solvang (1997). Det finns icke- 
sannolikhetsurval som inte baseras på slumpmässighet och det finns sannolikhetsurval som 
baseras på slumpmässighet. Icke-sannolikhetsurvalsmetoden kan delas in i tillfällighetsurval 
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och bekvämlighetsurval. Om man använder sig av någon av dessa urvalsmetoder så väljer 
man de enheter som är lättast att få tag på. Sannolikhetsurval delas upp i obundet 
slumpmässigt urval, stratifierat urval och klusterval. Det mest grundläggande kravet är att 
sannolikheten ska vara känd för en enhet. Det betyder att vem som helst ur populationen ska 
kunna vara med i urvalet. Sannolikheten behöver inte vara lika stor för alla enheter men man 
ska veta hur stor den är för respektive enhet. 
 
Eftersom det inte är så många som arbetar med systemutveckling på Volvo IT i Trollhättan, 
gjorde vi ett selektivt urval ur lämplig intressegrupp för våra intervjuer. Det är sex personer 
som vi har valt att intervjua, där vi även har varit selektiva när det gäller könsfördelning. I 
jämlikhetens namn så är det tre kvinnor och tre män som vi har intervjuat. Vi hade inget 
bortfall i urvalet. 
 
5.4 Validitet 
 
För att uppnå god validitet enligt Holme & Solvang (1997) skall den data som man samlar in 
vara relevant i förhållande till de frågeställningar som vi ämnat besvara. Vi har närmat oss 
ämnet från olika infallsvinklar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Infallsvinklar 
 
 
Vi har genom litteraturstudierna fått en förförståelse inom ämnet vi har studerat. Vi har 
studerat litteratur och källor aktuella för området som tex. Microsofts hemsida. Seminariet 
gav oss tillfälle att fördjupa våra kunskaper om InfoPath och det gav oss även möjlighet att 
ställa frågor. Vi tog även del av internt material som företaget tillhandahöll. Att använda oss 
av fokusgrupper var mycket positivt. Framförallt under det andra mötet då alla hade samma 
underlag att utgå ifrån och även haft tid att tänka igenom innehållet innan gruppmötet. Alla 
deltagare hade möjlighet att uttrycka sin åsikt och det uppstod en diskussion. Vi fick fram ett 
resultat direkt som alla godkände. 
 
Riskerna med validiteten när man använder sig av gruppintervjuer är att personerna inte säger 
vad det tycker eller att man bara säger det som är socialt accepterat (Wibeck, 2000). Risken 
var liten då det inte var ett känsligt ämne som behandlades. Alla deltagare var även angelägna 
att få fram ett korrekt resultat då det är de som skall använda sig av detta i realiteten. Ett hot 
mot validiteten är att man genomför intervjuerna på ett ställe där de känner sig främmande 
(Wibeck, 2000). Gruppdiskussionen förlades på företaget i ett konferensrum där alla kände 
sig hemma och var på samma nivå. Intervjufrågorna utformades utifrån frågeställningarna. Vi 

 
ÄMNET 
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Intervjuer Fokusgrupper 

Litteraturstudier 
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var två personer som genomförde intervjuerna, där en utav oss frågade medan den andra 
antecknade. Efter intervjuerna skrev vi rent materialet direkt för att inte tappa bort någon 
information. Alla intervjuer genomfördes i samma miljö där vi kunde sitta ostört och 
deltagarna kände sig hemma. Vi valde att inte spela in intervjuerna på band då vi ansåg att det 
fanns en risk att det kunde hämma deltagarna. Under gruppintervjuerna ansåg vi att om vi 
spelade in diskussionen på band skulle det var svårt att ha en klar bild av vem det är som 
säger vad. I och med att vi var två ansåg vi att det var bättre att föra anteckningar under tiden 
som diskussionen pågick. Sammantaget har dessa infallsvinklar gett oss validitet för ämnet 
som vi har studerat. 
 

 

6 TEORI 
 
I teoriavsnittet har vi fördjupat oss i två metoder man kan använda sig av som stöd i ett 
utvecklingsarbete och olika arbetssätt att använda sig av under ett mjukvaruutvecklingsarbete. 
Vi har även studerat vad olika författare har att säga om vilket innehåll en kravspecifikation 
kan ha och tekniker för att komma fram till detta resultat. Vi har tittat närmare på en ny 
programvara från Microsoft, InfoPath 2003, då den är ett tänkbart förslag på en applikation att 
använda sig av som stöd för Volvo IT s verksamhetsplanering. Vi börjar med ett avsnitt om 
organisationsteori. 
 
6.1 Organisationsteori 
 
Det har bedrivits studier av organisationskultur ända sedan 1940 – talet, men de har varit 
fåtaliga och spridda fram till början på 1980 – talet. Under sista decenniet har intresset varit 
starkt både från forskarnas sida och från de verksamma ute på fältet. Bland de ute på fältet 
varierar intresset beroende på vilken bransch det handlar om. I yngre och mer innovativa 
företag tycks det finnas ett större intresse än om man jämför med mogna och 
rationaliseringsinriktade företag. Det anses till exempel att många IT – företag utvecklar och 
bevarar egna, speciella företagskulturer (Alvesson, 2001). 
 
Organisationer kan ha centraliserad styrning eller decentraliserad styrning. Med det menas att 
om organisationen har centraliserad styrning så tas besluten bland cheferna. Det är toppstyrt. 
Om man är en decentraliserad organisation så ligger mycket av ansvar och handling på den 
enskilda personen. Detta arbetssätt innebär mer frihet för den anställda men också mer ansvar 
att se till så man får gjort det man ska utan att en chef står över en och tittar så du sköter dina 
arbetsuppgifter. Företagets organisation är ett viktigt uttryck för vad ledningen vill och kan 
åstadkomma. Dessutom har den stor betydelse genom att den formar vår arbetsmiljö 
(Andersson, 1989). 
 
Organisationen har en väldigt stor påverkan på hur arbetsmiljön blir. Känner man att företaget 
vill att man ska utvecklas och att de bryr sig om hur ditt jobb går och hur du mår så blir du 
mycket mer motiverad att göra ett bättre jobb. Till skillnad om organisationen hade varit 
sådan att den inte bryr sig om vad som händer på golvet utan exempelvis bara ser till 
ekonomiska värden. 
 
I ett företag så är produktionen av varor och/eller tjänster det som utgör en 
omvandlingsprocess. Vi kan då se omvandlingen från den synvinkeln att vissa bidrar med 
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fysiskt arbete, andra med idéer, andra åter med kapital. Det sker en fysisk omvandling i 
företaget. In i processen går råvaror eller halvfabrikat, arbete av olika slag, elektrisk energi 
osv., och ut kommer en produkt – en vara eller tjänst – som förts ett steg närmare 
konsumtionsfärdigt skick. Man brukar i detta sammanhang använda begreppet förädling för 
vad som sker (Andersson, 1989). 
 
Att ha kunskap om hur en organisation ser ut är en tillgång för en systemutvecklare 
(Dahlbom, 1990). Det är viktigt att se till hur ett informationssystem passar in i en 
organisation och hur personalen kommer att påverkas av den nya teknologin. Ett nytt 
informationssystem kan leda till förändringar i organisationsstrukturen. En organisations 
informationssystem är ett grundläggande kontroll instrument. Det ger en systemdesigner en 
viktig roll i hur organisationer designas (Dahlbom, 1990).  
 
6.1.1 Projektarbete 
Som systemutvecklare arbetar man ofta i projektform. Ett projekt är en samarbetsform som är 
anpassad för den speciella uppgiften som är tänkt att lösas och arbetsformen är starkt 
grupporienterad. Projektet kännetecknas av att det ofta är frågan om en omfattande och 
komplex uppgift och det har en tillfällig karaktär. Det rör sig om en utvecklings eller 
förändringsuppgift som har en viss storlek, mätt i resurskrav. Ofta är det personer med olika 
kompetens som krävs för att genomföra projektet (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1999). Det 
är ett arbetssätt som ofta sträcker sig över organisations och avdelningsgränser. Själva 
projektarbetet kännetecknas av att det lever över en bestämd tidsperiod och att det finns en 
förutbestämd avgränsning i resursförbrukning. I och med att ett projektarbete startas etableras 
en speciell projektorganisation. Det finns ett bestämt avgränsat mål med ett projekt. 
 
Att arbeta i projekt är att föredra när arbetsuppgiften är komplicerad och kanske helt ny, när 
det finns osäkerhet inför vad det kommer att innebära för organisationen. Om en uppgift 
kommer att beröra flera organisationer kan man med fördel arbeta i projekt då man har 
möjlighet att sätta samman en unik arbetsgrupp. Uppgiften måste dock vara möjlig att 
avgränsa. När ett resultat av ett arbete kräver en bred och aktiv förankring i en eller flera 
organisationer är det positivt att arbeta i projekt. Fördelar med att arbeta i ett projektarbete 
kan vara när man uppnår mer genomarbetade lösningar och att det ger utrymme för att tränga 
djupare in i ett problem. Att arbeta i ett projekt innebär också minskad byråkrati och därmed 
också en mer förenklad beslutsprocess (Wisén & Lindblom, 2001). Nackdelar med att arbeta i 
en projektform kan vara att basorganisationen måste avstå personal och det kan även bli 
problem när personen skall komma tillbaka till sin basenhet (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 
1999).  
 
Inför alla projekt är det alltid viktigt att identifiera en uppdragsgivare. Det är viktigt att 
uppdragsgivaren är en person då det den personen som äger uppgiften och därmed också är 
ytterst ansvarig. I början av ett projekt skrivs ett skiftligt dokument, ett direktiv, som är ett 
kontrakt mellan uppdragsgivaren och projektledaren. Det är uppdragsgivaren som skall svara 
för direktivet och även fastställa projektets syfte. Uppdragsgivaren anger projektets 
resursramar. Att utse representanter för styrgruppen och en projektledare och vilka 
befogenheter denne skall ha är uppgifter som faller på en uppdragsgivare.  
 
I ett projekt finns det även med en styrgrupp. Det är inte alltid ordet styrgrupp används utan 
andra benämningar kan vara ledningsgrupp eller beslutsgrupp. Det hör till styrgruppens 
uppgift att tolka direktivet som är skrivet för arbetet och att godkänna de mål som är uppsatta. 
Styrgruppen skall även godkänna projektplanen som skrivs innan arbetet i projektet börjar. En 
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styrgrupp är de som tar beslut i projekt administrativa frågor som är av större vikt det kan till 
exempel röra sig om frågor som har med budgeten eller uppsatta tidsramar att göra. 
Personerna i styrgruppen skall följa med i projektarbetet och finnas med som ett stöd. De 
värderar och diskuterar de förslag som en projektgrupp utarbetar och de skall godkänna dessa 
förslag. Styrgruppen skall se till att projektets fastslagna planering håller och det är deras 
uppgift att informera uppdragsgivaren om projektets resultat. En styrgrupp skall bestå av ett 
begränsat antal personer, tre till fyra ledamöter är tillräckligt och det är en fördel om de har en 
beslutsfattande ställning i organisationen (Wisén & Lindblom, 2001). Är styrgruppen för stor 
kan det försvåra beslutsgången. Om det är flera organisationer inblandade i ett projekt är det 
en fördel om alla har en representant i styrgruppen.  
 
I en projektgrupp utses alltid en projektledare. Projektledaren skall vara en person som skall 
ansvara för att projektet drivs efter fastställda direktiv (Wisén & Lindblom, 2001). Det hör till 
projektledarens uppgift att leda och samordna arbetet i ett projekt. Det är den personen som är 
projektgruppens ansikte utåt då projektledaren rapporterar till styrgruppen och även i vissa 
fall har kontakt med externa intressenter. En projektledare bär ansvar för att ekonomiska 
ramar följs och för att arbetet dokumenteras efter vad som är beslutat. Projektledaren är en 
arbetsledare, samordnare och informatör men kommer även att medverka i själva 
projektarbetet.  
 
I projektgruppen finns de personer representerade med hänsyn till den kompetens som krävs 
för projektet. Personerna väljs efter deras fackkunskap, yrkeskompetens och 
samarbetsförmåga (Wisén & Lindblom, 2001). En projektgrupp är en temporär organisation 
och därmed är den också flexibel och anpassningsbar. Det innebär också att 
sammansättningen inte behöver se likadan ut genom hela projektets gång. Det är 
projektgruppen som utför det egentliga arbetet. De medverkar i projektplaneringen och under 
projektets gång utför de sammanställningar och analyser och i slutändan utformar de underlag 
för beslut. En projektgrupp medverkar vid den löpande uppföljningen av projektet och deltar i 
avrapporteringen. 
 
I ett projektarbete deltar även en eller flera referensgrupper. Anledningen till att en 
referensgrupp tillkommer är att det ger möjlighet till att säkerställa att olika intressenter och 
experter har möjlighet att påverka projektet (Wisén & Lindblom, 2001). En referensgrupp har 
en rådgivande funktion. En referensgrupp kan representera ett expertkunnande som kan 
utnyttjas aktivt i till exempel seminarier eller genom att de får uppdrag utav projektgruppen 
eller styrgruppen. En referensgrupp kan även ha till uppgift att säkerställa att projektarbetet 
förankras i berörda organisationer. Referensgruppen skall följa och stödja projektet. Det är 
deras uppgift att underlätta informationen mellan projektorganisationen och övriga 
intressenter. Det finns möjlighet att använda sig av flera referensgrupper med olika 
sammansättningar. Personer kan även bytas ut under projektets gång.  
 
6.2 CMM – Capability Maturity Model 
 
Capability Maturity Model (CMM) är en modell som skapades av Software Engineering 
Institute (SEI) för att man ville förbättra kvaliteten i utvecklingsarbetet och i resultatet under 
en mjukvaruutvecklingsprocess. SEI är ett federalt forsknings- och utvecklingscenter som 
etablerades av USA:s försvarsdepartement 1984 (Sommerville, 2001). 
 
Det finns många svårigheter som man ställs inför under en mjukvaruutvecklingsprocess, en 
process som består av olika aktiviteter och metoder, det finns ofta en risk att processerna drar 
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ut på tiden och överstiger budget. Man kan dela in företagen i två olika kategorier omogna 
företag och mogna företag (Paulk, 1993). Ett omoget företag löser akuta kriser allt eftersom 
man ställs inför dem. Ofta gör man inga riktiga antaganden angående hur mycket tid ett 
projekt kommer att ta i anspråk och därmed resulterar det också i att budgeten ofta överskrids. 
Ibland händer det att kvaliteten får stryka på foten för en deadline och det blir därmed svårt att 
förutsäga kvaliteten på den slutgiltiga produkten. Ett moget företag arbetar efter en planerad 
process och roller och ansvarsfördelning är klart definierade genom ett projekts gång. 
Budgeten och arbetsplaneringen baseras på tidigare erfarenheter och är realistisk.  
 
I CMM har man tagit fram fem mognadssteg som ligger till grund för hur man kan förbättra 
sin utvecklingsprocess. De fem olika stegen mäter en organisations mognad när det gäller 
utvecklingsprocessen. Det handlar om att ständigt förbättra sig i små evolutionära steg. Både 
Sommerville (2001) och Paulk (1993) har beskrivit de olika nivåerna som sammanfattas 
nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 De fem mognadsnivåerna i CMM (SEI, 2004, s.1) 
 
 
Nivå1, Initial: På första nivån råder ingen stabil miljö för utveckling av mjukvara. 
Organisationer lovar saker som personalen har svårighet att tillfredsställa vilket lätt kan 
resultera i kriser. I en krissituation ger man lätt upp det man tidigare hade planerat och börjar 
koda för att sedan testa sig fram istället. Om man kommer att nå framgång med projektet 
beror ofta på kompetensen hos chefen och medarbetarna. På nivå ett resulterar arbetet ofta i 
att man överstiger budget och tids planering. Kunskapen finns hos individen och inte i 
organisationen. 
 
Nivå2, Repeatable: På den här nivån finns det färdiga rutiner för hur man hanterar ett 
utvecklingsprojekt, man har infört en grundläggande projektledningsprocess. Att hantera och 
planera ett projekt grundar sig på erfarenheter från liknande projekt. Man har realistiska mål 
som grundar sig på tidigare erfarenheter. På nivå två använder de sig av mätetal för att få en 
så förutsägbar process som möjligt. Problem identifieras när man kommer i kontakt med dem.  
 
Nivå3, Defined: Standardprocessen för att utveckla mjukvaran finns dokumenterad. Både 
utvecklingsprocessen och projektledningsprocessen fungerar som en integrerad helhet. Det 
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finns utbildningsprogram för både anställda och chefer så att alla skall ha den kunskap som 
krävs för att de skall kunna genomföra ett uppdrag. Man skräddarsyr standardprocessen för 
respektive projekt, då olika projekt har olika förutsättningar. På grund av att processen är väl 
definierad har cheferna en god inblick i utvecklingsprocessen. Inblandade personer vet även  
sin roll och vad som krävs utav just dem.  
 
Nivå4, Managed: På den här nivån sätter man mätbara mål både för processen och för 
produkten. Produktivitet och kvalitet mäts i alla projekt och det skall vara en del av ett 
mätbart program. Databaser används för att hämta och analysera data från varje projekt. De 
här mätetalen ligger till grund för hur man mäter processen och produkten. Man kan förutsäga 
trender och man kan tidigt identifiera om ett projekt eller utvecklingsarbete är på väg åt fel 
håll och därmed har de möjlighet att rätta till felaktigheter i tid. Det är en stor fördel då man 
på så sätt inte behöver lägga ner för mycket tid och pengar på någonting som i slutändan inte 
fungerar.   
 
Nivå5, Optimizing: Hela organisationen är fokuserad på att ständigt förbättra processer. Man 
har lätt för att identifiera svagheter och man gör förändringar innan saker och ting inträffar. 
Målet är att förebygga att fel uppstår och man analyserar alla fel för att hitta orsaken. Man vill 
av detta dra lärdom för att kunna utnyttjas i kommande projekt. Förbättringar sker både i 
existerande processer och genom nytänkande.  
 
Vilken mognad en organisation har hjälper till att förutsäga hur väl ett projekt kommer att 
uppnå sina mål. När mognaden hos företaget ökar minskar skillnaden mellan förväntat mål 
och vad man fick för resultat. Ett resultat som man kommer att få utav detta är att kostnaderna 
och utvecklingstiderna kommer att minska medan produktiviteten och kvaliteten ökar (Paulk 
1993). Man kan vid ett tidigt stadium se om ett projekt kommer att misslyckas i en mogen 
organisation och därmed kan man också minimera kostnaderna för projektet. Varje nivå ger 
en grund för att man skall klara av nästa nivå, det vill säga att nivåerna bygger vidare på 
varandra. På varje nivå finns det ett antal nyckelprocessområden som identifierar de saker 
som man måste uppfylla för att man skall uppnå en viss nivå. Alla mål i ett 
nyckelprocessområde måste vara uppfyllda för att man skall ha klarat av en mognadsnivå. 
 
CMM är utvecklat för en stor organisation med långsiktiga projekt. Många små organisationer 
där man arbetar med lite mindre projekt, tycker att modellen är svår att tillämpa. De som har 
varit med och utvecklat modellen anser dock att metoden är användbar för alla organisationer 
oavsett storlek, i alla tillämpningsområden och i alla företags sammanhang (Paulk 1998). Man 
skall se metoden som en guidebok istället för ett rättesnöre som man slaviskt måste följa. Man 
måste alltid anpassa metoden efter de förutsättningar som råder i respektive organisation.  
 
 
6.3 RUP – Rational Unified Process 
 
RUP är en produkt från Rational Software och utvecklades i början av 1990 – talet utifrån 
tankarna om objektorienterad design. Starkt förknippat med RUP är modelleringsspråket 
UML och dess diagram. RUP introducerades 1997 och är en objektorienterad 
systemutvecklingsmetod. Metoden bygger på många års erfarenheter och forskning inom 
projektledning. RUP är ett program som är mycket omfattande med tusentals aktiviteter, alla 
är väl definierande och dokumenterade. Processen talar om vem som ska göra vad, när och 
hur för att nå ett visst mål. Systemutvecklingsmetoden är strukturerad i faser och arbetsflöden. 
Den erbjuder riktlinjer, mallar och exempel för alla kritiska utvecklingsfaser. RUP består av 
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en stomme eller ram som enkelt kan anpassas för organisationens sätt att arbeta (Lunell, 
2003). 
 
Den mest grundläggande egenskapen som finns hos RUP är att det är en generell 
utvecklingsprocess. Det betyder att den är avsedd att användas för de flesta projekt där man 
ska utveckla ett nytt program. Systemets generalitet har dock konsekvenser, det är inte ett 
perfekt system. En sak som gör det svårt är att RUP är väldigt rik på information, eftersom 
processen är avsedd för många slags projekt. Det finns exempelvis information om utveckling 
av realtidssystem, produkter för att bygga kring databaser och system för handel över nätet. 
All den här informationen som beskrivs för att kunna bygga system kan kännas 
överväldigande och det kan vara svårt att se vad av allt detta som behövs för ett visst projekt.  
 
Så när man ska införa ett nytt system i verksamheten så får man ta ut de delar av processen 
som är relevanta för den biten av utvecklingen som man ska göra och så får man utesluta de 
andra delarna. Exempelvis så innehåller många arbetsflöden i RUP aktiviteter som inte 
behövs i vissa projekt. Ett företag som arbetar med små till medelstora webbaserade produkter 
behöver självklart en annan delmängd av alla aktiviteter än ett företag som arbetar med 
inbyggda realtidssystem för industriella tillämpningar. De som bygger stora system behöver 
använda hela processen från början till slut. För att kunna göra detta måste man ha mycket 
god kunskap om och erfarenheter av RUP.  
 
En annan sak är att RUP´s beskrivning av programvaruutveckling är väldigt generell. Detta är 
nödvändigt eftersom den är så rik på information. Man får sätta sig in i de delar man behöver 
och på så sätt få all den informationen man behöver. Skulle man beskriva allt som går att göra 
direkt så skulle det bli alldeles för svårt och invecklat att förstå. Det går inte att ta till sig all 
den informationen samtidigt. Trots det överflöd av information som finns är många 
instruktioner, råd och riktlinjer på en tämligen hög nivå och många gånger svåra att förstå. 
 
Som en följd av detta måste många beskrivningar konkretiseras så de lättare kan förstås. De 
beskrivningar som finns i RUP måste antingen kompletteras med mer direkta anvisningar 
eller helt bytas ut. Programvaruutvecklare vill i allmänhet ha beskrivningar som är både 
konkreta och jordnära. Samtidigt är det viktigt att de uttrycks med det språket som används 
inom organisationen så att det känns igen och förstås, vilket leder till att det accepteras lättare 
och fortare. 
 
Vissa saker i RUP går bra att kompromissa med men inte alla. Exempelvis när metoden 
föreslår ett antal dokument under utveckling kan man använda även andra än det som föreslås, 
om man i en organisation med en etablerad utvecklingsprocess och därmed har sina egna 
format och layouter på dokument. Man har kanske numrerings- och identifikationsprinciper 
som understöds av till exempel dokumentdatabaser, så måste man även anpassa RUP till 
detta.  
 
Det finns emellertid vissa egenskaper hos metoden som man inte kan kompromissa med och 
det är de aktiviteter som utgör processens hörnstenar (Lunell, 2003). Försöker man att ändra 
de så riskerar man att hela bygget och poängen med att använda systemutvecklingsmetoden 
går förlorad. Metoden är byggd runt en fast och stabil kärna. Denna kärna ger struktur åt 
processen och fungerar som ett skelett som kan innehålla komponenter med varierande 
innehåll. Komponenter kan tas ut och ersättas med andra komponenter som täcker samma 
område. I den meningen har metoden RUP ett drag av plug- in-produkt. 
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Om man i organisationen redan har väl beprövade och fungerande metoder för vissa 
aktiviteter eller arbetsflöden som definieras i RUP, skulle dessa kunna bevaras och en 
anpassning till andra delar av processen sker istället. En övergång till RUP medför en 
anpassning från två håll, dels från RUP och dels från organisationen. RUP växer sig allt 
starkare och har kommit så långt idag att det anses vara en standard som metod för 
systemutveckling. Många företag investerar mycket pengar i införandet av RUP och verktyg 
som hör till processen. Metoden är under ständig utveckling och kommer årligen i en ny 
version. Metoden kan ge intryck av att vara en komplett metod där det inte går att misslyckas. 
En känsla av att om man driver ett projekt enligt denna metod så kan ingenting gå fel. 
Metoden verkar vettig vid en första genomläsning och även i en djupare studie men 
systemutvecklingsprojekt misslyckas fortfarande trots att de drivs enligt RUP (Fredriksson, 
2004).  

Utvärdera nuvarande 
situation 

Fastställ mål

Identifiera risker

Grovplanera

Se över 
risker 

Justera 
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Planera 
stegvis

Genomför införandet
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Utvärdera införandet

 
Figur 3 RUPs iterativa arbetssätt. 
 
 
6.4 Kravspecifikation 
 
En kravspecifikation är ett verbalt försök att fånga beställarens krav på ett nytt eller förändrat 
system (Apelkrans & Åbom, 2001). Man skulle kunna se kravspecifikationen som ett kontrakt 
mellan kunden och utvecklaren. En kravspecifikation är ett dokument som man efter 
projektets gång kan jämföra sitt resultat emot för att se om man har lyckats med det som man 
ålade sig att göra. Kravspecifikationen kan ligga till grund för kommunikationen mellan de 
personer som är inblandade i utvecklingsprocessen. Att man i ett utvecklingsprojekt gör en 
korrekt och genomtänkt kravspecifikation är nödvändigt för att man skall kunna producera ett 
framgångsrikt och en kostnadseffektiv slutprodukt (Stiller & LeBlanc, 2002). 
 
Det finns alltid svårigheter när man skall ta fram en kravspecifikation. När man inleder arbetet 
finns det inte alltid en klar bild över hur ett framtida system kommer att se ut. Vem personen 
är som upprättar en kravspecifikation har också betydelse. Är det en expert som gör den finns 
det risker att de förbiser vissa saker då de tar dem för självklara, de anser att de inte behöver 



 16 

nämnas. Om det är en användare eller en beställare som upprättar kravspecifikationen vet 
personen i fråga kanske inte om alla möjligheter som finns. Om en kravspecifikation 
innehåller mycket information är det en fördel att man separerar informationen i olika 
dokument annars begränsar det utvecklarens frihet att komma med innovativa lösningar 
(Sommerville, 2001). Det finns problem som kan vara svåra att beskriva med vanligt språk, 
det kan bli invecklat och svårt att läsa (Sommerville, 2001).  
 
Det finns flera fördelar med att ha en mall att arbeta efter. Tanken är att kravställaren skall se 
mallen som en checklista av ämnen man bör tänka på. Har man en mall gör man det svårare 
för sig att förbise viktiga aspekter. Stiller & LeBlanc (2002) anser att en kravspecifikation 
skall vara ett dokument som utvecklas, nya saker skall hela tiden läggas till, det måste till en 
iteration innan specifikationen är komplett. Man skall inte heller vara låst om det är ett 
standardformat man utgår ifrån. Finns det vissa punkter som inte är relevanta för ett projekt 
skall det finnas utrymme att ta bort dem. Det är svårt att ta fram en ideal kravspecifikation i 
och med att projekten ofta ser mycket varierande ut. Enligt Robillard, Kruchten & d´Astous 
(2003) måste varje organisation utveckla och hitta sitt eget sätt att ta fram kraven på. Fördelen 
med en formell process vid ett förändringsarbete är att alla förslag bemöts på samma vis och 
att förändringarna görs på ett kontrollerat sätt (Sommerville, 2001). 
 
Det första steget när man skall ta fram krav handlar ofta om att förstå vilka problem det är 
som det nya systemet är tänkt att lösa eller förbättra. Vad man har för syfte så att man vet vad 
systemet kommer att generera för nytta i organisationen och för användarna. Att både tänka 
på de positiva och de negativa effekter som man kan förvänta sig om man genomför en åtgärd 
är betydelsefullt. Det är viktigt att specificera vilka mål som man vill uppnå, för att kunna se 
om man kommer i mål. Det kan vara en fördel om målen är mätbara för att det skall vara 
lättare att stämma av. I en kravspecifikation bör det finnas med funktionella krav och icke-
funktionella krav. De funktionella kraven belyser vad det är tänkt att systemet är förväntat att 
göra. De icke-funktionella kraven relaterar till systemet som helhet. Det kan vara saker som 
reabilitet och svarstider. I en kravspecifikation är det inte bara det blivande systemets 
funktioner som är viktiga utan även hur det nya systemet passar in i organisationen.  
 
Det finns olika sätt att komma fram till de olika kraven som beskrivs i en kravspecifikation. 
Ett sätt är att samla ihop alla inblandade till en workshop, där man under en intensiv och 
fokuserad tid sätter sig och diskuterar det framtida systemet. I en workshop kan man använda 
sig av olika tekniker som till exempel användarfall. Då kan man sätta sig in i hur en 
användare kommer att använda sig av systemet. Att i början av en workshop avsätta en stund 
till brainstorming kan vara ett annat sätt. På så sätt garanterar man att alla får säga det de vill. 
En annan teknik är scenarier, då jobbar man med verkliga exempel. Fördelar är att man har 
möjlighet att utvärdera samtidigt som man interagerar med systemet. En viktig del i 
arbetsprocessen är att man arbetar med validering, för att minimera risken att det i slutändan 
inte fungerar. Blir man tvungen att gå tillbaka och förändra kostar det både tid och pengar.  
 
6.5 Modeller och arbetssätt 
Här följer ett urval modeller och arbetssätt som en utvecklare kan använda sig av i ett 
utvecklingsarbete för att hantera en utvecklingsprocess mer strukturerat. 
 
6.5.1 Prototyping 
Prototyping innebär att man gör en provversion, en prototyp, av en kommande produkt innan 
man börjar producera den i stor skala eller innan den implementeras hos kunden. Detta ger en 
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bra möjlighet att prova produkten innan den släpps på marknaden eller implementeras. 
Utprovningen kan vara av både teknisk och av designmässigt slag. 
 
Prototypen behöver inte vara identisk med slutprodukten i alla avseenden. Det är viktigt att 
slutprodukten är så lik prototypen som möjligt på de områden som man vill prova ut. Detta för 
att kunden ska känna igen produkten efter prototypen och veta vad de får. Skall man testa 
vissa tekniska sidor av produkten måste prototypen ha de tekniska specifikationer som 
planeras för den färdiga produkten. Den behöver däremot inte ha de färger och specialeffekter 
som man kan lägga till för att få en mer attraktiv produkt. Och tvärtom – om det bara är ytan 
som ska testas behöver inte innehållet vara med. 
 
De synpunkter som kommer fram under utprovningen av en prototyp kan leda till att man gör 
en ny och förbättrad prototyp. Den genomgår ny prövning, nya synpunkter dyker upp och 
ytterligare förbättringar kan göras. Detta upprepas tills man anser att man har det underlag 
som krävs för att man ska kunna framställa den produkt som ska presenteras på marknad eller 
för kund. Det är av stor vikt att kunden är nöjd i slutändan och att produkten är 
användarvänlig. 
 
Det finns även andra beteckningar för det här arbetssättet enligt Andersen (2000). En som 
används särskilt ofta är experimentell systemutveckling. En del kallar prototypen av ett 
informationssystem systemskiss och prototyping blir då att utarbeta systemskisser  
 
Inom systemutveckling används prototyping först och främst för att man vill försäkra sig om 
att informationssystemet verkligen motsvarar användarens önskemål. Man konstruerar en 
prototyp, en modell av informationssystemet, som användarna själva kan prova. Prototypen 
bör ge en situation som i mesta möjliga mån liknar den arbetssituation som användaren 
kommer att uppleva när informationssystemet tas i bruk. Det innebär att prototypen bör visa 
exakt hur gränssnittet mellan användare och dator kommer att se ut. Den måste kunna visa 
informationssystemet funktionella egenskaper, det vill säga vad systemet kan göra för 
användaren och vad det kräver av användaren.  
 
Prototypen måste däremot inte ha en teknisk utformning. Den behöver till exempel inte klara 
belastningen av flera användare samtidigt. Det är inte det som ska testas i detta fall av 
prototyping. Man kan även använda prototyping för att undersöka om en teknisk lösning 
klarar en viss belastning. I det här fallet när man undersöker den tekniska lösningen så 
behöver man inte bry sig om skärmbildens utformning.  
 
När man talar om prototyping i samband med systemutveckling handlar det oftast om att man 
gör en prototyp för att användarna ska ge uttryck för sina önskemål. 
 
6.5.2 Vattenfallsmodellen 
När en utvecklare arbetar med vattenfallmodellen så arbetar man i olika faser som faller efter 
varandra där varje fas skall vara slutförd innan nästa fas påbörjas. I den förstafasen analyseras 
och definieras vilka krav som finns på systemet. Det är viktigt att se vilket syfte, vilka mål 
och vilka avgränsningar som existerar. I nästa fas fokuseras det på kraven på hårdvaran och 
mjukvaran och arkitekturen specificeras. I den tredje fasen realiseras ett program eller flera 
programdelar och det sker en verifiering att varje del möter de krav som var uppsatta. I nästa 
fas testas systemet i sin helhet för att se om mjuvarukraven har blivit uppfyllda. Efter godkänd 
test lämnas mjukvaran över till kunden. I den sista fasen som även är den längsta fasen har 
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systemet tagits i bruk, men mycket arbete återstår i förvaltning. Varje fas resulterar i någon 
form av dokumentation. 
 
Vattenfallmodellen är indelad i faser men i verkligheten ser det ofta inte ut på det sättet. I 
verkligheten överlappar faserna varandra och varje fas ger information till varandra. Det är 
även en iterativ process, där för många iterationer kan leda till att man fryser vissa delar. 
Resultatet av detta är att problem lämnas för att tas itu med senare eller så försöker 
utvecklaren komma runt problemet. I slutändan finns det en stor risk att systemet inte kommer 
att fungera som det var tänkt. Problemet med vattenfallsmodellen är att den inte är flexibel 
(Sommerville, 2001). Viktiga beslut måste tas tidigt i processen och då kan det vara svårt att 
tillgodo se förändrade krav från kunden. Vattenfallmodellen skall användas när kraven är väl 
definierade och specificerade. 
 
6.5.3 Evolutionär utveckling 
Tanken med evolutionär utveckling bygger på att man utvecklar någonting som tidigt 
implementeras för att sedan kommenteras, testas och förfinas i flera versioner. Den här 
processen fortsätter ända tills det finns ett färdigt system som är godkänt. Det finns två olika 
typer av evolutionär utveckling. Utforskande utveckling där en utvecklare söker och utforskar 
kraven för att därefter leverera ett slutgiltigt system. Vanligtvis börjar man arbeta med den 
delen av systemet som man förstår bäst för att sedan addera nya funktionaliteter allt eftersom. 
Den andra tekniken att använda sig av kallas throw-away prototyping. När en utvecklare 
arbetar efter den här tekniken fokuseras det från början på det som är mest svårbegripligt. Det 
görs för att förstå kundens behov och därmed skapa sig en så bra kravbild som möjligt.  
 
Evolutionär utveckling är mer effektiv gentemot vattenfallsmodellen när det är en kunds krav 
som skall mötas (Sommerville, 2001). I evolutionär utveckling utvecklas en specifikation allt 
eftersom arbetet fortskrider och användarna får därigenom en bättre och bättre bild av 
systemet. De problem som finns med evolutionär utveckling är att processen inte är synlig. En 
beslutsfattare behöver ofta något i handen för att se hur arbetet utvecklas. En annan risk är att 
systemen blir dåligt strukturerade på grund utav att förändringar sker under hela tiden som 
arbetet pågår. Evolutionär utveckling passar bäst att använda när det handlar om mindre 
system (Sommerville, 2001). När det är ett större system som utvecklas är kanske en mix av 
de båda teknikerna att föredra. 
 
6.5.4 Återanvändning 
En annan teknik att använda sig av är återanvändning. Då letar en utvecklare efter liknande 
funktioner som modifieras för att möta den nya uppgiften. En förutsättning är att det finns en 
stor bas av återanvändbara komponenter som kan användas. De stegen en utvecklare går 
igenom om man arbetar efter den här tekniken är att man för det första letar efter användbara 
komponenter utifrån kravspecifikationen. I nästa steg analyseras kraven utifrån de 
komponenter som man har funnit och förändringar görs där det är möjligt. Viss ny mjukvara 
måste kanske designas för att möta kraven. Till sist utvecklas och integreras systemet. En 
fördel med återanvändning är att kostnader och risker reduceras och det är även ett snabbt sätt 
att skapa ett system (Sommerville, 2001). Svagheten men tekniken är om man gör för många 
kompromisser och det resulterar i ett system som inte möter den kravbild som man har utgått 
ifrån.  
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6.5.5 Incremental development / Etapp utveckling 
Incremental development som skulle kunna översättas med etapp utveckling är ett annat sätt 
att arbeta på. Det börjar med att kunden identifierar de funktioner som systemet skall ge dem 
och de gör en prioritering på vad som är viktigast till det som är minst viktigt. Sedan 
definieras flera leveransetapper efter kundens prioritering och varje etapp utgör en del av 
systemets funktionalitet. När en etapp är avklarad fortsätter man med kravanalyser för senare 
etapper, men man har ingen möjlighet att göra förändringar av den aktuella etappen. När en 
etapp är avklarad och levererad kan kunden börja använda den delen han har fått. Fördelar 
med att arbeta på det här sättet är att kunden ser ett snabbt resultat. Det finns även möjligheter 
med att man kan experimentera med systemet och därmed hjälper det till att klargöra kraven 
inför senare etapper (Sommerville, 2001). 
 
När nya etapper kompletteras med de existerande etapperna förbättras systemets funktionalitet 
för varje levererad etapp. Det finns möjlighet att använda sig av både evolutionär utveckling 
och vattenfallsmodellen när en utvecklare skapar de olika etapperna. Flera fördelar med det 
här arbetssättet är att det är en liten risk att ett helt projekt skall fallera. Även om det kommer 
att finnas problem i vissa av etapperna så är det ändå många som levereras utan problem. I 
och med att man arbetar med det som har högst prioritet först och senare etapper integreras 
med dem så innebär det att den mest kritiska biten testas mest. Det ger resultatet att det sällan 
uppstår problem med de viktigaste delarna av systemet (Sommerville, 2001).  
 
6.5.6 Spiralmodellen 
I spiralmodellen följer utvecklings processen som det låter, en spiral. Där varje loop i spiralen 
representerar en fas av processen. Man delar upp modellen i fyra sektorer. Där man i den 
första sektorn söker och definierar objekten för fasen och avgränsningar identifieras. En 
detaljerad beslutsplan upprättas och risker identifieras. Där risker föreligger planerar man för 
alternativa strategier. I den andra sektorn arbetar man vidare med de risker som identifierats 
och en detaljerad analys görs för att försöka reducera riskerna. Därefter i sektor tre startar 
utvecklingen av systemet. I den sista sektorn görs en analys om man skall fortsätta med ännu 
en loop i spiralen. Beslutar man för en fortsättning planerar man för nästa fas. Det speciella 
med spiralmodellen är att den tar stor hänsyn till risker. Vilket är positivt då risker ofta 
innebär ökade kostnader och att den planerade tiden överskrids. I själva utvecklingsarbetet 
kan utvecklaren använda sig av olika metoder för att komma fram till ett resultat. 
 
6.6 BMS 
 
BMS är den applikation som Volvo IT i Trollhättan använder för att lagra de styrande 
dokumenten som de använder. BMS står för Business Management System och består av 
systematiskt upplagda processer, rutiner (styrande) dokument som upprättas för att kunna 
planera, kontrollera, följa upp och förbättra kvaliteten på produkter (varor och tjänster).  
Grundsystemet i BMS bygger på av IBM köpta Domino, och har av Volvo IT "anpassats" till 
att fungera som kvalitetssystem för deras behov. 
 
För att Volvo IT s medarbetare skall kunna hitta alla styrande dokument och information på 
en och samma plats, godkända och versionshanterade, används applikationen (verktyget) 
BMS. Varje enhet/avdelning på Volvo IT i Trollhättan är själva ansvariga för innehållet. För 
att kunna läsa och kommentera dokument i BMS behövs inget speciellt verktyg eller lösenord. 
Däremot för att kunna skapa och godkänna dokument som läggs ut i BMS behövs särskild 
behörighet, även för att kunna läsa dokument med behörighetskrav. 
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Vid skrivande av dokument i BMS används olika mallar beroende på vad det är som skall 
beskrivas. Det finns mallar för: 

? Dokument register 
? Funktionsbeskrivning 
? Rollbeskrivning 
? Rutin 
? Process beskrivning 
 

Samtliga anställda på Volvo IT i Trollhättan går en utbildning för att lära sig BMS. 
 
6.7 Infopath 
 
Vi har tittat närmare på en ny programvara från Microsoft, InfoPath 2003, då den är ett 
tänkbart förslag på en applikation att använda sig av som stöd för Volvo ITs 
verksamhetsplanering. Den information som finns tillgänglig om InfoPath är framförallt 
hämtad från Microsofts hemsida (http://www.microsoft.com/sverige). I och med att det är en 
ny produkt så finns det inte så mycket alternativ litteratur att tillgå och därmed kan det tyckas 
att informationen är väl säljande och positiv. Vi har dock försökt att vara så objektiva som 
möjligt. Vi hade också ett säljmöte med representanter från Microsoft där vi fick en del 
information. 
 
InfoPath är en ny produkt i Microsofts Office paket. Tanken med InfoPath är att det ska ta till 
vara och kombinera det bästa av traditionell ordbehandling och de stora 
datainsamlingsmöjligheterna som ett arbete med formulär möjliggör. Applikationen har stora 
fördelar när man vill samla in mycket data men som samtidigt är så korrekt som möjligt. 
Tanken är att det skall vara mer flexibelt än statiska formulär. InfoPath stödjer Extensible 
Markup Language (XML) som gör det möjligt att informationen återanvändas i hela 
organisationen. XML är ett öppet och standardiserat språk för data. Data i XML format är 
flyttbart och kan lätt återanvändas. Infopath har en verktygslåda som inkluderar XML 
formulär redigerare och ett XML formulär för design. 
 
I InfoPath finns färdiga exempelformulär men man har även möjlighet att skapa effektiva 
formulär som passar för just det arbetsområde som man har tänkt använda det i. Insamlad 
information kan återanvändas och anpassas efter olika situationer. Man kan skapa olika vyer 
av samma information beroende på vem eller vad som är intressant för respektive person. 
Funktioner som InfoPath tillhandahåller är till exempel datavalidering, en kontroll att man 
skriver in värdet som efterfrågas. Det finns även funktioner som man finner i 
ordbehandlingsprogram som avancerad textformatering, autokorrigering och 
stavningskontroll. Det finns en inbyggd funktion som gör att man alltid använder sig av den 
senaste versionen och som användare kan man fylla i ett formulär vare sig man arbetar offline 
eller online. När man ansluter sig uppdateras informationen som matats in i formuläret 
automatiskt.  
 
Användargränssnittet gentemot användaren bygger på hur det vanligtvis ser ut hos Microsofts 
produkter som de flesta av oss är väl bekanta med vid det här laget. Därmed skall det inte 
krävas någon större förkunskap för att kunna fylla i ett formulär. InfoPath samverkar med alla 
databaser och servrar med XML funktioner. Genom att stödja XML webbtjänster och vara 
kompatibelt med databaser har man därmed också möjlighet att integrera informationen med 
andra processer i företaget.  
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7 RESULTAT  
Vi har genomfört informations insamlingar genom seminarium, fokusgrupper och intervjuer. I 
ett seminarium med Microsoft fick vi en fördjupad kunskap om vad och vilka möjligheter 
som finns med InfoPath. Genom fokusgrupper tog vi fram den information som ligger till 
grund för innehållet i den applikation som kommer att stödja verksamhetsplaneringsprocessen 
och resultatet kan man läsa i bilaga 2. Intervjuerna gav oss information om hur personalen 
arbetar under ett utvecklingsarbete. Det gav oss underlag för förslag till hur man kan jobba 
effektivt och strukturerat vid IT utvecklingsprojekt. Genom litteraturstudier fick vi även ökad 
kunskap om hur personalen på ett företag kan arbeta strukturerat i ett IT och 
mjukvaruutvecklingsarbete. 
 
7.1 Seminarium 
 
Seminariet med Microsoft gav oss en fördjupad kunskap om vilka utvecklingsmöjligheter som 
ges med InfoPath och om det var rätt applikation för att stödja deras planering av 
verksamheten. Det som talar för att InfoPath är rätt verktyg att använda för det här ändamålet 
är att man exempelvis kan skapa olika vyer. Med vyer kan man utgå ifrån samma data och 
extrahera den del av informationen man vill visa för ett specifikt ändamål eller en specifik 
användare. En annan positiv funktion är att om man sitter och fyller i uppgifter i ett formulär 
och uppkopplingen försvinner, så finns informationen kvar. När uppkopplingen sedan 
kommer tillbaka så uppdateras databasen automatiskt med den informationen som hade 
matats in tidigare. Man behöver inte mata in samma information en gång till. Detta sparar 
framförallt tid och ger en säker hantering av data. Det finns ingen risk för att informationen 
går förlorad. I InfoPath har man även möjlighet att styra användaren genom datavalidering. 
Det tvingar användaren att mata in rätt information så att man verkligen får in de uppgifterna 
man efterfrågar.  
 
7.2 Gruppintervjuer 
 
Genom gruppintervjuerna fick vi fram den information som ligger till grund för ett förslag om 
hur verksamhetsplaneringen kan förbättras. I grupperna diskuterades flödet i verksamheten 
och flera olika synpunkter om hur den kan förbättras diskuterades. Resultatet av gruppmötena 
är den kravspecifikation som vi lämnat till Volvo IT i Trollhättan som även är en del av 
resultatet. Vårt arbete har resulterat i flera dokument. Dels har vi i ord beskrivit 
förutsättningarna för införandet av ett nytt verktyg. Vi har även preciserat den information 
som respektive formulär skall behandla, den finns beskriven nedan. Kravspecifikationen finns 
i sin helhet som bilaga2.  
 
FÖRFRÅGAN AV BEHOV SOM GÅR TILL VOLVO AERO 
 
Det första steget av verksamhetsplaneringsprocessen är den delen där det går ut en förfrågan 
till Volvo Aero om vad de har för behov att IT stöd. Det gör de för att skapa en så effektiv 
verksamhetsplanering som möjligt. Det första som kunden gör är att fylla i en beskrivning av 
nuläget för att man ska veta hur situationen ser ut nu. Det är alltid bra att veta vilken 
utgångspunkt man har, på så sätt kan man också se hur stort steg det är att genomföra 
önskemålen. Ibland handlar det om mindre saker och ibland är det flera ärenden som är 
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väldigt lika varandra och man kan då lösa dessa samtidigt med en enda lösning. De skall även 
beskriva var de vill vara om ett år och om tre år. Det man är intresserad av att veta är hur stort 
ett projekt är och hur långt i utvecklingen vill de ha kommit om ett och om tre år. 
Informationen behövs för att man vill ha en överblick över projektets långsiktighet både vad 
som krävs i tid och pengar. 
 
Kunden skall även tala om vad behovet kommer att generera för nytta eller värde för 
verksamheten. Det kan röra sig om besparingar i personalresurser eller av delar i 
verksamheten eller att kanske höja effektiviteten. När de fyller i detta så vet man att de har 
tänkt igenom behovet, att det måste gynna företaget på något sätt, annars är det inte värt att 
satsa pengar på. Innan behovet skickas tillbaka skall det också vara ifyllt med vem som är 
ansvarig för behovet. Det ska finnas med namn, telefonnummer och e-mail. Den som är 
ansvarig är också kontaktperson på Volvo Aero, det är den personen som ansvarig på Volvo 
IT tar kontakt med när det uppstår frågor. Det ska också fyllas i vilket bolag som behovet 
tillhör, vilket affärsområde, vilket informationssystemsområde och vilken process det tillhör. 
Detta brukar den som fyller i formuläret veta själv. Tanken är att det kommer att finnas en 
drop-down list där man endast har vissa val att göra. När behovet skickas tillbaka så har det 
tilldelats ett nummer som den som fyller i formuläret inte ser. Det finns en räknare i 
bakgrunden som håller ordning på alla ärendena. Alla uppgifter måste vara ifyllda annars går 
det ej att sända iväg formuläret.  
 
FÖRÄDLING AV VOLVO AEROS BEHOV  
 
Det andra steget är att Volvo IT vill förädla den information som man hämtat in från kunden. 
Det gör man för att de ska få en mer exakt bild av vad det egentligen är som behovet består i. 
De förvandlar sedan behoven till verkliga projekt som de kan arbeta med. 
 
När ett behov kommer in så tilldelas det ett nummer, detta görs redan i första steget. Ibland 
kan flera behov kan lösas med en och samma lösning och de får då ett nummer ihop. Det blir 
deras projekt nummer. När man har ett projekt nummer utses någon på VolvoIT som blir 
ansvarig för den punkten. Den här personen tar sedan kontakt med personen som står som 
ansvarig för behovet på VolvoAero. Det resulterar i en mer djupgående diskussion om man 
behöver ett förtydligande av vad behovet innebär. Även en beskrivning av vad det får för 
ekonomiska effekter finns med i diskussionen. De uppskattar också vad det kan behövas för 
resurser i manhour, dvs. personal. Hur mycket tid behöver personal på Volvo Aero avsätta 
och hur mycket tid behöver VIT (Volvo IT) avsätta för projektet.  
 
Skulle det bli nödvändigt att dela upp projektet i mindre delar så kallar man det för 
subprojekt. Subprojektet får också ett nummer, namn och referens. Detta gör man om 
projektet blir för stort. Det kan vara lättare att angripa det om man har delat upp det i mindre 
delar. Projektet måste också prioriteras. Det är kunden som gör prioriteringen efter att VIT 
talat om hur mycket resurser som man har möjlighet att tilldela respektive projekt. Många 
gånger måste en del behov tas bort eftersom det inte finns tid och resurser för alla projekt, det 
är den här prioriteringen som kunden gör. Projektet får inte startas förrän det är godkänt. 
 
7.3 Intervjuer 
 
Sammanlagt genomfördes sex intervjuer utifrån frågemallen. Genom dessa intervjuer fick vi 
en god bild av hur personalen arbetar på företaget.  
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7.3.1 Arbetsprocessen 
Alla våra respondenter arbetar med att utveckla programvaror. Den största delen av deras 
arbete består av underhåll och förvaltning av befintliga program. Våra respondenter arbetar 
inte så ofta med nyutveckling av system och programvaror. Oftast arbetar de med hela 
processen i ett utvecklingsarbete från förstudie till implementation. I och med att man arbetar 
med alla bitarna i ett utvecklingsarbete så bygger man därmed upp en bred kunskap om hela 
systemet. Det är inte ofta som de utvecklar ett större system på företaget. De utvecklar 
mestadels små kompletterande delar som används ihop med en större applikation eller ett 
program. De har utvecklat program där slutanvändaren har varit en enda person. En 
respondent svarade att det kan var svårt att förutsäga hur stort ett projekt kan bli. 
     ”Ibland säger man att man gör det på en eftermiddag men när man sedan 
     sätter sig för att jobba så visar det sig att det var mycket mer jobb än man trodde 
     och att det kan ta upp till två månader.” 
 
En utveckling av ett system startar med ett arbetspaket. Det är ett dokument som följer med 
under arbetets gång där de beskriver både förväntat och verkligt resultat. Det är en 
beskrivning av bakgrunden till utvecklingsuppdraget, aktiviteter som säger vad det är som ska 
göras. Man planerar för ett start datum och de försöker också att planera ett slutdatum. När 
arbetet är utfört skall de föra in det verkliga slutdatumet. De dokumenterar hur mycket 
resurser projektet kommer att ta i anspråk, både i timmar och i antalet personer. Både vad de 
planerar för och i slutändan vad den verkliga resursförbrukningen blev. I dokumentet 
beskriver de även vad det förväntade resultatet är och i slutändan även det verkliga resultatet. 
Ett arbetspaket skall signeras av ägaren, teamleadern och beställaren innan man kan börja 
arbeta med det.  
 
Det blir en hel del dokumentation som resultat av ett utvecklingsarbete. Det finns en teknisk 
och funktionell beskrivning på systemet. Vilken databas och vilka tabeller man använt, vilka 
komponenter som finns. Kommentarer i koden är jätteviktigt. Även om man tror att man 
kommer ihåg vad kodraderna gör så när det gått en tid så har man glömt bort. Den 
självklaraste kodrad är bra att kommentera. En användarbeskrivning skall också skrivas både 
på svenska och på engelska.  
 
7.3.2 Kravspecifikation 
Flera av våra respondenter svarade att de gör sina kravspecifikationer efter eget huvud. Ofta 
när de ska göra en ny så tar de en gammal och ändrar i den. Det finns nackdelar med detta 
som en respondent uttryckte det. 
     ”Ofta tittar man på något gammalt och det kan ju tänkas 
     att man inte hade med dom rätta sakerna då, det kan vara något som man glömt.”  
 
De tycker att det inte är några problem att förstå andra kravspecifikationer som görs på 
företaget. Samtidigt tycker de att det hade varit bra om det fanns en mall som de kunde 
använda när de skriver en kravspecifikation så att alla använde samma. Framförallt för alla 
nya och ovana. Det som flera respondenter tycker är viktigt är att mallen för 
kravspecifikationen inte är för omfattande ”Blir det för mycket administration hinner man inte 
med det man skall göra”. Respondenterna uttrycker också önskemål om de skall använda sig 
av mallar måste de finnas lättillgängliga. 
 



 24 

Riskbedömning i samband med olika projekt sker så till vida att man tänker på riskerna innan 
man går in och ändrar i koden. Man tänker och funderar på vilka konsekvenser det kan bli om 
man gör fel. Ofta sitter man ner och diskuterar med en kollega om hur man ska göra så att det 
ska bli så bra som möjligt. Det förekommer endast en större riskanalys när man arbetar med 
större projekt och detta görs för att man inte vill riskera att något blir fel gentemot kunden. 
Man är rädd om sitt anseende utåt. 
 
7.3.3 Användarmedverkan 

När vi frågade om användarmedverkan så fick vi mycket varierande svar. Allt ifrån att de är 
med i hela tiden till att det är de som i slutändan godkänner produkten. Ett par respondenter 
svarade att det är olika beroende på vad det är för projekt. Vid utveckling av applikationer är 
ofta användarna med mycket i början av processen. Detta för att man ska få in så mycket 
information som möjligt av vad det är som de vill ha och vad problemet är idag. Det är ofta 
mycket tankar och önskemål i början av processen. Det krävs ett par möten innan man är 
överens om vad som ska göras och hur det ska bli i slutändan. Ibland händer det att kunden 
kommer med en kravspecifikation där det står i text vad det är som de önskar. Men detta 
räcker oftast inte utan ytterligare kontakt måste tas för att få fram mer information om vad det 
är som kunden har tänkt sig.   
 
När utvecklaren känner att det finns tillräckligt med information för att börja 
utvecklingsarbetet så startas arbetet och kontakten med användaren minskar ett tag medan 
utveckling sker. Detta därför att kunden inte kan vara med under själva utvecklingen utan 
kunden får se första resultatet så fort det har kommit fram. Dyker det upp frågor under tiden 
vilket det ofta gör så tas kontakt direkt och man reder ut vad som gäller. När designen börjar 
bli färdig så ökar kontakten med användaren igen för att se vad kunden vill ha för design. 
Sedan sker förändringar tills kunden är nöjd. Ibland får användaren se en prototyp av 
applikationen som de har möjlighet att ge respons på. En respondent beskrev dock vikten av 
att det är rätt kund som man har att göra med.  
 
     ”Jag visar ibland upp en prototyp och önskar respons på den, 
     det är bra om man jobbar med en kund som är villig, snabb och bra på respons. 
     Det har hänt att det dröjt månader innan man fått respons 
     och då kan det vara lite sent”.  
 
I slutändan är det alltid användarna som skall godkänna och testa programmet. 
 
7.3.4 Metodarbete 
På frågan om de kände till om det fanns någon etablerad metod att arbeta efter på företaget 
hade de olika uppfattningar om detta och de var inte entydiga i sina svar. De som hade 
uppfattningen att det finns en metod att arbeta efter sa att det sällan görs. En respondent 
svarade ”att det ger inte det stödet som jag vill ha.” Ofta när de arbetar är det deras egen 
samlade erfarenhet som ligger till grund för hur ett arbete fortskrider. I det stora hela så följer 
de gången i ett utvecklingsarbete men ”[de] jobbar lite på lösa boliner och det är inte så 
mycket struktur”. De har en projektplan som man kan följa när man arbetar med ett projekt. 
Denna projektplan ska kunna användas i stort sett i alla jobb eller projekt som de har åtagit sig 
att göra. En respondent svarar dock att det är endast i större projekt som den används. 
 
Instruktioner hur de skall arbeta finns även i BMS systemet. BMS står för Business 
Management System. BMS är systematiskt upplagda processer, rutiner som upprättas för att 
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kunna planera, kontrollera, följa upp och förbättra kvaliteten på produkter. BMS är den 
applikation som de använder för att lagra de styrande dokumenten. Flera av respondenterna 
svarar att de har svårt att använda sig av BMS systemet. De har svårt att hitta den 
informationen som de söker och den kan även vara svår att förstå. Respondenterna skulle inte 
ha någonting emot om deras arbetssätt skulle vara mer styrt och strukturerat. Det är viktigt att 
om man vill införa en modell att arbeta efter, får den inte vara för avancerad och svår att följa. 
 
 
8 ANALYS/DISKUSSION 
 
I det här avsnittet kommer vi att analysera och delge våra tolkningar av den information som 
vi har samlat in.  
 
Respondenterna på företaget vi studerade uppger att de inte har en speciell namngiven metod 
som de arbetar efter under ett systemutvecklingsarbete. Det innebär att de jobbar efter eget 
huvud. När det inte finns en styrd process som personalen arbetar efter är det varje individs 
egen erfarenhet som är den stora kunskapskällan. Har en utvecklare inte erfarenhet inom ett 
område frågar de någon arbetskamrat hur han skulle ha gjort och så tar man efter det sättet att 
arbeta. Det medför att det finns många olika varianter på hur man utvecklar system på ett 
sådant företag. 
 
Det kan resultera i flera nackdelar när personalen arbetar efter det här arbetssättet. Det kan 
innebära svårigheter när man inte gör hela systemutvecklingsprocessen själv. Det blir svårare 
att förstå vad någon annan har gjort om man tar över ett program för förvaltning, 
komplettering eller uppdatering. Det blir även svårt att få ett bra arbetsflöde som fungerar 
effektivt om man inte arbetar enhetligt. På mindre arbetsplatser, som den vi har studerat, där 
personalen oftast arbetar med småskaliga projekt arbetar personalen sällan med olika delar i 
ett utvecklingsarbete. Vanligtvis brukar en och samma person eller projektgrupp som börjar 
med ett uppdrag slutföra det. Det gäller naturligtvis inte alla mindre företag utan det finns 
många variationer på hur man arbetar under ett utvecklingsarbete. Samtidigt finns alltid risken 
att en person lämnar företaget. Har man då inte ett allmängiltigt sätt att arbeta efter blir det 
svårt att ta över.  
 
När det inte är så stora uppdrag som en utvecklare arbetar med då handlar det om att göra 
mindre applikationer och då är frågan om det hade varit en hjälp att ha en 
systemutvecklingsmetod att arbeta efter. Risken är att det bara hade gjort arbetet mycket 
tyngre och mer svårarbetat. Det får inte bli en mängd merarbete bara för att man ska följa en 
modell, då tycker ingen att det är positivt att arbeta efter den. Det man skulle kunna göra är att 
plocka ut vissa bitar ur en systemutvecklingsmodell. För ett mindre företag där exempelvis 
RUP i sin helhet kan vara för stor att arbeta efter, kan företaget istället plocka ut de delar som 
man anser är relevanta och implementera dem i företaget. En förutsättning för detta är att det 
är enkelt att arbeta efter. Beskrivningar av vad och hur man skall arbeta bör vara beskrivet på 
ett enkelt sätt och finnas på en lätt tillgänglig plats. 
 
Vi har fördjupat oss i en modell som har namnet Capability Maturity Model (CMM). 
Modellen belyser hur man kan arbeta med utvecklingsarbete i ett större perspektiv som 
involverar hela organisationen. Man delar in ett företag i olika mognadsgrader. Om man vill 
placera in ett företag på en viss nivå, exempelvis Volvo IT i Trollhättan som vi har studerat, 
så skulle vi vilja placera in företaget på nivå tre. På den här nivån finns bland annat 
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standardprocessen för att utveckla mjukvaran dokumenterad och man skräddarsyr 
standardprocessen för respektive projekt.  
 
Kritik har riktats mot CMM att det är en modell för stora organisationer och stora projekt. 
Grundarna till modellen anser att man skall se den som en guidebok och inte ett rättesnöre och 
att man därför kan anpassa den till mindre organisationer. På ett företag där de inte arbetar så 
ofta med stora projekt kan det vara ett stort steg att införa en ny modell att arbeta efter som rör 
hela organisationen. Vi anser att även om man inte väljer att arbeta efter modellen, så är det 
ändå givande läsning. CMM förordar en styrd och strukturerad process där alla inblandade i 
processen vet vilken roll den personen har och vilket ansvar som vilar på den personen. 
Vilken dokumentation som skall finnas är klart definierad. Det handlar om att hela tiden dra 
lärdomar ifrån tidigare processer för att ständigt förbättra sig. Det finns mycket bra idéer i 
CMM om vad som är viktigt att tänka på i ett mjukvaruutvecklingsarbete. 
 
På företaget som vi har studerat finns det inget enhetligt sätt att utforma de dokument som 
tillsammans med produkten ger en bild av vilka krav det finns från beställaren på produkten 
och önskemål om funktionaliteter i den. Personalen har flera andra instruktioner i BMS som 
ska vara en hjälp vid deras arbete men alla personer som vi talade med hade svårigheter med 
att använda det på rätt sätt. Det var svårt att hitta det de letade efter och det var ibland svårt att 
förstå vad det var som de skulle använda. När vi frågade personalen om de trodde att det 
skulle underlätta för dem att ha en mall att arbeta efter när de gör kravspecifikationer, så 
trodde alla att det hade underlättat deras arbete. Även om de tycker att de förstår andras 
kravspecifikationer och att det fungerar bra, så anser de flesta att det hade varit positivt om 
alla skrev någorlunda lika. Genom vad vi har fått fram så skulle vi vilja föreslå företag som 
inte har en mall att arbeta efter att de inför en mall. Det ger flera fördelar. Har man en mall 
med ämnen man bör tänka på är risken mindre att man glömmer viktiga aspekter. Processen 
blir mer genomarbetad då man måste tänka igenom alla punkterna i kravspecifikationen. Det 
blir lättare när man kommer som ny eller om man bara är osäker och ovan.  
 
Det som man bör ha i åtanke om man vill införa en mall att arbeta efter är att den inte är för 
omfattande. Den får inte vara för avancerad eller resultera i för mycket administration för 
personalen, då är risken att den inte används. Kravspecifikationen skall även finnas 
lättillgänglig så att det inte råder några tvivel om var mallen finns att hämta. Det är viktigt att 
kravspecifikationen är ett dokument som kan utvecklas i enlighet med vad Stiller & LeBlanc 
(2002) rekommenderar, det skall finnas möjlighet att föra in ny information allt eftersom ett 
arbete fortskrider. 
 
Vilket arbetssätt och vilka modeller ett företag väljer att arbeta efter beror till stor del av 
storleken på företaget, hur stora projekt det handlar om och vad det är för typ av projekt. Det 
företag som vi har studerat arbetar inte efter en och samma modell utan anpassar arbetssättet 
efter uppgiften. Det är nog ofta som det fungerar på det sättet i verkligheten framförallt på 
mindre företag. Det skulle kunna jämföras med att arbeta med evolutionärt utvecklingsarbete. 
Där processen inte är så strukturerad och där dokumentationen utvecklas med processen. 
Kundens krav är i fokus och utvecklaren använder sig av olika tekniker för att få fram 
slutprodukten. Vanliga tekniker idag är prototyping och återanvändning. Att skapa en 
prototyp ger kunden tidigt en möjlighet att se och testa om produkten uppfyller de krav som 
var tänkta. Återanvändning är tidsbesparande och säkert vilka är två viktiga ingredienser i ett 
utvecklingsarbete.  
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Beroende på hur en organisation är uppbyggd så ger det olika förutsättningar för hur 
personalen kan bedriva sitt arbete. I en decentraliserad organisation får personalen mer frihet 
men samtidigt är det under ansvar. Det kräver en hel del av personalen att arbeta på det här 
sättet. Som person måste man vara strukturerad, motiverad och disciplinerad. Vilken 
arbetsmiljö som råder i organisationen bidrar även detta till om personalen kan arbeta med 
större frihet och få uttryck för sin kreativitet. Arbetar personalen i projektform kan det finnas 
fördelar genom att man uppnår mer genomarbetade lösningar och att det ger utrymme för att 
tränga djupare in i problemet.   
 
Volvo IT i Trollhättan hade ett förslag om att använda InfoPath som verktyg för att stödja 
deras verksamhetsplaneringsprocess. Efter seminarium med Microsoft och litteraturstudier 
tycker vi att InfoPath är ett lämpligt verktyg för detta ändamål. Vi har inte jämfört InfoPath 
mot något annat liknande verktyg utan vi har endast undersökt om InfoPath var lämpligt för 
Volvo IT i Trollhättan att arbeta med i processen för verksamhetsplaneringen. Fördelarna som 
vi vill belysa är att databasen alltid är uppdaterad med den senaste versionen. InfoPath ger 
stora möjligheter till datavalidering vilket innebär att IT avdelningen får in det underlag som 
de behöver. En annan fördel är att man kan lyfta fram informationen man vill presentera 
genom olika vyer beroende på för vem eller vad det är man vill visa.  
 
Vi valde att inte göra en riskanalys då vi och företaget var överens om att applikationen som 
ska utvecklas inte är företagskritisk. Om applikationen av någon anledning inte fungerar som 
det är tänkt, medför det inga allvarliga risker för företaget. 
 
 
9 SLUTSATS 
 
Vi har undersökt hur man kan jobba effektivt och strukturerat vid mjukvaruutvecklingsarbete 
och om det finns behov av ett enhetligt sätt att föra sin dokumentation på. Efter analys och 
sammanställning av vårt material har vi kommit fram till följande slutsatser. 
 
Det företag vi studerat arbetar inte på något generellt och strukturerat arbetssätt vid 
systemutveckling och det är oftast mindre system som utvecklas. De respondenter vi 
intervjuade tror att deras arbetsprocess hade blivit effektivare om det hade funnits ett mer 
generellt och strukturerat arbetssätt. Det vi har kommit fram till är att företag som befinner sig 
i den här situationen och där det råder liknande förutsättningar finns inget behov av att införa 
en hel modell. Det som är att rekommendera är att man tar vissa processer i en modell och 
anpassar det efter hur det passar in i arbetssättet och i den organisation man arbetar i. Det 
svåra jobbet består i att införa ett nytt arbetssätt och att få alla att arbeta mot gemensamma 
mål. Vi tror dock att mer struktur i ett utvecklingsarbete hade hjälpt och förbättrat 
förutsättningarna för de flesta företag. Det leder i slutändan till ett effektivare arbete och en 
bättre slutprodukt. Det är en svår balansgång mellan att strukturera upp arbetet och samtidigt 
behålla friheten som ger möjlighet för personalen att föreslå innovativa lösningar. Om du inte 
har en vägledning att utgå ifrån är det svårare att nå det önskade målet. 
 
Vi var även intresserade av om det underlättar att använda en mall vid framtagandet av de 
dokument som produceras under ett utvecklingsarbete. Det är bra att ha en mall att utgå ifrån, 
då kan man få påminnelser om vilken information som kravspecifikationen skall innehålla. 
Annars kan man lätt glömma något. Det är inte positivt att det finns flera olika varianter av en 
kravspecifikation på ett företag. Vi förordar att företag som inte har en mall att arbeta efter 
undersöker om intresse finns på företaget att införa en. Det är viktigt att företagen använder 
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sig av en mall som är enkel och finns lättillgänglig för personalen. När vi gjorde förstudien av 
verksamhetsprocessen använde vi oss av en mall som vi anser innehöll relevanta punkter och 
även var lätt att använda. Förslagsvis kan företag använda sig av punkterna i vår mall och 
sedan anpassa den efter förutsättningarna som finns i deras organisation. 
 
Vilka tekniker och vilket arbetssätt personalen väljer att arbeta efter under ett 
utvecklingsarbete beror på flera olika faktorer. Storleken på företaget och hur organisationen 
är uppbyggd. Hur stort ett projekt är och vad det är för typ av projekt. Om man vill arbeta mer 
strukturerat gäller det att skapa ett ramverk som företaget får anpassa efter de förutsättningar 
som varje företag har. Innanför ramverket måste utrymme ges för att man skall kunna möta 
varje projekts unika behov. Utrymme måste också ges personalen så att kreativitet och 
innovativa lösningar främjas. Att arbeta strukturerat behöver inte betyda att personalen 
tvingas gå på samma led utan det ger istället ett stöd så att det underlättar det övriga arbetet. 
 
En del i uppsatsen var även att göra en förstudie av verksamhetsplaneringen på Volvo IT i 
Trollhättan. Förstudien resulterade i en kravspecifikation som används i framtagandet av en 
applikation som ska hantera inkommande behov vid företagets verksamhetsplanering. Genom 
gruppintervjuer fick vi fram den information som skall finnas med i applikationen som stödjer 
verksamhetsplaneringen. Nu återstår det för Volvo IT i Trollhättan att designa och 
implementera applikationen. 
 
Efter seminarium med Microsoft och litteraturstudier tycker vi att InfoPath är ett lämpligt 
verktyg att använda sig av i verksamhetsplaneringen. I andra företag med liknande 
förutsättningar där det finns ett behov av samla in mycket information med hjälp av 
dynamiska formulär är InfoPath ett verktyg att rekommendera. 
 
Att göra generaliseringar utefter vårt material kan vara vanskligt då vi har gjort 
undersökningen på en relativt liten avdelning och intervjuat ett fåtal av de anställda där. I 
företag behöver man jobba efter någon modell och ha någon metod att jobba efter. Det viktiga 
är inte vilken metod de har utan att det finns en som alla lätt kan följa. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
FRÅGEMALL 
 
       Allmänna frågor: 
 

1. Kön? 
 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

3. Hur länge har du arbetat på företaget ?   (Motsvarande företag)? 
 

Utvecklingsmiljö: 
 

4. I ett utvecklingsarbete kan man jobba med hela processen från analys till färdig 
produkt. Jobbar du med hela processen eller med en del? 

 
5. Hur stora projekt brukar det handla om? 

 
6. Om du hade i uppdrag att göra en förstudie, att ta fram nödvändig information om 

problem och mål, hur går du tillväga då? 
 

7. Hur mycket, och i vilka stadier, får en slutanvändare vara med i utvecklingsprocessen? 
 

8. Vilka dokument resulterar en förstudie i? 
 

9. Vet du om det finns någon etablerad metod att arbeta efter på företaget, när det gäller 
analys och designarbete? 

 
       Särskilda kravspecifikationer: 
 

10. Finns det krav på specifika dokument och vad de skall ha för innehåll som resultat av 
ett utvecklingsarbete? 

 
11. Känner du till några bra mallar för att ta fram en kravspecifikation som du skulle 

kunna tänka dig att arbeta efter? 
 

12. Tror du att det skulle underlätta ditt arbete om det fanns ett inarbetat och ett för alla 
generellt sätt att arbeta efter (t ex en mall för framtagandet av en kravspecifikation) ? 

 
 
Riskbedömning: 

 
13. Sker en riskbedömning i samband med olika projekt? (Om så sker – hur?) 
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14. Förekommer avstämningstidpunkter/beslutspunkter i samband med projektutveckling? 
(Om så sker – när? Hur?) 

 
 
Bilaga 2 
 
KRAVSPECIFIKATION FÖR VERKSAMHETSPROCESSEN  
 
PRESENTATION AV FÖRETAGET 
Det är AB Volvo som står som ägare till Volvo IT. Volvo IT:s huvudområden finns inom 
datordrift, utveckling och underhåll av system, teknik, data- och telekommunikation. Volvo 
IT i Trollhättan arbetar både globalt mot Volvo Aero Koncernen som finns utspridd världen 
över men även lokalt mot Volvo Aero i Trollhättan. 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING  
Man kan dela in Volvo ITs verksamhetsår i olika steg. I det första steget handlar det om att 
samla in Volvo Aeros behov och önskemål om vilket IT stöd de behöver både på kortsikt dvs. 
1-3 år men även om de har mer långsiktiga planer 3-5 år. Det andra steget är när man arbetar 
med behoven, man förädlar informationen och gör prioriteringar och resursfördelar inom 
avdelningen. Man skapar projekt och delprojekt för att täcka Volvo Aeros behov. Volvo Aero 
gör till sist den sista prioriteringen om vilka aktiviteter som skall genomföras och avtal 
upprättas. Det resulterar senare i år två att man realiserar de projekt som man har beslutat om 
år ett. Det kan även komma in nya behov under året som man inte har planerat för men som 
ändå måste åtgärdas. 
 
PROBLEM/STYRKE/MÅLBESKRIVNING 
I verksamhetsplaneringsprocessen som sker mellan VolvoIT/Aero och Volvo Aero finns det 
brister i hur man samlar in informationen. Informationen om vad de har för behov av IT stöd 
som kommer från Volvo Aero är ofta svår att sammanställa då den kommer i olika format. 
Det man önskar är att kunna inhämta informationen på ett mer strukturerat och enhetligt sätt 
för att det skall bli enklare att ta hand om behoven och för att säkerställa att det är rätt 
information som man får in. 
Det man också önskar från Volvo IT är att processen att upprätta en planering av 
verksamheten över året skall bli mer decentraliserad istället för som det är idag att processen 
är centraliserad. En decentraliserad process kommer innebära att personalen blir mer delaktiga 
i processen. 
Verktyget som skall användas för verksamhetsplaneringsprocessen för Volvo Aero skall göra 
att inhämtningen av behoven blir tydligare och att man på ett bättre sätt kan förädla behoven 
och hitta rätt lösningar. Resultatdatan skall vara i ett sådant format att man kan återanvända 
data i ett projektuppföljningssystem. Man vill också ha möjlighet att mata in 
förvaltningsuppdrag och internt arbete på Volvo IT på ett liknande sätt för att få allt att 
fungera på ett så enhetligt sätt som möjligt. 
 
SYSTEMETS KONSEKVENSER FÖR ORGANISATIONEN 
Konsekvenserna för organisationen blir att alla får en större delaktighet i 
verksamhetsplanerings processen. I och med att man vill att olika aktiviteter i organisationen 
skall hanteras på ett mer enhetligt sätt skall det bli enklare att hantera informationen. Det man 
också önskar är en större tydlighet av vad det är kunden vill ha för IT stöd av VolvoIT. Blir 
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behoven mycket tydligare beskrivna medför det att resultatet i slutändan blir mycket bättre 
och kunden blir nöjd.   
 
FUNKTIONELL BESKRIVNING: Miljö, prestanda, säkerhetskrav 
Ett förslag på verktyg för att hantera informationsflödet i verksamhetsprocessen är Microsoft 
Infopath 2003. Denna programvara måste finnas installerad på varje klient som skall använda 
den, men till en början kommer applikationen att ligga tillfälligtvis på en terminalserver. Där 
får klienterna koppla upp sig för att kunna lägga in information. I ett senare skede kommer de 
personer som arbetar med detta att få programmet installerat på sina datorer. I verktyget skall 
det finnas behörighetskrav, vem som har rätt att gå in och ändra i informationen och vem som 
inte har det. Alla ska kunna titta på informationen men inte ändra, lägga till eller ta bort. 
Ytterligare funktionell beskrivning finns i bilagorna.  
 
KVALITETSKRAV 
Det skall följa den strategiska inriktningen som finns på Volvo Aero. Det finns regelverk för 
applikationsutveckling och dessa skall följas i utvecklingsarbetet. Det skall finnas någon typ 
av datavalidering så att man kan tvinga in rätt information från användaren. Språket skall vara 
engelska, alternativt både engelska och svenska, men det skall finnas förklaringar på svenska. 
Ordval skall genomgående vara likadant så att informationen lätt kan återanvändas och inte 
missförstås. 
 
UTBYGGBARHET 
Applikationen ska byggas så att informationen kan återanvändas och förädlas. Man skall 
också i förlängningen även kunna mata in förvaltningsuppdrag och internt arbete på ett 
liknande sätt. 
 
SYSTEMFÖRVALTNINGSASPEKTER 
Beställare är avdelning 1200. Ytterst ansvarig är Sven-Olof Höög som äger processen. 
Beställare av utvecklingsverktyget är Ingemar Ottemo och ansvarig för framtagande av 
applikationen är Daniel Jonsson. 
 
LEVERANSDATUM 
Kravspecifikationen och en pilot skall vara färdigställd 2004-03-15. 
Färdig produkt skall vara klar 2004-05-30. 

SUCCESSKRITERIER 

? Volvo IT är nöjda om användarna är nöjda med verktyget de får för att fylla i sina VP-

önskemål. 

? Volvo IT får in önskemålen på ett strukturerat sätt och att de har möjligheten att 

modellera VP-punkterna. Översätta från funktionskrav till lösningsförslag i en 

tillräcklig grad för att kunna använda dessa uppgifter för projektplanering i Microsoft 

Project 2003. 

 
Steg1 i verksamhetsplaneringen: Förfrågan av behov som går till Volvo Aero. 
Steg2 i verksamhetsplaneringen: Förädling av Aeros behov 
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STEG 1: FÖRFRÅGAN AV BEHOV SOM GÅR TLL VOLVO AERO 
 
DEMAND_ID: Varje behov skall tilldelas ett unikt behovs id, det är ingenting som kunden 
ser, utan det är en räknare av något slag. 
 
PRESENT_POSITION: Beskrivning av nuläget. 
 
WANTED_POSITION_YEAR+1: Beskrivning av vilka kortsiktiga behov de har, från ett till 
tre år.  
 
WANTED_POSITION_YEAR+3: Beskrivning av de långsiktiga behoven, från tre till fem år. 
 
BUSINESS_VALUE: Vad genererar behovet för nytta/värde i verksamheten. Crucial: 
regulated by law, strategic, other. / Rationalization. 
 
SPECIFICATION_RESPONSIBLE_ VAC: Ansvarig person av behovet. Name / Telephone / 
E-mail. Eventuellt kopplat till anställningsnummer. Kunna sortera. 
 
PROCESS: Vilken process som behovet tillhör. Product Development / Manufacturing / 
Delivery / Engine Maintenance / Technical Product Support / Marketing - Sales. Kunna 
sortera. 
 
IS/IT_AREA: ERP / CAX / OFFICE. Vilket område som behovet tillhör. Kunna sortera.  
 
BUSINESS_AREA: Vilket affärsområde behovet tillhör. Engine / LMGT / VAES. Kunna 
sortera. 
 
COMPANY: Vilket bolag behovet tillhör. VAN/VAC/VAS. Kunna sortera. 
 
 
Alla dessa uppgifter skall vara ifyllda/obligatoriska för att man skall kunna slutföra och skicka 
iväg formuläret. 
 
 
 
STEG 2: FÖRÄDLING AV VOLVO AEROS BEHOV 
 
DEMAND_ID: Unikt id för varje behov som kommer ifrån Volvo Aero. Kunna sortera. 
 
DEMAND_SPECIFICATION: Beskrivning och vidareutveckling av behovet, vad som skall 
göras och vilka krav det kommer att generera. Även en ekonomisk beskrivning. Det leder till 
en projekt referens. 
 
SPECIFICATION_RESPONSIBLE_VIT: Person som är ansvarig för DEMAND_ID på 
Volvo IT och har kontakt med SPECIFICATION_RESPONSIBLE_VAC. Kunna sortera.  
 
ESTIMATED_COST: Investering i resurser. manhour VAC / manhour VIT / Investment: 
service, software, hardware 
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DEMAND_ TYPE: Till vilket område på Volvo IT tillhör behovet. Support: vinstcase, 
felavhjälpning / Förvaltning: maintenance, enhancement / Nyutveckling(verksamhets 
önskemål) / Intern tid: FoU, utbildning, semester mm. Kunna sortera. 
 
PROJECT_NUMBER: Projekt nummer. Kunna sortera. 
 
PROJECT_NAME: Namn på projektet. Kunna sortera. 
 
PROJECT_REFERENCE: Referens till direktivet. 
 
PROJECT_STARTDATE: Önskat start datum för projektet. 
 
PROJECT_STOPDATE: Önskat slutdatum för projektet. 
 
SUB_PROJECT_NUMBER: Del projekt nummer. Kunna sortera. 
 
SUB_PROJECT_NAME: Namn på del projekt. Ett huvud projekt kan generera ett eller flera 
delprojekt. Kunna sortera.  
 
SUB_PROJECT_REFERENCE: Referens till direktivet. 
 
VALUE_BASED_PRIORITY: Hur prioriterad är projektet värdemässigt. Skala1-5. 
 
APPROVED_PROJECT: Är projektet godkänt, YES/NO. 


