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Resumé 
 

I denna uppsats har vi undersökt ett produktutvecklande IT-företag med rötter från 
konsultbranschen. Syftet med uppsatsen var att se hur ett produktutvecklande IT-
företag skiljer sig från ett konsultföretag. Vi har även undersökt hur det 
produktutvecklande företagets rötter från konsultbranschen påverkar arbetet med 
produktutvecklingen. Vi undersökte detta genom att på ett IT-företag göra en 
kvalitativ studie som främst bestod av intervjuer. Med hjälp av teorier har vi 
undersökt företaget inom fyra olika områden: företagets systemutvecklingsarbete, 
skillnader mellan tjänster och produkter, organisationens utveckling och företagets 
interorganisatoriska nätverk. Resultatet från undersökningen visade att företagets 
systemutvecklingsarbete inte påverkats nämnvärt av rötterna från 
konsultbranschen. Däremot ser man vissa skillnader när man jämför företagets 
tidigare tjänster med deras nuvarande produkter. Organisationens utveckling har 
påverkats mycket på grund av de samarbetspartners företaget har i sitt 
interorganisatoriska nätverk. Vi såg även att just samarbetet med partners är en 
viktig orsak till att företaget lyckats med sin produktutveckling. 

 
 
 
Nyckelord 
Konsultverksamhet, produktutveckling, systemutveckling, organisationsutveckling, 
interorganisatoriska nätverk
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1 Inledning 
 
Sverige brukar räknas till de länder i världen som har de bästa IT-infrastrukturerna och störst 
andel IT-användning bland både privatpersoner och företag. Detta kan vara en av orsakerna 
till att det finns många IT-företag i Sverige. Computer Sweden har en lista med över 1200 IT-
företag i Sverige som de kallar The IT-industry Guide 2006 (Computer Sweden). En snabb 
överblick på denna lista visar att cirka hälften av dessa företag arbetar som konsulter. I den 
andra hälften arbetar företagen med allt från mjukvaror till hårdvaror. 
 
Det finns IT-företag som valt att gå över från att arbeta som konsulter inom systemutveckling 
till att arbeta med att utveckla egna system för att kunna sälja dem på marknaden, det vill säga 
produktutveckling, och vice versa. Det finns även nystartade företag inom båda dessa 
branscher, där de anställda tidigare arbetade inom den andra branschen, vilket gör att de 
besitter små eller stora kunskaper om den tidigare branschen. 
 
IT-företag som arbetar med systemutveckling, både inom konsultbranschen och inom 
produktutvecklingsbranschen, utvecklar sina system på ett visst sätt (Avison & Fitzgerald, 
2003). Vissa företag använder sig av vedertagna systemutvecklingsmetoder medan andra 
använder sig av egenutvecklade metoder. Det finns även många företag som säger att de inte 
arbetar efter någon metod överhuvudtaget. Systemutvecklingsmetoder är ett område som 
berör alla IT-företag som utvecklar system, även de företag som påstår sig inte använda sig av 
några. 
 
Eftersom vissa IT-företag går över från den ena branschen till den andra eller startar upp inom 
en av dessa så måste det finnas vissa skillnader mellan branscherna. Dessa skillnader, som 
kan vara stora eller små, många eller få, får grundarna av företagen att välja en bransch. 
Frågan är bara vilka dessa skillnader är? Normann (2000) har beskrivit några generella 
skillnader mellan service och tillverkning. Med hjälp av denna beskrivning kan man även 
undersöka skillnaderna mellan konsultverksamhet och produktutveckling inom IT-branschen. 
 
Alla företag och organisationer, däribland IT-företag inom både konsultbranschen och 
produktutvecklingsbranschen, utvecklas på något sätt, från de allra minsta enmansförtaget till 
de största multinationella företagen (Hatch, 2002). Utvecklingen kan dock ske på olika sätt 
och följer inte alltid samma mönster hos alla företag och organisationer. Genom att titta på en 
viss organisations utveckling kan man se hur denna har skett och vilka faktorer som har 
påverkad den. 
 
I princip alla företag, inom IT-branschen eller ej, har ett interorganisatoriskt nätverk. Enligt 
Hatch (2002) kan aktörer i dessa nätverk vara till exempel partners, myndigheter och 
distributörer. Aktörerna i nätverken kan påverka företag och organisationer på olika sätt. Kan 
nätverket vara till nytta för en organisation som börjar med produktutveckling  
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1.1 Problemområde 
 
Det finns både för- och nackdelar med att arbeta antingen med konsultverksamhet eller med 
produktutveckling och försäljning inom IT-branschen. Som vi nämnt ovan så har vissa IT-
företag dock gått över från konsultverksamhet till att utveckla och sälja IT-system. Vi blev 
intresserade av detta fenomen och undrade dels varför ett IT-företag väljer att arbeta inom 
produktutvecklingsbranschen trots att det idag råder högkonjunktur vilket gynnar IT-
konsultbranschen och dels vad det är som skiljer dessa två branscher åt. Vi har därför valt att i 
vår uppsats undersöka ett företag som är i produktutvecklingsbranschen men som har rötter 
och erfarenheter från konsultbranschen. Vi har speciellt valt att undersöka företaget från de 
perspektiven vi nämnt ovan. 
 
Systemutvecklingsarbetet är ett område som alltid är aktuellt när det gäller företag som 
utvecklar system. Det intressanta inom detta område är att det idag på marknaden finns 
väldigt många olika systemutvecklingsmetoder som är anpassade för vissa typer av 
organisationer eller vissa typer av system som utvecklats (Avison & Fitzgerald, 2003). Trots 
att företag kan ta hjälp av dessa och förmodligen effektivisera och standardisera sitt 
systemutvecklingsarbete är det få företag som använder sig av dem. Vad kan detta bero på? 
 
När det gäller skillnader mellan konsultverksamhet och produktutveckling så tycker vi det är 
intressant att undersöka vilka dessa skillnader är och på vilket sätt de gör sig tydliga i 
organisationen. Dessa två olika sätt att arbeta på skiljer sig åt när det gäller arbetssätt och 
komplexitet med avseende på den bredare kunskapsbasen som ett produktutvecklingsföretag 
behöver 
 
Anledningen till varför vi vill undersöka hur ett företag har utvecklats är att man kan se om 
utvecklingen har stämt in på den generella bilden, som till exempel Hatch (2002) ger, eller ej. 
Om utveckling inte följer det generella mönstret kan det vara intressant att undersöka vad 
detta beror på. Utifrån detta kan man sedan ta lärdomar om hur man på ett lyckat sätt kan 
utveckla organisationer och företag. 
 
Slutligen tycker vi att företagets interorganisatoriska nätverk är intressant att undersöka 
eftersom olika aktörer kan påverka en organisation på väldigt många olika sätt. Finns det 
aktörer som man kan dra större nytta av än andra? Hur påverkar dessa aktörer organisationen? 
 

1.2 Frågeställningar 
 
I vårt arbete vill vi undersöka ett IT-företag som har rötter inom konsultbranschen som 
utvecklar och säljer IT-system som produkter. Vi har valt att ställa våra undersökningsfrågor 
inom fyra områden: 
 

• Systemutvecklingsarbete 
Hur ser utvecklingsarbetet av IT-system ut och hur används systemutvecklings-
metoder i detta arbete? Vilka skillnader finns inom systemutvecklingsarbetet på det 
tidigare konsultarbetet jämfört med den nuvarande produktutvecklingen? 
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• Tjänster och produkter 
Vilka är de centrala skillnaderna mellan konsultverksamhet och produktutveckling? 
 

• Organisationens utveckling 
Hur har organisationen utvecklats från starten och på vilket sätt har denna utveckling 
påverkats av produktutvecklingen? Vilka faktorer har påverkat utvecklingen?  
 

• Interorganisatoriska nätverk 
Hur ser företagets interorganisatoriska nätverk ut? Har företagets rötter i 
konsultbranschen påverkat det interorganisatoriska nätverkets utseende? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med vårt arbete är att se hur ett produktutvecklande IT-företag skiljer sig från ett 
konsultföretag. Vi vill även undersöka hur det produktutvecklande företagets rötter från 
konsultbranschen påverkar arbetet med produktutvecklingen. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Först och främst har vi på grund av tidsbrist bara undersökt ett företag i denna studie. 
Konsekvenserna av detta beskrivs i nästa kapitel. När det gäller produktutvecklande IT-
företag som har konsultbakgrund finns det en mängd områden man kan undersöka. Som det 
framgått av våra frågeställningar så har vi valt att titta närmare på fyra områden. 
 
Systemutvecklingsarbetet kommer inte att undersökas på teknisk nivå, det vill säga vilket 
programmeringsspråk som används, och om en anpassning av produkter sker till vissa 
plattformar etc. 
 
Vi undersöker endast företagets relation till partners i det interorganisatoriska nätverket. 
Således avgränsar vi oss från att titta på andra aktörer, som till exempel leverantörer, 
myndigheter och kunder, som kan finnas med i det interorganisatoriska nätverket. 
 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 Inledning 
I det första inledande kapitlet presenterar vi det problemområde vi valt att undersöka. Här 
redogör vi även för vilka frågeställningar vi valt att arbeta efter, vårt syfte och våra 
avgränsningar. 
 
Kapitel 2 Metod 
I detta kapitel presenterar vi det vetenskapliga förhållningssätt vi valt att använda. Vi 
beskriver vår undersökningsprocess vi följt under arbetet. Slutligen diskuterar vi arbetets 
reliabilitet, replikerbarhet och validitet och källkritik. 
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Kapitel 3 Teoretiskt ramverk 
Här presenterar vi det teoretiska ramverk vi valt att använda oss av i vår undersökning. 
Teorierna inom de fyra områdena vi valt att arbeta efter är: systemutvecklingsarbete, tjänster 
och produkter, organisationens utveckling och interorganisatoriska nätverk. 
 
Kapitel 4 Undersökningen och dess resultat 
Undersökningens resultat presenteras uppdelat i de ovan nämnda områdena där vi även 
analyserar resultatet med hjälp av vårt teoretiska ramverk. 
 
Kapitel 5 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi de saker som vi tycker är extra intressanta och anmärkningsvärda i 
resultatet från undersökningen och från kopplingen till teorin. 
 
Kapitel 6 Slutsats 
I det avslutande kapitlet tar vi upp de slutsatser vi kommit fram till utifrån våra 
frågeställningar. Vi ger även förslag på fortsatt forskning. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel presenterar vi den undersökningsmetod vi använt oss av under arbetet med 
denna uppsats. Vi börjar med att presentera vårt övergripande förhållningssätt i arbetet för 
att sedan beskriva varje moment för sig. Till sist tar vi upp frågor rörande reliabilitet, 
replikerbarhet, validitet och källkritik. 
 

2.1 En kvalitativ studie 
 
Vi bestämde oss för att besvara de undersökningsfrågor vi ställt genom att göra intervjuer på 
ett företag som har rötter i konsultbranschen. Att göra intervjuer brukar vanligt inom det 
kvalitativa förhållningssätter. Inom detta förhållningssätt arbetar man ofta på ett induktivt sätt 
vilket Bryman (2002) beskriver med att teorier utvecklas utifrån de observationerna man gjort 
och de resultat man fått. Motsatsen till det induktiva sättet är det deduktiva. Det sistnämnda 
sättet bygger istället på att man utifrån de existerande teorier som finns gör observationer vars 
resultat bekräftar eller förkastar teorin (Bryman, 2002). Vi har i denna uppsats arbetet på det 
induktiva sättet. 
 
Bryman (2002) skriver att kvalitativ forskning har en tendens att uppfatta socialt liv genom 
processer och att denna tendens visar sig till exempel genom ett intresse av att beskriva hur 
skeenden och mönster utvecklas över tid. Detta intresse ser man i vår undersökning genom att 
vi studerar utvecklingen av företaget i studien. Vi har dock inte kunnat studera detta över en 
lång tid utan har försökt fångat detta med hjälp av de ostrukturerade och semistrukturerade 
intervjuerna vi genomfört. Vi beskriver detta problem mer nedan under 2.7 Reliabilitet, 
replikerbarhet och validitet. 
 
”Den kvalitativa forskningsprocessen är inte lika standardiserad och sekventiell som den 
traditionella” (Backman, 1998, s. 50). Detta har lett till att vi utformat en egen 
forskningsprocess, som vi illustrerat i figur 2.1 nedan. Denna undersökningsmetodik har gjort 
att vi under arbetets gång har kunnat avgränsa, utöka och specificera det problemområde vi 
från början ville undersöka. De olika delarna i undersökningsmetoden beskrivs mer detaljerat 
nedan. 
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Intervjuguide Kompletterande 
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Analys och 
kodning 

Intervju 
Iterativ fas 

 
 
 
 
 

Iterativ process 
 
 
 

Besvarande av undersöknings-
frågor  

Undersökning av 
empirin m.h.a. teori 

 Avslutande fas 
 
 
 
 Figur 2.1 Illustration över vår forskningsprocess 
 

2.2 Val av studieobjekt 
 
Valet av respondent till vår studie skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 
2002). Bryman menar att ett sådant urval består av personer som för tillfället råkar finnas till 
hand. Efter att ha beskrivit för vår handledare Erik Wallin vad det var för typ av rörelse vi 
ville undersöka, dvs. en organisation som har rötter i konsultverksamhet med som ägnar sig åt 
produktverksamhet inom IT-sektorn, föreslog han att vi skulle kontakta ett företag han 
tidigare hade haft samröre med. Företaget visade sig vara intresserad av att ställa upp som 
studieobjekt. Inför första mötet med studieobjektet visste vi inte mer om företaget än vad som 
stod på deras hemsida och den beskrivning som vår handledare hade gett oss. Det fanns med 
andra ord en viss osäkerhet om hur väl företaget skulle fungera som studieobjekt för det 
problemområde vi valt att undersöka. Efter första mötet (som vi beskriver nedan) fick vi en 
god uppfattning om vilken typ av organisation studieobjektet var och vi beslutade oss för att 
använda oss av företaget i vår studie. Det var framförallt två avgörande anledningar som 
gjorde att vi betraktade detta företag som ett bra val. Dels visade de ett stort intresse och 
engagemang för att delta i vår undersökning och dels har företaget både ett arbetssätt och 
produkter som intresserade oss och som är relevant för de frågor vi ställt oss. 
 

2.3 Litteraturstudie 
 
När vi hade bestämt oss för vilka problem vi ville undersöka började vi med vår 
litteraturstudie där vi studerade de grundläggande teorierna inom det problemområde vi 
undersökte. Med hjälp av böcker och artiklar som beskriver tidigare forskning och teorier fick 
vi djupare kunskaper i de områden vi valt att studera. Teorierna fungerade även som grund till 
de intervjuguider vi använde oss av under intervjuerna. Efter varje intervju vi hade med 
studieföretaget gjorde vi kompletterande litteraturstudier för att få ytterligare förståelse och 
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djupare kunskaper om de områden och ämnen som berördes under intervjuerna. Vår 
litteraturstudie skedde på så sätt mer eller mindre kontinuerligt under hela 
undersökningsprocessen och var en del i den iterativa processen. Genom att vi hela tiden 
utökade våra teorietiska kunskaper kunde vi utforma mer specificerade undersökningsfrågor 
som vi använde oss av i intervjuguiderna. Efter att vi hade genomfört alla intervjuer 
kompletterade vi våra teoretiska kunskaper ytterligare för att bättre kunna analysera, jämföra 
och diskutera det som sades på intervjuerna. 
 
Vissa delar av den litteratur vi använt oss av i litteraturstudien kommer från böcker och 
vetenskapliga artiklar vi använt oss under utbildningens gång. Resterande delar av litteraturen 
hittade vi genom att söka på främst Lunds universitets Electronic Library Information 
Navigator, ELIN, och Lunds universitets biblioteks lokala bibliotekskatalog Lovisa. Sökorden 
vi använde var: development methodologies, IS development, knowledge networks, 
knowledge management, web.  
 

2.4 Intervjuer 
 
Det empiriska materialet i vår studie samlades in främst genom intervjuer. Den första 
intervjun, som vi upplevde mer som ett möte eller en introduktionsträff, betraktas inom 
forskningsmetodiken som en ostrukturerad intervju. Bryman (2002) karaktäriserar en sådan 
med att forskaren använder sig av ett PM som en minneshjälp. Han menar också att 
ostrukturerade intervjuer tenderar att likna ett vanligt samtal. Vi hade inför mötet förberett oss 
genom att titta på företagets hemsida på Internet och skrivit ner det som vi ansåg vara den 
mest relevanta informationen för oss i relation med det problemområde vi ville undersöka och 
de teorier vi hade studerat. Denna information fungerade som ett PM för oss under mötet. 
Våra främsta syften med den första intervjun var att: (1) vi skulle få presentera oss och 
förklara lite närmare vad vi ville undersöka i vår uppsats, (2) vi skulle få mer kunskap om 
företaget och dess organisation och (3) att den skulle vara en grund för vårt kommande arbete 
med studien. Intervjun kan liknas till ett vanligt samtal där respondenten pratade fritt och 
associerade vidare på det han själv ansåg var relevant. Ett par gånger ställde vi frågor på det 
som vi ansåg var av intresse. 
 
De följande intervjuerna med företaget var av en karaktär som bland andra Bryman (2002) 
kallar för semistrukturerade. Inför dessa hade vi utformat tydliga intervjuguider (se bilaga 1 
och 2) som byggde dels på det som vi ansåg vara av intresse från den föregående intervjun 
och som hade med vårt problemområde att göra och dels på de ämneskunskaper vi hela tiden 
byggde på genom den kontinuerliga litteraturstudie vi genomförde. Semistrukturerade 
intervjuer är bra på så sätt att de, trots att man ofta använder sig av en intervjuguide eller 
liknande, ger intervjupersonen stor frihet att utforma svaren och att intervjuaren kan 
komplettera med anknytande frågor på det som intervjupersonen sagt som inte ingår i 
intervjuguiden (Bryman, 2002). 
 
Alla intervjuer genomfördes på företagets kontor vilket kan ha gjort att respondenterna känt 
sig mer ”hemma” och bekväma till skillnad från om de skulle ha blivit intervjuade på ett för 
dem främmande ställe. Samtliga intervjuer spelades in och vi uppfattade respondenterna som 
bekväma även med detta. Samtalen flöt på väldigt naturligt och intervjupersonerna verkade 
inte känner sig oroade över att deras ord kommer att bevaras åt eftervärlden som Bryman 
(2002) skriver om. 
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2.5 Analys och kodning av det empiriska materialet 
 
Förutom de fakta vi hittade på företagets hemsida kommer merparten av den empiriska data vi 
samlade in från de intervjuer vi genomförde. Som vi nämnde ovan så spelades alla intervjuer 
in och transkriberades. Fördelarna med att spela in och transkribera intervjuerna jämfört med 
att föra anteckningar var att vi kunde koncentrera oss fullt ut på vad intervjupersonerna talade 
om istället för att någon av oss skulle behöva anteckna och rikta en viss del av sin 
koncentration på det. Kvale (1997) skriver om att olika personer kan skriva ut intervjuer på 
olika sätt. Till exempel kan en skriva ut allt som sägs ordagrant medan en annan kan skriva på 
ett sätt som skapar en mer sammanhängande stil. Vi valde att transkribera intervjuerna 
ordagrant för att minimera risken att det transkriberade materialet skulle innehålla den 
transkriberande personens egna tolkningar och uppfattningar av vad som sades. Med hjälp av 
de färdiga transkriptionerna kunde vi sedan se exakt vad som sades under intervjuerna utan att 
missa något och på så sätt kunde också var och en av oss göra sina egna tolkningar under 
analysen. 
 
Med hjälp av transkriptionerna, som vi skrev om i föregående stycke, kunde vi koda och 
analysera de data intervjuerna gav oss. Efter att varje transkribering var klar började vi med 
att individuellt läsa igenom hela intervjun ett par gånger samtidigt som vi markerade ord, 
meningar och fraser som vi ansåg vara av betydelse och intresse för det problemområde vi 
valt och undersökningsfrågor vi ställt. Dessa kategoriserade vi sedan på grundval av de 
litteraturstudier vi gjort (se bilaga 3 för exempel). Kvale (1997) kallar detta sätt att 
kategorisera för meningskategorisering. Han skriver också att kategorierna man valt att 
använda även kan ha underkategorier vilket vi också använt oss av. 
 
När vi båda hade kategoriserat en intervju jämförde vi tillsammans de kategoriseringar och 
markeringar av nyckelord vi gjort för att se hur pass bra eller dåligt de stämde överens. På 
ställen där vi hade kategoriserat på olika sätt bestämde vi tillsammans på vilket sätt det skulle 
kategoriseras. Att samköra olika författares kategoriseringar på detta sätt höjer kodningens 
reliabilitet enligt Kvale (1997).  Med hjälp av denna kodning kunde vi senare bunta ihop de 
stycken, meningar och fraser som var satta inom samma kategori för att lättare se en helhet i 
vad som sagts om en viss företeelse.  
 

2.6 Undersökningen av det analyserade materialet 
 
Resultatet från analysen och kodningen undersökte vi sedan med hjälp av de teorier vi hämtat 
från vår litteraturstudie. Med utgångspunkt från vårt teoretiska ramverk har vi undersökt de 
delar av företaget vi valde att titta närmare på. Till sist förde vi en diskussion kring detta och 
presenterade de slutsatser vi kom fram till utifrån de frågeställningarna vi utgått från. 
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2.7 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet 
 
För att öka reliabiliteten och replikerbarheten i vårt arbete har vi försökt att så tydligt som 
möjligt beskrivit vår arbetsprocess som vi följt under arbetets gång. Vi har även presenterat de 
intervjuguider vi använde oss av under intervjuerna (bilaga 1 och 2) där man kan se exakt 
vilka frågor som användes under intervjuerna. Men eftersom intervjuerna genomfördes som 
semistrukturerade, där respondenterna tillåts besvara frågorna väldigt öppet och där det finns 
utrymme för dem att själva prata om saker de tycker är relevanta, finns det risk för att svaren 
från nya intervjuer inte exakt överrensstämmer med våra svar. Detta kan bero på att 
respondenterna till exempel haft andra arbetsuppgifter sedan våra intervjuer och därför börjat 
tänka i andra banor eller fokusera på andra saker. 
 
De resultat vi presenterar från undersökningen och de slutsatser vi kommit fram till bygger på 
de intervjuer vi gjort och de teoretiska ramverk vi valt. När det gäller den externa validiteten 
så är det svårt att generalisera vårt resultat från undersökningen över andra IT-företag. Detta 
beror på att vi endast undersökt ett företag och vi kan således inte veta om detta företag liknar 
andra företag i samma kontext tills vi undersökt fler företag på samma sätt. 
 
Vi har i vår studie varit tvungna att genom respondenternas berättelser i intervjuerna bildat en 
uppfattning om hur företaget har arbetat och utvecklats. Risken med detta är att det 
respondenterna säger blir väldigt subjektivt, det vill säga att de bara berättar det som de själva 
tycker är intressant och på ett sätt som de själva vill framstå. De kan också ha glömt bort vissa 
delar som egentligen kan vara av intresse. Skulle vi ha haft möjlighet att själva få studera 
företaget under en längre tid hade vi kunnat undersöka företaget ur vårt eget perspektiv. Vi 
anser oss dock inte ha undersökt områden av företaget som kan vara känsliga och tror därför 
inte att respondenterna medvetet har undanhållit fakta. 
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3 Teoretisk ramverk 
 
I detta kapitel tar vi upp de mest centrala teorierna kring de fyra områdena vi valt att 
fokusera på i vår undersökning. Teorierna är hämtade från litteratur som beskriver dessa 
områden. Som vi skrev i föregående kapitel så har vi arbetat iterativt i vår 
undersökningsprocess vilket möjliggjort att vi kunnat utöka och förbättrat vår teoretiska bas 
under arbetets gång. Här nedan beskriver vi de teorier vi funnit relevanta och intressanta i 
samma ordning som vi presenterade de fyra undersökningsområdena i inledningskapitlet. Vi 
avslutar detta kapitel med att kort sammanfatta de teorier vi presenterat för att enkelt skapa 
en överblick över det teoretiska ramverk vi arbetar utifrån under resten av arbetet. 
 

3.1 Systemutvecklingsarbete 
 
De teorier vi har valt att presentera är de vi anser vara de mest grundläggande och därför 
också enkla att applicera på de flesta företag som utvecklar IT-system. Detta betyder inte att 
dessa teorier är mindre intressanta utan tvärt om så tar dessa teorier upp grunden till all 
systemutveckling och de metoder som används. 
 

3.1.1 IT system och utvecklingsmiljöer 
 
Det finns idag en mängd olika sätt för organisationer att utveckla och förvärva system på. Här 
nedan presenteras några av dessa. Trots att det finns många olika alternativ så finns det också 
hybridkombinationer av dessa. 
 
Färdiga applikationer 
Färdiga applikationer kan ha en mängd olika funktioner, storlekar och priser (George, 2000). 
Dessa brukar inte gå att anpassa och det är därför ovanligt att de uppfyller en organisations 
alla behov. Några av de kriterier som företagsledare kan använda för att välja en lämplig 
applikation är enligt Hoffer, George & Valacich (1999) i George (2000) kostnad, 
funktionalitet, support från säljaren, flexibilitet, dokumentation och installationens enkelhet. 
Enligt George (2000) kan färdiga applikationer vara det bästa valet om man vill minimera 
kostnaden och risken. 
 
Skräddarsydda mjukvaror 
När man talar om skräddarsydda mjukvaror i förhållande till färdiga applikationer så menar 
man inte färdiga applikationer som blivit anpassade för att bättre passa en organisations behov 
(George, 2000). Författaren menar istället att skräddarsydda mjukvaror handlar om att 
mjukvaran har utvecklats efter en viss organisations behov. Denna typ av systemutveckling 
genomförs oftast av konsultbolag. Istället för att ett företag ska designa och utveckla ett 
system internt kan de låta en konsultfirma göra det. Detta lämpar sig när företaget inte har 
tillräcklig med intern erfarenhet, personal eller kunskap att utveckla det önskade systemet 
(George, 2000). 
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Outsourcing 
Enligt George (2000) är outsourcing en stor och växande form av utveckling och förvärv av 
system. Detta innebär att ett företag kontrakterar ut delar av eller hela sin IT-avdelning (det 
kan också självklart vara någon annan del av företaget som outsourcas) till ett separat företag 
som tillhandahåller de delar av IT servicen som man valt att outsourca. Författaren menar att 
en sådan outsourcing brukar innebära mer än bara mjukvaruutveckling. Det kan även 
inkludera underhåll, speciella applikationsområden och support. Outsourcing gör det möjligt 
för företag att lämna över utveckling och arbete som de saknar kompetens för internt till 
personer som är skickliga på dessa bitar (George, 2000). 
 
Internutvecklade system 
Det är inte lika kostnadseffektivt idag som det en gång var för ett företag att helt från början 
utveckla ett informationssystem internt (George, 2000). En anledning till detta är att system 
har blivit mycket mer komplexa och beroende av andra system. En annan anledning är att 
man i nästan femtio år har utvecklat system av många olika slag och det finns därför ingen 
anledning att utveckla dessa igen, som till exempel löneadministrationssystem eller 
inventeringssystem. George (2000) menar också att internutvecklade system kan leda till 
större underhållsbörda än andra utvecklingsmetoder. 
 

3.1.2 Webbaserade applikationer 
 
Enligt Chen (2001) har webbteknologin lett till en ny värld av mjukvaror med nya tekniker, 
verktyg och en ny utvecklingsmiljö. Tekniken gör det möjligt att enkelt och snabbt leverera 
applikationer och tillhandahålla en mer effektiv metod för underhåll och uppdatering av 
applikationerna. För IS utvecklarna har applikationers design, byggande och distribution 
förändrats. Aktuell litteratur definierar webbapplikationer som ett applikationsprogram som 
körs på Internet eller en organisations intra- eller extranät (Chen, 2001). Webbapplikationer 
kan användas på datorer med Internetuppkoppling och en webbläsare. De processer som 
genomförs i applikationen sker på en server på samma sätt som att den skulle ha körts på 
användarens dator. 
 
Chen (2001) beskriver några för- och nackdelar med webbapplikationer. Fördelarna är bland 
annat att utvecklaren kan ha kontroll över applikationerna. Genom att en applikation ligger på 
en server kan utvecklaren kontrollera denna för alla användare och kan också tillhandahålla 
uppdateringar och anpassningar snabbt. En annan fördel är att applikationerna kan köras på 
flera olika plattformar då HTML-lösningar ger möjlighet att köra en applikation på vilken 
webbläsare som helst. Författaren skriver också att utvecklare har bra kontroll över vilken 
version användarna har då applikationerna ligger på en server. Nackdelarna kan till exempel 
vara att hastigheten försämras på grund av nedladdningstiden och trafiken på nätverket vilket 
gör att webbapplikationerna inte körs lika snabbt som applikationer som ligger på 
användarens dator. En annan nackdel är sårbarheten. Webbapplikationer är naturligt sårbara 
för elaka Internetattacker (Chen, 2001). 
 
Vare sig webbapplikationsutveckling är Internet-, intranät- eller extranätbaserad kommer den 
med nya utmaningar för utvecklarna (Chen, 2001). De största utmaningarna handlar om 
säkerhet, underhåll, integration med organisationernas övriga IT-system och att kunna 
utveckla snabbt. När det handlar om säkerhet måste man tänka på bland annat hur man kan 
säkra ens privat data, hur man ska säkra ens integritet, hur man verifierar rätt identitet och hur 
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man tillåter att rätt användare får tillgång till endast den information som är ämnad åt henne 
eller honom (Chen, 2001). 
 

3.1.3 Systemutvecklingsmetoder 
 
Avison och Fitzgerald (2003) har definierat en systemutvecklingsmetod såhär: 
 

En systemutvecklingsmetod är ett rekommenderat sätt att utföra utvecklingen, eller en del av 
utvecklingen, av ett informationssystem baserat på en uppsättning av logiska grunder och en 
underliggande filosofi som stödjer, motiverar och ger sammanhang till en sådan 
rekommendation för en särskild kontext. Det rekommenderade sättet omfattar vanligtvis 
identifiering av faser, procedurer, uppgifter, regler, tekniker, riktlinjer, dokumentering och 
verktyg. De kan också omfatta rekommenderingar angående approachens ledning och 
organisation och identifiering och träning av deltagarna. (s. 528) 

 
Det finns idag väldigt många olika systemutvecklingsmetoder på marknaden. Många av dem 
är anpassade för en viss typ av system eller en viss typ av utvecklingsmiljö. De olika 
metoderna kan också innehålla olika verktyg, tekniker och processer som stödjer 
utvecklingen. Enligt George (2000) finns det dock ingen universell eller allmän metod eller 
modell som representerar de allra viktigaste delarna och relationerna i en utveckling. Han 
menar att det närmaste man kan komma en allmän systemutvecklingsmodell är 
systemutvecklingslivscykeln. Avison och Fitzgerald (2003) verkar ha en liknande uppfattning 
när de skriver att systemutvecklingslivscykeln, som en generell approach, har haft en enorm 
påverkan vid utveckling av informationssystem. Den allmänna systemutvecklingslivscykeln 
brukar också kallas för vattenfallsmodellen. George (2000) beskriver denna modell med fem 
faser medan Fitzgerald et al. (2002) beskriver den med fyra faser och Avison och Fitzgerald 
(2003) beskriver den med sex fasen. Vi har valt att presentera den modell som George (2000) 
beskriver i sin artikel. De fem faser som beskrivs fångar in den grundläggande strukturen av 
systemutvecklingsprocessen (se figur 3.1). 
 
 
 

Planering 

Analys 

Design 

Implementering 

Underhåll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 3.1. Allmän systemutvecklingslivscykel, även kallad vattenfallsmodellen enligt George (2000) 
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Den första fasen, planering, representerar de aktiviteter som leder till att man identifierar ett 
behov av ett system. Dessa aktiviteter kan till exempel vara marknadsundersökningar eller 
användare som uttrycker sina behov. Behovet av ett system kan vara i form av att det löser ett 
problem eller att det skapar en möjlighet. När behovet är identifierat går man in i nästa fas, 
analysen, där det är viktigt att få en klar förståelse för problemet eller möjligheten. Till sin 
hjälp kan man använda till exempel prototyping. När man har fått förståelse för situationen 
går man in i designfasen, där man börjar designa en lösning. Designfasen innebär att man 
designar både logiskt och fysiskt där den fysiska designen är bunden till en viss 
dataplattforms bruksmiljö. När designen är klar går man in i implementeringsfasen där 
lösningen konstrueras, testas och installeras eller släpps. Efter att man installerat systemet i en 
organisation går man över i underhållsfasen där man bland annat arbetar med att hålla 
systemet i liv genom att till exempel rätta till fel och göra de förändringar som är nödvändiga. 
I modellen går det pilar både nedåt och uppåt från varje fas vilket beror på att det är ganska 
ovanligt att systemutvecklingsprocessen är så strukturerad som den beskrevs här. Det är 
vanligt att man under processen går tillbaka till tidigare faser en eller fler gånger innan man 
kan gå vidare. 
 
Avison och Fitzgerald (2003) har identifierat tre huvudkategorier av resonerande förklaringar 
till varför utvecklare och organisationer väljer att använda olika systemutvecklingsmetoder: 
(1) för att få en bättre slutprodukt, (2) för att få en bättre utvecklingsprocess och (3) för att få 
en standardiserad process. Författarna poängterar dock att dessa tre huvudkategorier inte 
behöver höra ihop. Till exempel behöver inte en bra slutprodukt vara ett resultat av en bra 
utvecklingsprocess. Om en systemutvecklingsmetod kan hjälpa till med att ge en bättre 
slutprodukt, en bättre utvecklingsprocess eller en mer standardiserad process beror mycket på 
hur organisationen och utvecklaren använder sig av metoden. Detta skriver vi mer om i 
följande stycke. 
 

3.1.4 Metodanvändning 
 
Trots vetskapen om att metoder kan systematisera och effektivisera utvecklingsprocessen för 
en organisation är det väldigt få organisationer som använder sig av formaliserade metoder, 
(Avison och Fitzgerald, 2003). Många företag använder sig av en egenutvecklad och anpassad 
metod där de ibland plockat vissa bitar ur formaliserade metoder medan andra företag inte 
använder sig av någon speciell metod eller struktur på sin utveckling alls. Avison och 
Fitzgerald (2003) menar att metodanvändning inte garanterar att informationssystemet som 
utvecklas blir lyckat. Samma metod kan nämligen ge olika resultat trots att metoden använts 
på likartat projekt och i samma typ av miljö. Detta beror främst på två saker. För det första 
kan metoden ge utrymme för hur utvecklarna utför en viss uppgift och för det andra kan 
utvecklarna ha varierande nivå av skicklighet. Men man kan säga att ju mer specifik en metod 
är desto mer reproducerbar blir resultatet (Avison och Fitzgerald, 2003).  
 
Fitzgerald et als. (2002) forskning visar att okunnighet inte är den förklarande faktorn till den 
låga nivån av användandet av systemutvecklingsmetoder i praktiken. Tvärtom så visade det 
sig att det beror på utvecklarnas kunskap om dem. Det visade sig också att nya utvecklare 
som har blivit medvetna om formaliserade metoder i deras utbildning är mer mottagliga till att 
följa dem än vad äldre utvecklare, som fått sina utvecklingskunskaper genom utövande istället 
för formell träning, är (Fitzgerald et al., 2002). Författarna kunde dock se en tendens i att 
erfarna utvecklare kunde göra sig mottagliga för metoder och börja använda dem igen när 
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metoderna hade nått en lämplig nivå av anpassning i utvecklingsmiljön. Relationen mellan 
utvecklarnas erfarenhet och metodanvändning illustreras i figur 3.2 nedan. 
 
 
 
 

Härledning av medvetna 
metoder på en lämplig 
nivå av anpassning till 
utvecklingsavdelningens 
profil. 

Insikt om meningslöshet av 
att blind fasthålla vid 
formaliserade metoders 
föreskrifter  

Utbildningars 
exponering av metoder
 
Formar oerfarna 
utvecklare 

Utvecklares erfarenhet 
 

Metod- 
användning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 3.2. Relationen mellan utvecklarnas erfarenhet och metodanvändning enligt Fitzgerald et al. (2002) 

 
 
I studien delade Fitzgerald (1997) in de företag han undersökte i fyra kategorier: (1) företag 
som använde sig av formaliserade kommersiella metoder, (2) företag som använde sig av 
interna metoder som bygger på formaliserade kommersiella metoder, (3) företag som 
använder sig av interna metoder som inte bygger på formaliserade kommersiella metoder och 
(4) företag som inte använder sig av någon formaliserad metod alls. Fitzgerald (1997) såg att 
av de organisationer som använde sig av metoder så visade det sig att ingen av dem följer 
dessa ytterst noggrant. Många organisationer hade också utarbetat sina egna metoder. De egna 
anpassade metoderna tenderade att ha sin tyngdpunkt på de delar av utvecklingslivscykeln 
som de ansåg mest relevanta för dem och för de behov de hade i en viss utvecklingssituation 
(Fitzgerald, 1997). 
 

3.1.5 Förbättring och standardisering av utvecklingsprocessen 
 
En organisations innovation kan påverkas av att man standardiserar sin utvecklingsprocess. 
När man talar om innovation så finns det, enligt Aaen och Pries-Heje (2004), en central 
skillnad mellan innovativ produktutveckling och rutinmässig produktutveckling. Den 
innovativa produktutvecklingen karaktäriseras av att den baseras på en ny idé och 
utvecklingsprocessen förknippas med osäkerhet där själva processen ofta utövas som en 
distinkt och riktad sökprocess. Den rutinmässiga produktutvecklingen är ofta tydlig och 
osäkerheten är liten. Processen karaktäriseras ofta som en vanlig ”sök-och-hitta” process 
(Aaen och Pries-Heje, 2004). Författarna menar vidare att den innovativa 
produktutvecklingen inte kan standardiseras medan det går att göra med den rutinmässiga 
produktutvecklingen. 
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Litteraturen om innovation tar upp två ”motorer” som ligger till grund för den teknologiska 
innovationen i organisationer. Den ena är entreprenörmodellen och den andra är 
storföretagsmodellen (Aaen och Pries-Heje, 2004). Som stort företag kan man investera mer, 
man är mindre sårbar för fel och man har resurser att dra till sig de bästa. En 
entreprenörsorganisation är å andra sidan en liten oberoende organisation som kan reagera 
snabbt. Aaen och Pries-Heje beskriver fyra fördelar som en entreprenörsorganisation har i 
jämförelse med en stor organisation som ursprungligen kommer från Acs & Audretsch (1988) 
och Rothwell & Zegweld (1982). De fyra fördelarna är: (1) Lednings- och beslutsstrukturer är 
enklare och snabbare i små företag, (2) små företag är ofta styrda av dynamiskt innovativa 
personer som själva är involverade i innovationsprocessen, (3) innovation involverar ofta 
kommunikation mellan funktioner vilket kan vara lättare i små företag än det kan vara i stora, 
och (4) stora företag belönar deras bästa och mest innovativa anställda genom att lyfta dem 
till ledningsnivå och på så sätt tar de innovationen ifrån dem (Aaen och Pries-Heje, 2004). 
 
Genom att beskriva Greiners organisationslivscykelmodell (som vi beskriver nedan under 3.3 
Organisationens utveckling) kopplar även Aaen och Pries-Heje (2004) organisationens olika 
faser och tillväxt till hur standarder används. De skriver bland annat att i andra fasen, den 
kollektiva fasen, kan det vara bra med en standard för att formalisera system och 
kommunikation. Under krisen som följer den andra fasen, autonomkrisen, fortsätter 
organisationen att standardisera men ställs inför ett antal nackdelar, till exempel på ett för 
stort fokus på fasthållandet av standards. Även under nästa kris, kontrollkrisen, fokuserar man 
på att fasthålla standarden och man använder den för att centralisera även om detta inte löser 
krisen (Aaen och Pries-Heje, 2004). 
 
Behoven av att ha en standardiserad process relateras till de fördelar som finns över att ha en 
gemensam angreppssätt över hela organisationen (Avison och Fitzgerald, 2003). Författarna 
menar vidare att dessa fördelar till exempel kan vara att fler system integreras, att de anställda 
inte behöver skolas om mellan olika projekt och att organisationen får en gemensam bas av 
expertis och kunskap. 
 

3.2 Tjänster och produkter 
 
Normann (2000) beskriver skillnader mellan service och tillverkning. För det första är enligt 
Normann tjänsten i grunden immateriell, dvs. något som inte är konkret som en produkt i 
tillverkningsindustrin. Tjänsten i sig kan inte lagras och kan därför inte lätt låta sig 
demonstreras. Normann beskriver vidare att tjänsten är sociala verksamheter som består av 
handlingar och upprepningar som kräver vissa förmågor och tekniker. En annan aspekt som 
Normann (2000) tar upp är att produktionen och konsumtionen inte alltid kan hållas åtskilda 
eftersom de ofta sker på samma plats. Funktionella uppdelningar mellan produktion och 
försäljning har benägenhet att bli otydlig eller att försvinna helt. Dessutom är kunden ofta mer 
än bara en kund, utan medverkar även i serviceproduktionen. En serviceverksamhet måste 
inte bara komma i kontakt med kunden och få deras acceptans till ett köp utan det är 
nödvändigt att utöva styrning gentemot dem som en del av produktionskraften. I tabell 3.1 
listas de största skillnaderna mellan service och tillverkning. 
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Tabell 3.1 Några typiska skillnader mellan tillverkning och service enligt Normann (2000) 
 
Service Tillverkning 
Tjänster är immateriella. Produkten är konkret. 
I regel ingen överlåtelse av äganderätt. Äganderätten överlåts när ett köp skett. 
Kan inte säljas vidare Kan säljas vidare. 
Kan i regel inte demonstreras dvs. den 
existerar inte före köpet. 

Kan demonstreras före ett köp. 

Kan inte lagras. Kan lagras av köpare och säljare. 
Produktion och konsumtion sammanfaller i 
regel i tiden. 

Konsumtion föregås utav produktion. 

Produktion, konsumtion och ofta också 
försäljning sker på samma ställe. 

Produktion försäljning och konsumtion 
sker på skilda platser. 

Kan inte transporteras men producenten 
kan ofta transporteras. 

Kan transporteras. 

Kunden deltar direkt i produktionen. Säljaren producerar. 
Direktkontakt är oftast nödvändigt. Indirekt kontakt är möjlig mellan kund och 

företag. 
Tjänsten kan normalt inte exporteras, men 
serviceleverans av systemet kan. 

Kan exporteras. 

 
 
 

3.3 Organisationens utveckling 
 

3.3.1 Organisationen och dess livscykel 
 
Den organisatoriska livscykeln bygger på att organisationer föds, växer sig större och till slut 
eventuellt dör. Denna livscykel kan vara bra att ha i åtanke när man tittar på en organisations 
tillväxt och förändring. Livscykeln som från början utformades av Larry Greiner, består av 
fyra och ibland fem steg, beroende på viken författare som refererar till den, som generellt kan 
associeras med organisationers storlek. Stegen i livscykeln följer ett relativt förutsägbart 
mönster när det gäller struktur, ledarskap och administration och karaktäriserar organisatorisk 
utveckling. Enligt Daft (2004) blir livscyklerna hos teknologiska företag allt kortare. För att 
de ska vara konkurrenskraftiga måste de ha en lyckad framgång genom livscykeln. 
Övergångarna mellan stegen hör ofta samman med en sorts kris som också är 
karaktäriserande beroende på vilket steg krisen tillhör. Här nedan beskrivs de fyra faserna och 
de tillhörande kriserna refererat efter Hatch (2002) och Daft (2004). Organisationslivscykeln 
illustreras även i bild 3.3 här nedan. 
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 Figur 3.3 Organisationens livscykel enligt Hatch (2002)  
 
 
 
 
Entreprenörsfasen 
Hatch (2002) beskriver entreprenörsfasen som en fas där organisationen är fullt sysselsatt med 
att skapa och sälja en produkt. Organisationen befinner sig i en liten miljö där personalen 
känner till varandras uppgifter. Större delen av organisationen kan entreprenören själv 
kontrollera och den personliga kontakten med personalen gör det lätt för dem att veta vad 
entreprenören vill att de ska göra (Hatch, 2002). Utmärkande drag för denna fas är att 
organisationen är informell och ”ickebyråkratisk” (Daft, 2004). Hatch (2002) menar att 
behovet av en professionell ledare ofta uppkommer i denna fas, men entreprenören inser det 
inte förrän organisationen blir för komplex för att han eller hon ska kunna leda den själv. 
Detta, i kombination med att entreprenören inte tycker om kontroll och styrning, leder till en 
ledarskapskris. 
 
Den Kollektiva fasen 
Om ledarskapskrisen löses med hjälp av en professionell ledare och organisationen får 
centraliserade beslutsfunktioner och målfokusering hamnar de i den kollektiva fasen (Hatch, 
2002). I denna fas visar ledningen i vilken riktning organisationen ska gå, formulerar klara 
mål och rutiner och skapar en kollektiv känsla bland grupperna som finns i organisationen. 
Under denna fas blir organisationen mer komplex vilket gör att ledningen får svårt att fatta 
alla beslut som är nödvändiga för organisationen som ständigt utvecklas. Till slut skapas en 
flaskhals när det gäller allt ledningen måste hantera och det skapas en autonomikris. 
Anledningen till krisen är att ledningen har svårt att släppa kontrollen över de beslut de är 
vana att ta och ledningen väntar för länge med att decentralisera (Hatch, 2002). 
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Delegeringsfasen 
Enligt Hatch (2002) är lösningen på autonomkrisen att delegera. Därför kallas nästa fas för 
delegeringsfasen. Oftast sker delegeringen genom att beslutsfattandet decentraliseras. Detta 
gör att behovet av integration uppstår. Behov ökar i styrka tills ledningen uppfattar en 
kontrollförlust vilket medför en kontrollkris (Hatch, 2002). Kontrollförlusten gör att det 
skapas formella regler och procedurer som säkerställer att samma beslut, som ledningen 
skulle ha tagit, tas i hela organisationen. Hatch (2002) menar att det är nu byråkratin uppstår 
och organisationen går in i nästa fas, formaliseringsfasen. 
 
Formaliseringsfasen 
Under denna fas fortsätter organisationen att växa. Man inför fler kontrollmekanismer för att 
integrera de olika aktiviteterna som organisationen har (Hatch, 2002). Kontrollmekanismerna 
kan ses som byråkratiska redskap och när organisationen styrs med hjälp av dessa leder det 
efter hand till en byråkratiseringskris där organisationens formella regler och procedurer 
skapar en ineffektiv miljö som de anställda inte trivs med. Enligt Hatch (2002) brukar 
organisationens ledning försöka lösa detta med ännu mer styrning vilket bara ökar problemen. 
 
Samarbetsfasen 
Lyckas organisationen ta sig ur byråkratiseringskrisen går de in samarbetsfasen. I denna fas 
skapar organisationen större och mer enhetliga arbetsgrupper istället för att ha olika aktiviteter 
var och en för sig (Hatch, 2002). Man ger också grupper och individer mer ansvar. Hatch 
(2002) menar att fokus ligger på att försöka arbeta i mindre team och samarbeta. Skulle 
ledningens arbete med att komma bort från den tidigare styrningen, och kontrollen 
misslyckas, hamnar organisationen i en förnyelsekris. Vanligt i denna kris är att personal blir 
utmattade och drabbas av utbrändhet till följd av otydliga maktförhållanden och tillfälliga 
arbetsuppgifter. Förnyelsekrisen leder antingen till en ny organisationsform eller till en 
tillbakagång och i värsta fall en upplösning av organisationen (Hatch, 2002). 
 

3.3.2 Produktens livscykel 
 
Varje produkt har en livscykel som kännetecknas av olika problem och möjligheter. Cykeln 
har enligt Armstrong och Kotler (2004) fem grundläggande stadier som vi presenterar här 
nedan. Anledningen till att vi valt att beskriva produktens livscykel tillsammans med 
organisationens livscykel under rubriken organisationens utveckling är att, förutom att 
produktens livscykel är ett område för sig, så kan en organisations utveckling påverkas 
mycket av deras produkter och produkternas livscykler. 
 
Produktutveckling 
Företaget kommer fram med en ny idé till en produkt. Under denna period sker ingen 
försäljning och inkomsterna är försumbara samtidigt som utvecklingskostnaderna är stora och 
höga (Armstrong och Kotler, 2004). 
 
Introduktionsstadiet 
I detta stadium lanseras produkten. Enligt Armstrong och Kotler (2004) är försäljningen och 
vinsterna svaga och låga på grund av höga kostnader för promotion och distribution. I detta 
skede vill man åstadkomma provköp och testperioder bland sina tänkta kunder. Detta görs för 
att få en ökad medvetenhet hos målgruppen att produkten finns och hur den fungerar. Det 
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finns mycket få konkurrenter och den första produkten är oftast av standardutförande 
(Armstrong och Kotler, 2004). 
 
Tillväxtsstadiet 
Om produkten möter marknadens behov så kommer den in i tillväxtstadiet som kännetecknas 
av snabb tillväxt. Enligt Armstrong och Kotler (2004) kommer i detta stadium fler 
konkurrenter in på marknaden som utvecklar produkten. Samtidigt sker en expansion och 
utvidgning av produktens totala marknad samt att promotionskostnaderna sprids på ett större 
antal organisationer. Företaget strävar efter en ökad marknadsandel och använder en rad olika 
strategier för att behålla försäljningsökningen så länge som möjligt: Ökar kvalitén, lägger till 
nya egenskaper till sina produkter, vänder sig till nya segment och nya distributionskanaler. 
Försäljningen stiger snabbt. Nya konkurrenter kommer fram. Det är viktigt att fortsätta 
utveckla och förbättra produkten så att man håller sin dominanta ställning (Armstrong och 
Kotler, 2004). 
 
Mognadsstadiet 
I denna del av cykeln befinner sig flertalet av de stora produkterna. Armstrong och Kotler 
(2004) beskriver detta stadium med att det kännetecknas av att försäljningsökningen avtar på 
grund av att produkten accepterats av de flesta i målgruppen. Eftersom företagen får viss 
överkapacitet leder det till bättre konkurrens, vilket innebär sänkta priser och ökad reklam. 
Armstrong och Kotler (2004) menar att företaget kan göra olika saker för att ”på nytt föda 
produkten” bland annat genom att vända sig till nya marknader, lägga till egenskaper, ändra 
stil, förbättra kvalitén eller på något sätt ändra i marknadsföringsmixen. 
 
Minskningsstadiet 
I detta stadium minskar både försäljningen och vinsten (Armstrong och Kotler, 2004). Detta 
kan bland annat bero på tekniska framsteg, ändring i kundernas smak och ökad konkurrens. 
Vid detta steg så lämnar många företag marknaden. De återstående företagen minskar bland 
annat sina promotionsbudgetar och mjölkar produkten så länge det går. Sedan får man ta bort 
produkten från sortimentet (Armstrong och Kotler, 2004). 
 

3.4. Interorganisatoriska nätverk 
 

3.4.1 Interorganisatoriska nätverk och relationer 
 
Det finns olika sätt för att få fram vilka element som definierar en organisations miljö. Enligt 
Hatch (2002) är ett av dessa sätt interorganisatoriska nätverk. Enligt henne så interagerar varje 
organisation med andra delar av sin omgivning. Detta samspel gör det möjligt för 
organisationen att till exempel anställa personal, trygga kapital eller skaffa kunskap. Ett 
samspel uppstår även med kunder i de fall en organisation säljer en produkt eller tjänst. Det 
finns även aktörer i omgivningen som interagerar med organisationen genom att de reglerar 
eller övervakar, till exempel myndigheter och distributörer. Myndigheter kan exempelvis 
utöva legal kontroll över en organisation genom tillsyn och föreskrifter. Tillsammans utgör 
alla dessa aktörer ett interorganisatoriskt nätverk (Hatch, 2002). 
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Nätverket kan illustreras som i figur 3.4 nedan där man har organisationen i mitten och 
aktörerna runt om. Ett sådant nätverk kan vara komplext då även aktörerna kan ha vissa 
samband och kopplingar mellan sig. Hatch (2002) menar att även om organisationen befinner 
sig i centrum i nätverket så innebär inte det säkert att organisationen är det mest centrala i 
nätverket. Beroende på hur många och hur starka kopplingar organisationen har till aktörerna 
och aktörerna emellan kan man visa hur central organisationen är eller om det finns aktörer 
som är mer centrala i nätverket (Hatch, 2002). 
 
 
 
 
 
 

Fackföreningar

Leverantörer 

Speciella 
intressenter 

Konkurrenter 

Partners 

Kunder 

Myndigheter 

Nätverk 

Organisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.4 Illustration av det interorganisatoriska nätverket enligt Hatch (2002)  
 
 
 
Daft (2004) har också beskrivit en del om hur organisationer samverkar emellan. Han 
använder däremot termen interorganisatoriska relationer snarare än interorganisatoriska 
nätverk. Att förstå modeller och perspektiv för interorganisatoriska relationer hjälper ledare 
att förändra sin roll från top-down ledning till horisontell ledning mellan organisationer (Daft, 
2004). Författaren beskriver fyra vanliga interorganisatoriska nätverk och illustrerar även 
dessa i ett ramverk, se figur 3.5. Relationerna kan karaktäriseras genom organisationernas 
likhet eller olikhet och genom deras konkurrens eller samverkan. 
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 Figur 3.5 Ramverk av organisatoriska relationer (Daft, 2004)  
 
 
Resursberoende representerar den traditionella synen på relationer mellan organisationer 
(Daft, 2004). Teorin argumenterar för att organisationer försöker minska sitt beroende av 
andra organisationer för tillhandahållande av viktiga resurser och försöker därför påverka 
omgivningen att göra resurser tillgängliga. Hotas en organisation av ett ökat beroende 
kommer den att sträva mot att få kontroll över de externa resurserna för att minimera 
beroendet. En vanlig strategi för att uppnå detta är enligt Daft (2004) att anpassa sig eller 
förändra den beroende relationen, till exempel genom köp av äganderätt hos leverantörer, 
långgående kontrakt eller bygga relationer på andra sätt. 
 
Samarbetsnätverket är ett alternativ till resursberoendeteorin (Daft, 2004). Företag förenar sig 
tillsammans för att bli mer konkurrenskraftiga och för att dela på knappa resurser. Daft (2004) 
menar att en stor anledning till interorganisatoriskt samarbete är den delade risken när man 
går in i en ny marknad. Författaren menar också att denna typ av partnerskap där man är 
beroende av andra företag ses som en riskreducerare istället för en riskhöjare. Företag kan 
uppnå en högre nivå av innovation och presterande om de lär sig att skifta från ett motstånds- 
till partnerskapstänk. I detta tänk försöker man skapa värde för båda sidorna och man tror på 
högt engagemang istället för misstänksamhet och tävlan. Denna metod karaktäriseras bland 
annat av att man delar en hel del information. Olika partners är involverade i varandras 
produkter och produktutveckling. Vissa typer av samarbete mellan partners kan nästan liknas 
som avdelningar i ens eget företag (Daft, 2004). 
 
Populationsekologiska perspektivet skiljer sig från de andra perspektiven då det fokuserar på 
organisatoriska skillnader och anpassning till en population av organisationer (Daft, 2004). 
Författaren ser en population som ett set av organisationer som är engagerade i liknande 
aktiviteter med liknande mönster av resursutnyttjande och resultat. Organisationer inom en 
population tävlar om liknande resurser och liknande kunder. Enligt den populationsekologiska 
synen är det omgivningen som bestämmer vilka organisationer som överlever eller 
misslyckas, när man ser på en organisatorisk population som helhet. Detta antas bero på att 
organisationer lider av sin tröga struktur och har svårt att anpassa sig till förändringar i 
omgivningen vilket oftast syns mer på äldre organisationer medan nya anpassar sig bättre till 
omgivningens behov (Daft, 2004). 
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Det institutionella perspektivet är det sista av de fyra synsätten på organisatoriska relationer 
som Daft (2004) beskriver. Han menar att i detta perspektiv behöver en organisation 
legitimitet från sina intressenter och inte bara en effektiv produkt för att överleva. Överlevnad 
och framgång sker genom överrensstämmelse mellan en organisation och förväntningarna 
från omgivningen. Denna omgivning utgörs av normer och värderingar från intressenter, till 
exempel kunder, investerare och samarbetande organisationer. För att tillmötesgå dessa 
normer och krav så inför organisationen struktur och processer genom regelliknande former 
för att tillfredsställa utomstående (Daft, 2004). 
 

3.4.2 Strategier 
 
Hatch (2002) beskriver en organisatorisk strategi som en plan för hur man ska konkurrera på 
marknaden. För att genomföra planerade aktiviteter använder organisationen en taktik 
samtidigt som den hela tiden måste anpassa sig efter hur konkurrentsituationen utvecklas. 
Hon menar också att i en strategi så är målet att blockera eller överta konkurrenternas 
marknadsandelar utan att förlora sina egna. 
 
Strategisk anpassning 
Termen anpassning definierar en framgångsrik strategi som en som leder till att det 
organisationen kan göra, genom sin kompetens, anpassas efter omgivningens krav och behov 
(Hatch, 2002). Författaren menar vidare att en strategi innebär att en organisation aktivt 
arbetar med anpassning för att uppnå olika konkurrensfördelar. Detta kan i sin tur säkerställa 
organisationens överlevnad, lönsamhet och rykte. En organisations strategi för att öka 
sannolikheten att bli utvald och därmed överleva är genom anpassning till omgivningens krav. 
Anpassningen kan ske på olika sätt beroende på vilket teoretiskt synsätt eller perspektiv, som 
vi skrev om i föregående rubrik, man har. Om en strateg har ett resursberoende perspektiv kan 
en organisation anpassa sig till exempel genom att andra organisationer köps upp eller att ett 
företag slås samman med ett annat (Hatch, 2002). Ur det institutionella perspektivet kan 
upprättande av PR-avdelningar i en organisation vara en tydlig reaktion på och anpassning till 
institutionella krav på social legitimitet. Detta perspektiv innebär också att social legitimitet 
kan fås genom att ett företag imiterar ett annat framgångsrikt företag för att på så sätt 
signalera sin omgivning att de också är framgångsrika. 
 

3.4.3 Kunskapsnätverk 
 
Knowledge management (KM) är ett begrepp som ofta förekommer inom organisation- och 
managementlitteraturen och dess forskning. KM handlar om hur kunskap förvaltas och förs 
vidare inom en organisation men även mellan organisationer. Möjligheten att lagra och föra 
kunskap vidare kan ske på många olika sätt och ofta handlar det om att den högsta ledningen 
måste stödja detta för att det ska ge de fördelar man önskar uppnå.  
 
Kunskapsskapande och kunskapsspridande kan alltså ske på många olika sätt. Ett sätt är att 
skapa olika slags kunskapsnätverk. Bland andra Büchel och Raub (2002) beskriver olika slags 
nätverk och hur dessa skapar värde åt och påverkar en organisation. De skriver bland annat att 
effektiva kunskapsnätverk ökar innovation och förbättrar effektiviteten inom en organisation. 
Men de poängterar också att dessa kunskapsnätverk kan ge ännu större nytta om de är 
strukturerade och får vägledning från ledningen. Kunskapsnätverk har möjlighet att stödja 
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kunskapsintensiva organisationer till exempel i form av ökad prestationsförmåga och förbättra 
innovationen, vilket även resultatet från en undersökning, som Büchel och Raub (2002) 
presenterar i sin artikel, visar. Resultatet visar att de största fördelarna med 
kunskapsnätverken finns inom tre områden: (1) förbättrad effektivitet, (2) ökad innovation 
och (3) tillfredsställelse hos de anställda. Den förbättrade effektiviteten sker främst genom 
återanvändning av kunskap som skapats tidigare. Tillfredsställelsen hos de anställda märks 
bland annat av att de upplever en individuell fördel med kunskapsnätverken. Innovationen 
ökar och gynnas genom inflytande för att skapa ny kunskap. 
 
Büchel och Raub (2002) har i deras studie identifierat fyra typer av kunskapsnätverk utefter 
två dimensioner: nätverk som fokuserar på individuell fördel jämfört med nätverk som 
fokuserar på organisatoriska fördelar och nätverk som är självstyrda jämfört med nätverk som 
stöds av ledningen. Kunskapsnätverk som ger fördelar för individen och är självstyrande 
kallar Büchel och Raub (2002) för hobbynätverk. Dessa nätverk handlar om individens egna 
intressen där man inte får stöd från ledningen. Idén med detta närverk är att individuell 
tillfredsställelse leder till att man förmodligen producerar de förväntade resultaten. 
Kunskapsnätverk som ger individuella fördelar och som stöds av ledningen kallar författarna 
för professionellt lärandenätverk. I dessa nätverk sker kunskapsöverföringen spontant och 
kontinuerligt, ofta muntligt. Nätverken leder ofta till högre produktivitet baserat på individuell 
förvärvad kunskap. I de andra två kunskapsnätverken ligger fördelarna på organisatorisk nivå. 
Nätverk på denna nivå som stöds av ledningen kallar Büchel och Raub för ”Best-practice” 
nätverk. Detta nätverk fokuserar på att överföra den bästa arbetstillämpningen mot de 
organisatoriska fördelarna. Best-practice nätverk karaktäriseras av sin dubbelriktning vilket 
innebär att varje medlem eller enhet kan lära från alla andra. Hur väl kunskapsöverföring är 
lyckad mäts genom att se hur lik källkunskapen är i den mottagna enheten. Det sista av 
Büchel och Raubs fyra nätverk är affärsmöjlighetsnätverk som ger organisatoriska fördelar 
och är självstyrda. Detta är, enligt författarna, ett affärsdrivet entreprenörsnätverk som är det 
mest innovativa och attraktiva ur ett tillväxtperspektiv. Dessa nätverk består ofta av individer 
som är intresserade av att skapa nya produkter eller tjänster genom att frigöra existerande 
affärsmöjligheter. Här nedan visar vi de fyra typerna av kunskapsnätverk i en översiktlig 
matris. 
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 Figur 3.6 Fyra typer av kunskapsnätverk enligt Büchel och Raub (2002) 
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Peña (2002) beskriver också kunskapsnätverk i sin artikel och menar bland annat att företag 
måste ha en kunskapsbas och kompetens som ökar värdet på företaget för att överleva. Men få 
företag har en tillräckligt stabil kunskapsbas för att kontinuerligt kunna införa och rikta in sig 
mot nya teknologier. Den tidigare konkurrenskraftiga omgivningen frågar nu istället efter nya 
interorganisatoriska uppsättningar som måste reagera på de allt mer sofistikerade 
marknadsbehoven. Peña menar att företag måste utveckla partnerskapsfärdighet för att kunna 
stärka sin interna kompetens. Författaren skriver vidare att företag inte längre är 
självförsörjande för att skapa, utveckla och kommersiellt utnyttja deras kunskapsbas och de 
söker sig därför till interorganisatoriska nätverk för att lyckas i just deras område. Företag 
som väljer att inte delta i kunskapsnätverk förlorar tillgången till relevant information som 
delas mellan andra företag och de kan således riskera att förlora sina marknadspositioner 
(Peña, 2002). 
 
Peña (2002) definierar ett kunskapsnätverk som en interorganisatorisk överenskommelse om 
att dela kunskap mellan nätverkets medlemmar för att skapa och utveckla eller för att förändra 
en produkt och kommersialisera den. Precis som information, kan även kunskap hanteras 
inom en organisation men den kan också delas med andra organisationer. Peña urskiljer två 
huvudsakliga anledningar till att man engagerar sig i nätverk. Den första är för att reducera 
risken i osäkra affärer och den andra är för att uppnå eller bevara en strategisk 
ledningsposition på marknaden. Resurserna och möjligheterna som man får genom 
kunskapsnätverk måste vara unika, oefterhärmlig, icke ersättningsbara, sällsynt och, det allra 
viktigaste, så måste de generera värde till företaget över tiden. Både tyst och uttrycklig 
kunskap som finns hos individer, avdelningar och organisationer är värdefulla resurser som 
kan tillgodose dessa egenskaper (Peña, 2002). 
 
Om ett företag bestämmer sig för att ingå i ett kunskapsnätverk är det några viktiga frågor 
som Peña (2002) menar att man bör se över: vem är partnern, på vilket sätt involveras 
företaget i kunskapsnätverket och när är det lämpligt att gå med i nätverket. Svaren på dessa 
frågor fastställer strategin för utforskningen av de nya kunskapskällorna eller för att utnyttja 
en kunskapsbas med nätverkpartners (Peña, 2002). 
 
Peña (2002) skiljer mellan två olika typer av interorganisatoriska nätverk: horisontella och 
vertikala. I horisontella nätverk vill företag bilda nätverk med andra företag i samma sektor 
för att antingen reducera sina kostnader genom samverkansfördel eller för att öka köpkraften. 
Vertikala nätverk är vanliga när företag letar efter teknologiska kompletteringar som ger en 
snabb tillgång till kunskapsresurser man saknar. Dessa vertikala interorganisatoriska 
överenskommelser blir ett intressant alternativ när det gäller att utvidga kunskapsbasen i ett 
företag genom att effektivt skaffa sig kritiska funktioner, möjligheter och kunskap genom 
nätverkspartners (Peña, 2002). 
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3.5 Hur använder vi teorierna i vår undersökning 
 
I detta kapitel har vi presenterat relevanta teorier för de fyra områdena vi formulerade våra 
frågor kring i första kapitlet. Här nedan redogör vi kort för hur vi har tänkt använda oss av 
teorierna och på vilket sätt de kan hjälpa oss att presentera våra resultat från den undersökning 
vi gör. Teorierna kommer också att ligga till grund när vi besvarar våra undersökningsfrågor. 
 
Systemutvecklingsarbete 
När vi ska presentera studieföretagets arbete med utveckling av IT-system så kan vi med hjälp 
av den allmänna systemutvecklingslivscykeln se om de vanligaste delarna i utvecklingsarbetet 
finns med. Genom att jämföra deras systemutvecklingsarbete med 
systemutvecklingslivscykeln kan vi enkelt se vilka delar de fokuserar på och om det finns 
delar de väljer att inte arbeta med. När vi ska titta på hur systemutvecklingsmetoder används 
under utvecklingsarbetet kan vi med hjälp av teorin som visar relationen mellan erfarenhet 
och användning av metoder få en bättre bild av detta. Vi kommer också att undersöka vilken 
typ av IT-system som företaget utvecklar och i vilken kontext de utvecklas. 
 
Tjänster och produkter 
Med hjälp av Normanns teori kan vi undersöka företaget på de punkter där man tydligt ser en 
skillnad mellan service och tillverkning, det vill säga, mellan konsultverksamhet och 
produktutveckling, och på så sätt skapa oss en uppfattning om var de största skillnaderna 
mellan de två verksamhetsvarianterna ligger. 
 
Organisationens utveckling 
För att undersöka hur organisationen har utvecklats sedan starten tar vi hjälp dels av den 
organisatoriska livscykeln och dels av produktlivscykeln. Greiners organisationslivscykel, 
som många författare och forskare har refererat till, kan användas vid undersökning av många 
olika typer av företag och därför tycker vi den passar in även i denna undersökning. Med de 
många karaktäriserande dragen för de olika faserna i ryggen kommer vi lättare att kunna 
undersöka hur företaget har utvecklats och i vilken fas de befinner sig i. För att öka 
undersökningens bredd när det gäller organisationens utveckling använder vi oss också av 
produktlivscykeln som förutom att beskriva en produkts livscykel även beskriver vad ett 
företag gör under de olika faserna i relation till produkten, vilket även det kan hjälpa oss att 
undersöka företaget vi studerar. 
 
Interorganisatoriska nätverk  
Som vi skrev om under rubriken avgränsningar i kapitel 1 har vi valt att endast undersöka 
företagets partners i deras interorganisatoriska nätverk. För att undersöka hur företagets 
relationer till partners ser ut och hur rötterna från konsultverksamhet har påverkat dessa 
relationer tar vi bland annat hjälp av Dafts ramverk över de olika sorters relationer det finns 
mellan aktörer. Även genom att undersöka vilken typ av kunskapsnätverk företaget har kan vi 
se om rötterna från konsultbranschen har påverkat dessa. Peñas forskning och teorier kring 
området bidrar också till att vi kan få en bättre bild av företagets interorganisatoriska nätverk. 
 
Genom att undersöka vårt studieföretag inom dessa fyra områden med hjälp av de teorier vi 
presenterat hoppas vi även kunna undersöka och få en klar bild över hur de fyra områdena 
påverkar varandra och vilka konsekvenser det kan ha. 
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4 Undersökningen och dess resultat 
 
I detta kapitel presenterar vi resultatet från den undersökning vi gjorde av det analyserade 
materialet. Detta gör vi utifrån det teoretiska ramverk som beskrevs i föregående kapitel. Vi 
börjar med att kort beskriva företaget vi gjort vår studie på där vi sammanfattat förklarar de 
mest centrala delarna och begreppen för att underlätta läsningen och förståelsen under de 
följande delarna av arbetet. Efter beskrivningen kommer resultatet från undersökningen som 
vi delat i de fyra områden som presenterades i teorikapitlet. På detta sätt blir det lättare att 
följa strukturen i undersökningen. I nästa kapitel för vi en kort diskussion om det som vi anser 
anmärkningsvärt eller intressant i relation till de teorier vi utgått från och det resultat vi 
presenterar i detta kapitel. 
 

4.1 Beskrivning av företaget Prime Systems 
 
Bakgrund 
Mathias Söderlund var en av skaparna av företaget Kapacitet som grundades 1998. Detta var 
en organisation som hade som idé att leverera olika typer av Internetlösningar. Ett av 
systemen som utvecklades var PrimeDoc som ursprungligen togs fram för att behandla 
dokument som styr verksamheten inom organisationer. När Mathias Söderlund lämnade 
Kapacitet år 2004 för att starta upp företaget Prime Systems, där han är VD, tog han 
PrimeDoc med sig till sin nya organisation och påbörjade en utvecklingsprocess av systemet. 
Under denna process framgick det att det fanns ett visst behov av ett s.k. 
ärendehanteringsprogram. Ett nytt system började utvecklas och det fick bära namnet 
PrimeCase. Michael Lindberg som var med och utvecklade PrimeCase började under 2005 
arbeta på Prime Systems som produktansvarig för denna produkt.
 
Systemutvecklingsarbete 
Utvecklingsarbetet av både PrimeDoc och PrimeCase sker internt med ett nära samarbete med 
kunderna. Vid utvecklingen av PrimeCase har en samverkan med partners varit aktuellt. 
 
Tjänster och produkter 
PrimeDoc var från början ett system som specialsyddes för kunden och kan under 
Kapacitettiden betraktas som en tjänst. När Prime Systems vidareutvecklade detta system 
skedde en standardisering av systemet och idag har PrimeDoc egenskaper som talar för att en 
produktifiering har skett. PrimeCase, som är ett egenutvecklat system, kan betraktas som en 
produkt.  
 
Organisationens utveckling
Prime Systems är en liten organisation vars kärna består av tre personer. Dessa personer är 
Mathias Söderlund som är verkställande direktör samt två personer som är 
utvecklingsansvariga för produkterna PrimeDoc respektive PrimeCase. Kapacitet var ett 
konsultbolag med ett större antal personer i organisationen och med ett större antal 
skräddarsydda lösningar för sina kunder. Organisationsmässigt har Prime Systems gått till det 
mindre både när det gäller antalet anställda och antalet produkter och tjänster i jämförelse 
med Kapacitet. 
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Partners i interorganisatoriska nätverk 
Prime Systems arbetar mycket med partners. Deras partners är involverade i främst tre 
områden: försäljning, implementation och integration. Vissa partners arbetar i mer än ett av 
dessa områden och de partners som kan arbeta med alla kallas för helhetspartner. Detta 
partnersarbete fanns inte i lika stor utsträckning hos Kapacitet. 
 
Under samtliga tillfällen intervjuades Mathias Söderlund och i det tredje och sista 
intervjutillfället deltog även Michael Lindberg, produktansvarig för PrimeCase. 
 

4.2 Systemutvecklingsarbete 
 
Under systemutvecklingsprocessen arbetar inte utvecklarna på Prime Systems utifrån vare sig 
en vedertagen systemutvecklingsmodell eller någon egen definierad sådan. De menar själva 
att de inte har några tydliga steg utan de arbetar istället mycket med det som de själva märker 
måste göras. Trots detta ser vi tydliga likheter mellan deras egna arbetssätt som vi beskriver 
här nedan och sammanfattar i figur 4.1 nedan och den allmänna vattenfallsmodellen som vi 
beskrev tidigare. 
 
Prime Systems har arbetat med att utveckla dels en helt ny produkt, PrimeCase, och dels nya 
funktioner till den sedan tidigare befintliga produkten, PrimeDoc. Systemutvecklings-
processen har dock sett ganska lika ut i båda fallen. Utvecklingen av Prime Systems IT-
system föregås av ett kundbehov där både befintliga och nya kunder talar om för företaget vad 
de skulle behöva och vilka funktioner som hade varit bra att ha. Prime Systems undersöker då 
om intresset för dessa funktioner även finns bland andra användare av företagets produkter. 
Detta arbete liknar det som George (2000) definierar som planeringsfasen. När Prime Systems 
har bestämt sig för att utveckla en viss funktion låter de kunden vara med i ett par workshops 
som leder till att man tar fram en grundstruktur och skriver en kravspecifikation för den nya 
funktionen. Vattenfallsmodellens andra fas, analysfasen, påminner mycket om detta arbete.  
 
Efter att kravspecifikationen är bestämd börjar Prime Systems programmera funktionen. 
Denna fas är en iterativ process som består av programmering, testning och feedback från 
kunder. Företaget tycker att den feedback de får från kunderna är viktigt för att hela tiden 
säkerställa att de är på rätt väg. Testerna är också en mycket viktig del för Prime Systems då 
de menar att det kan bli problem om man i efterhand upptäcker en bugg och man har många 
installationer ute. Mathias menar att det inte gör lika mycket om det skulle finnas en bugg i ett 
system man byggt bara för en kund eftersom det är lättare att ordna till. Programmeringsfasen 
med den iterativa processen kan liknas med designfasen som George (2000) definierat i 
vattenfallsmodellen. 
 
De två sista faserna i vattenfallsmodellen är implementering och underhåll. Även dessa delar 
är tydliga i Prime Systems systemutvecklingsprocess. Implementeringsarbetet görs främst av 
de samarbetspartners som Prime Systems arbetar med. Att det är partners som gör detta arbete 
är en strategi som Prime Systems har valt att använda dels för att kunna behålla en liten kärna 
i företaget och dels för att vissa partners har större kompetens inom vissa områden än vad 
Prime Systems har själva har. 
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 Figur 4.1 Prime Systems systemutvecklingsprocess 
 
 
 
Att Prime Systems inte har någon uttalad standardiserad systemutvecklingsmetod kan vara en 
”motor” för den teknologiska innovationen, som vi beskrev i teorikapitlet. Denna ”motor” 
som Aaen och Pries-Heje (2004) kallar för entreprenörsmodellen passar bra in på Prime 
Systems som är ett litet företag med dynamiska innovativa personer som är med i 
innovationsprocessen och som tack vare sin storlek har en enkel lednings- och beslutsstruktur. 
 
Trots att Prime Systems inte har någon definierad eller standardiserad systemutvecklings-
process som de arbetar efter säger de att de vill bygga upp en med tiden. Just nu arbetar Prime 
Systems med att strukturera upp vissa delar mer och mer, små saker som de ser behov av allt 
eftersom tiden går. Hela tiden blir deras systemutvecklingsarbete mer noggrant. Att ha en 
tydlig kravspecifikation som alla är överens om, både inom företaget och mellan olika 
inblandade parter är en viktig sak för Prime Systems. De menar att man kan ta det man tycker 
är bra från olika systemutvecklingsmetoder, delar som fungerar bra för organisationen och de 
människor som arbetar där. 
 
Ett steg i detta arbete är att Prime Systems noga dokumenterar allt de utvecklar och på vilket 
sätt detta görs. De poängterar att dokumentationen är viktig för dem för att de lättare ska 
kunna spåra saker. Just nu jobbar Prime Systems med att ha ett standardiserat dokument, som 
de ska kunna lämna kvar hos kunden, där de kan fylla i allt som görs under en installation av 
en produkt. Mathias berättar att om ett företag på grund av begränsade resurser inte kan 
dokumentera det som är väldigt viktigt kan företaget bli väldigt beroende av de personer som 
varit med under utvecklingen. Detta standardiseringsarbete ligger helt i linje med den 
koppling Aaen och Pries-Heje (2004) gör mellan organisationslivscykelmodellen och hur 
standards används, som vi skrev om i teorikapitlet. Det kan alltså vara bra för Prime Systems 
som delvis befinner sig i den kollektiva fasen (mer om detta i stycket organisationens 
utveckling) att standardisera och formalisera på det sätt de gör. 
 
En anledning till att Prime Systems inte har en formaliserad eller uttalad systemutvecklings-
metod är att de tycker att dessa är mer anpassade för större företag som har fler utvecklare. På 
Prime Systems är det ofta samma person som gör alltihopa även om det ibland kan vara två 
eller tre utvecklare i ett projekt. De tycker att mycket av det arbete som måste göras i de 
standardiserade metoderna, som till exempel att skriva alla dokument, skulle vara ett 
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överarbete för dem. De menar också att de har erfarenhet och genomför systemutvecklingen 
på ett visst sätt utan att tänka på det. Mathias menar att de som började arbeta med 
webbprojekt på nittiotalet och hade då inte erfarenhet av sådant utvecklingsarbete men idag 
har dessa personer så pass mycket erfarenhet att de har det i ryggraden vilket han menar kan 
vara bra gentemot kunderna. Detta samband mellan en systemutvecklares erfarenhet och 
metodanvändning stämmer till viss del in på Fitzgerald et als. (2002) definierade relation som 
vi beskrev i teorikapitlet. Prime Systems erfarenhetsanvändning i kombination med att de hela 
tiden strävar efter att standardisera och förbättra sin systemutvecklingsprocess ligger helt i 
linje med att de går mot en allt mer strukturerad systemutvecklingsmetod ju mer erfarna de 
blir. 
 
Systemutvecklingsarbetet på Prime Systems kan ses som hybridkombination mellan det som 
George (2000) kallar för färdiga applikationer och skräddarsydda mjukvaror. Denna 
hybridkombination kommer från att nya funktioner härstammar från kundbehov vilket kan ses 
som att de gör skräddarsydda mjukvaror. Men för att Prime Systems inte ska skräddarsy 
funktioner endast för ett företag så undersöker de om intresset för dessa funktioner även finns 
bland andra användare av företagets produkter. Som vi beskrivit är det ofta konsultbolag som 
arbetar med skräddarsydda mjukvaror och eftersom Prime Systems inte vill arbeta som 
konsulter men ändå kunna erbjuda relativt kundanpassade IT-system har de valt att själva 
utveckla en färdig applikation och sedan låta sina partners utföra kundanpassningen (läs mer 
om detta under 3.4.1 Interorganisatoriska nätverk). 
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4.3 Tjänster och produkter 
 
Med hjälp av Normanns (2000) teorier beskriver vi hur Mathias i sitt förra företag Kapacitet 
arbetat med konsultverksamhet (tjänst) till att nu arbeta med produktutveckling (tillverkning) 
i Prime System och vilka skillnader det innebär. 
 

4.3.1 Kapacitet 1998 
 
När Mathias arbetade på Kapacitet 1998 såldes PrimeDoc som en kärna, en ofullständig 
produkt, som sedan anpassades åt kunden. Denna kärna betraktades inte som en produkt utan 
mer som en grundkonstruktion som kunden var med och utvecklade samt gjorde integrationer 
kring. Kapacitet tog i och för sig betalt för själva kärnkonstruktionen men det största arbetet 
bestod i renodlat konsultarbete för en specifik kund och dess behov. Företaget försökte 
återvinna kod som de använt i tidigare sammanhang vid uppdateringar och nyproduktion men 
detta var inget som var strukturerat eller något som liknade en produktifiering utan man fick 
tillverka ny kod gång på gång för varje enskild installation. Detta innebar att systemet som 
levererades till kunden testades i ett skarpt läge, det vill säga, ett ofärdigt system var 
installerat med många problem och buggar, vilket i praktiken innebar att kunden tog kontakt 
med Kapacitet och framförde klagomål om saker som gick snett när de arbetade med 
systemet. För Kapacitet del medförde detta att man i efterhand, efter leverans, fick göra olika 
modifieringar och omprogrammeringar för att rätta till de problem som uppstått.  
 
Mathias menar att under nedgångar och lågkonjunkturer så är företag mycket mer sårbara som 
konsulter än om de har en renodlad produkt i sitt sortiment. Detta är händelser som fick 
Mathias att inrikta sig på en produktifiering av PrimeDoc. 

4.3.2 Centrala skillnaderna mellan konsultverksamhet och produkt-
utveckling? 
 
Enligt Mathias är det stor skillnad att driva ett konsultbolag och ett bolag som tillverkar 
produkter. Det är framför allt kring själva produktutvecklingen som kompetens och resurser 
saknas inom ett konsultbolag. Frågor om hur erbjudandet skall paketeras, hur 
produktutvecklingen skall ske samt vilket ändamål själva produkten skall ha ställdes inte i ett 
tidigare skede på Kapacitet. En produkt skall gå att sälja flera gånger till olika företag och 
kunder till skillnad från de konsulttimmar som såldes in till en specifik kund. Mathias 
poängterar även att PrimeDoc som produkt är mycket billigare i förhållande till om man 
skulle kundspecifikt utveckla systemet. Detta skulle hjälpa Prime Systems att sälja sina 
produkter i större volym vilket skulle generera större fasta inkomster och intäkter. En annan 
aspekt som Mathias tar upp är att när man arbetar med en produkt så är det producenten som 
äger och styr över själva produkten. Vid ett konsultprojekt så är situationen annorlunda då 
kunden kan ställa helt andra krav på utvecklingsarbetet när det gäller funktionalitet och vad 
installationen skall innehålla. Även om det finns en kravspecifikation där detta skall finnas 
definierat så dyker alltid denna typ av frågor upp och vem som skall betala för dessa 
modifieringar. Den typen av problem slipper man när man arbetar med en produkt menar 
Mathias. 
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I företag som är inriktade på konsultverksamhet, framför allt lite mindre företag menar 
Mathias, så finns det en svårighet att ta betalt för projektledning, förstudie och 
kravspecifikation. Konsultfirman uppger att ett givet projekt tar ett antal timmar att göra och 
på denna basis anges ett totalt pris. Efter det att utvecklingsarbetet har påbörjats har kunden 
en tendens till att vilja gör förändringar och tillföra nya funktioner, vilket man som 
konsultfirma har svårt att sätta stopp för då det oftast finns en undermålig och otydlig 
utformad kravspecifikation att arbeta efter. Detta hänger samman med att det inte lagts ner 
den tid som krävs för att definiera det som projektet skall omfatta och innehålla samt de delar 
som inte ingår. Både kunden och producenten underskattar att kunden, och i viss mån 
producenten, faktiskt kommer att vilja göra förändringar och modifikationer under resans 
gång. Det är det viktigaste menar Mathias; utan en väl utformad kravspecifikation så kan man 
vara illa ute och därför blir det ofta mycket högre kostnader för kunden i slutändan och man 
riskerar att få en köpare som inte är nöjd. 
 
En aspekt som Mathias även tar upp är att när arbetet utfördes på konsultbasis fick man en 
djupare insikt i kundens verksamhet, det vill säga man jobbade närmare kunden under en 
längre period, vilket Mathias upplevde som positivt. När man arbetar med en produkt har man 
i och för sig också kundkontakt men oftast bara i inledningsskedet vilket är en skillnad som 
kan upplevas negativt. Mathias konstaterar dock att produktifieringen av PrimeDoc är det 
bästa han har gjort inom sitt verksamhetsområde, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv och 
att övertidsarbetet minskat. Allt handlar givetvis om att lyckas ta fram en bra produkt.  
 

4.3.3 Prime Systems 2005 
 
På Prime Systems har man frångått konsultverksamheten helt och hållet. Mathias vill se det så 
att det Prime Systems arbetar med är utveckling av produkter som installeras hos olika kunder 
samt att de står för service och support. Prime Systems har utvecklat PrimeDocs 
kärnkonstruktionen så pass mycket att man kan betrakta PrimeDoc som en färdig produkt. 
Man behöver inte göra större ingrepp och modifieringar som har med programmering och 
kodning att göra utan det man gör är mindre konfigurationer och inställningar för att anpassa 
produkten efter kundens behov. Problemet för Prime Systems var att man tidigare gick in i 
själva kärnan och gjorde vissa modifieringar och omprogrammeringar vilket ledde till 
svårigheter när PrimeDoc skulle produktifieras och bli en enhetlig lösning. Denna nya 
produkt var inte anpassad till Prime Systems befintliga kunder som hade sina 
specialutvecklade och unika varianter av systemet installerade. Mathias påpekar också, något 
självironisk, att vid uppstartandet av Prime Systems var han glad över att Prime Systems inte 
hade fler befintliga kunder. 
 
Prime Systems har enkel och tydlig prisstrategi, enligt Mathias, som är baserad på ett 
obegränsat antal användare per licens och företag. Vad kunden behöver köpa är en licens med 
installation samt en administratörsutbildning. Däremot är service och support en merkostnad 
för kunden. Vidare påpekar Mathias att det är vanligt med gemensamma utvecklingsprojekt, 
där kostnaderna delas mellan kunden och Prime Systems. Prime Systems får betalt för den tid 
som läggs ner på utvecklingsarbetet och kunden får en önskad lösning till ett lågt pris. Själva 
utvecklingsarbetet tillfaller Prime Systems och blir en del av produkten. 
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Att använda sig av testpiloter på företag ingår även i Prime Systems sätt arbeta. Det är ett sätt 
för företaget att visa upp produkten och att använda den i ett skarpt läge. Detta innebär att 
kunden får möjlighet att verifiera ifall produkten fungerar och passar deras krav och syften. 
Tidigare under verksamheten under Kapacitettiden var relationen med kunden det viktigaste 
som fanns. Idag på Prime Systems anser man att ju mindre relation man har med kunder desto 
bättre är det, inte i den bemärkelsen att företaget inte vill ha en stark kundrelation utan istället 
har det att göra med att en nöjd kund inte har behov av att hör av sig enligt Mathias. 
 
I tabell 4.1 nedan presenterade en jämförelse av konsultverksamheten (tjänsten) kring 
PrimeDoc under Kapacitettiden och produktutvecklingen (tillverkningen) som den ser ut idag. 
Denna jämförelse är tagen från Normanns (2000) beskrivningar av typiska skillnader mellan 
service och tillverkningsverksamhet. 
 
 
Tabell 4.1 Jämförelse av Kapacitet och Prime Systems enligt Normanns (2000) tabell. 
 
Service/Tillverkning Kapacitet 1998 Prime Systems 2005 
Immateriell/Konkret Det finns en kärna men den 

största delen av systemet 
specialtillverkas för kundens 
räkning. 

Det finns en konkret produkt. 

Ingen överlåtelse av 
äganderätt/Överlåts efter köp 

Licensavtal Licensavtal 

Existerar inte före köpet/Kan 
demonstreras 

Existerar inte före köp utan 
tillverkas efter överenskommelse 
med kunden. 

Färdig produkt finns som kan 
demonstreras med hjälp av testpiloter. 

Kan inte lagras/Kan lagras Systemet kan inte lagras då det 
specialtillverkas för kunden. 

Produkten lagras på CD-skivor. 

Produktion och konsumtion 
sammanfaller/Konsumtion 
föregås av produktion 

Ofärdigt system installeras i 
skarpt läge där många ändringar 
görs i efterhand. 

Produkten finns färdig på CD-skiva 
som installeras hos kunden. 

Produktion, konsumtion och 
försäljning sker på samma 
ställe/Detta sker på skilda 
platser 

Produktionen och konsumtionen 
sker hos kunden. 

Produktionen sker hos säljaren och 
konsumtionen sker hos kunden. 

Kan inte transporteras/Kan 
transporteras 

Kärnan kan transporteras men 
inte systemet som sådant. 

Produkten kan transporteras på CD-
skiva . 

Kunden deltar i 
produktionen/Säljaren 
producerar 

Kunden har synpunkter på vad 
systemet skall innehålla och vilka 
ändringar som skall göras. 

Säljaren har en färdig produkt som 
presenteras för köparen 

Direktkontakt är 
nödvändigt/Ej nödvändig 

”Relationen med kunden det 
viktigaste.” 

”Ju mindre relation man har med 
kunder desto bättre.” 

Kan ej exporteras/Kan 
exporteras 

Systemet är specialgjort för 
kunden och går inte att flytta. 

Systemet finns på CD-skiva och går 
att installera allmänt. 

 
 

4.4 Organisationens utveckling 
 
Prime Systems är ett litet företag med en kärna på endast tre personer. Kring företaget och 
produkterna finns det dels enskilda konsulter som jobbar med tekniksidan och dels partners 
som jobbar med sälj-, integration- och implementeringssidan, som vi beskriver närmare under 
nästa rubrik. Tack vare dessa partners har Prime Systems kunnat behålla sin lilla kärna. Att ha 
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en liten kärna och arbeta med partners och konsulter är Prime Systems strategi för hur de vill 
växa. Företaget vill växa organiskt, långsamt och försiktigt och de vill växa under lönsamhet 
och nå volym snabbt. 
 
Sättet som Prime Systems har utvecklats på präglas främst av hur deras senaste produkt, 
PrimeCase, har utvecklats och tillverkats för att nu börja säljas. Organisationens utveckling 
har beskrivits främst med fyra olika faser som Mathias menar att ett tillväxtföretag med 
produktutveckling går igenom och kan befinna sig i. Dessa faser påminner mycket om 
produktlivscykelns faser, men vi kan även se likheter med den organisatoriska livscykeln, 
som vi båda beskrev om i teorikapitlet. Här nedan beskriver vi dessa faser som vi försökt 
koppla samman med både Armstrong och Kotlers (2004) produktlivscykel och Hatch (2002) 
organisationslivscykel. Figur 4.2 nedan illustrerar och sammanfattar de olika faser som 
Mathias beskriver. 
 
Den första fasen som Mathias beskriver är etableringsfasen. I denna fas bildades Prime 
Systems rent tekniskt, juridiskt, administrativt och ekonomiskt. De skrev sin affärsplan där de 
bland annat berättade om vad de ska arbeta med, vad de ska erbjuda, på vilket sätt och till 
vilket pris, vad som är deras fokus och vilken deras marknad är. De tog även fram en 
utvecklings-, partners- och marknadsstrategi och beskrev hur finansieringen skulle gå till. 
Varken produktlivscykeln eller den organisatoriska livscykeln beskriver dessa första 
inledande sysselsättningar. 
 
Utvecklingsfasen är den andra fasen som Mathias beskriver som den tyngsta fasen. I denna 
fas utvecklas produkten eller produkterna. Dessa testas sedan på marknaden för att se om 
affärsidén är hållbar. Denna fas påminner en del om introduktionsstadiet som den beskrivs av 
Armstrong och Kotlers (2004) i produktlivscykeln. Även de testperioder som är 
karaktäriserande för detta stadium erbjuder Prime Systems sina kunder. Prime Systems arbete 
i utvecklingsfasen liknar även det arbete som en organisation är sysselsatta med i 
organisationslivscykelns entreprenörsfas. 
 
När produkten eller produkterna är utvecklade och testade är det dags att börja sälja den på 
marknaden och organisationen går då enligt Mathias in i marknadsfasen. Prime Systems har 
varit i denna fas sedan slutet av 2005 och här handlar det om att organisationen ska ut på 
marknaden, sälja och tjäna pengar. Trots att Prime Systems inte varit i marknadsfasen under 
lång tid har de hela tiden haft en inkomstkälla genom sin produkt PrimeDoc som de haft med 
sig redan från starten och kunnat sälja under tiden då PrimeCase utvecklades. Aktiviteterna 
som beskrivs i denna fas tycker vi påminner en del om det som karaktäriserar tillväxtfasen i 
produktlivscykeln. Att skaffa sig nya distributionskanaler gör Prime Systems genom att 
samarbeta med partners. Armstrong och Kotler (2004) menar också att organisationer i detta 
stadium fortsätter utveckla och förbättra sin produkt vilket Prime Systems gör genom att 
kontinuerligt utveckla produkterna vidare med nya funktioner och uppgraderingar trots att de 
lämnat utvecklingsfasen. 
 
Den fjärde och sista fasen som Mathias talar om är tillväxtfasen där man kan ta in nya 
produkter eller nå nya geografiska marknader. Detta liknar de aktiviteter som beskrivs i 
produktlivscykelns mognadsstadium. Mathias vill inte låta Prime Systems växa 
personalmässigt förrän det byggt upp en stabil kundbas och tagit marknadsandelar. Detta för 
att slippa riskera att ha personal som inte har något att göra. Prime Systems strategi är att i 
nuläget ta in så många kunder som möjligt och bygga upp fasta intäkter för att sedan gå in i 
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tillväxtfasen. Tills de gör det arbetar Prime Systems med de samarbetspartners som vi 
beskriver mer under nästa rubrik. 
 
 
 
 

Produkterna utvecklas kontinuerligt med nya funktioner och uppgraderingar 

Bearbetning av marknaden sen dag ett 

Tillväxtfasen 
 
- Ta in nya 
   produkter 
- Etablera sig på nya
   marknader 

Markandsfasen 
 
- Ta 
  marknadsandelar 
- Sälja 
- Tjäna pengar 

Utvecklingsfasen 
 
- Produkter 
  utvecklas och 
  testas 

Etableringsfasen 
 
- Företaget bildas 
- Affärsplan skrivs 
- Strategier tas  
  fram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2. Prime Systems organisationsutveckling enligt Mathias Söderlund  
 
 
Som vi kan se så har Prime Systems arbete och utveckling nästan enbart styrts av var 
produkten PrimeCase befunnit och befinner sig i sin livscykel. Trots de olika faserna Mathias 
har kunnat urskilja har Prime Systems bearbetat marknaden sen dag ett och han poängterar 
även att om företaget nu befinner sig i marknadsfasen och så småningom går in i tillväxtfasen 
så är produkterna alltid i utvecklingsfasen då de ständigt utvecklar nya funktioner och 
uppgraderingar till produkterna. 
 
När det gäller den organisatoriska livscykeln så kunde vi identifiera vissa karaktäriserande 
drag i de faser vi beskrivit ovan. Däremot är det svårt att placera Prime Systems i endast en av 
organisationslivscykelns faser. Mycket av det arbete Prime Systems sysslar med påminner 
både om entreprenörsfasen men också den kollektiva fasen. Att entreprenörsfasen ofta äger 
rum i en liten miljö där alla medlemmar vet vad den andra gör stämmer delvis in på Prime 
Systems då själva kärnan i företaget är litet men de samarbetar även med partners som i vissa 
fall kan ses som en del i organisationen. Att Mathias personligen enkelt kan kontrollera större 
delar av organisationen själv är också ett tecken på entreprenörsfasen. Däremot skrev Prime 
Systems sin affärsplan med bland annat sina strategier redan när företaget startade som annars 
är ett karaktäriserande drag för den kollektiva fasen. Ett annat karaktärsdrag i den kollektiva 
fasen som vi ser hos Prime Systems är deras täta samarbete med partners som har skapat en 
kollektiv känsla av samhörighet bland de olika parterna. Det som talar emot att Prime 
Systems skulle befinna sig i den kollektiva fasen är att de inte minskat sin fokusering på 
marknadsföring utan snarare ökat den. 
 

4.5 Partners i interorganisatoriska nätverk 
 
Prime Systems har som organisation en liten kärna med låga kostnader. Detta är en medveten 
strategi som företaget valt att ha och för att kunna följa denna har de lagt ut delar av sin 
verksamhet på olika partners, främst försäljning, implementering och integration. Partners är 
en del av det som kallas för interorganisatoriska nätverk. I teoridelen visade vi att 
interorganisatoriska nätverk kan beskrivas och definieras på många olika sätt beroende på i 

 38



 
Ett produktutvecklande IT-företag med rötter från konsultbranschen Bartnik & Höglund 

vilket sammanhang man talar om nätverk. Här nedan beskriver vi vilka slags nätverk Prime 
Systems har med hjälp av de tidigare framställda teorierna. 
 
Den typ av samarbete Prime Systems har med sina partners kan i Dafts (2004) matris placeras 
som ett samarbetsnätverk. Företaget har valt att samarbeta med partners eftersom de har 
begränsat med resurser och för att minska risken att behöva anställa personer som de inte 
kommer att kunna ge tillräckligt mycket arbete till men ändå betala ut lön. En annan sak som 
stämmer in på Dafts definition av samarbetsnätverk är att Prime Systems försöker skapa värde 
för både sig själva och sina partners i nätverket genom att ha utvecklat produkten PrimeCase 
på ett sådant sätt att det är möjligt för partners att sälja konsulttimmar kopplade till produkten. 
Som vi skrev ovan så hjälper Prime Systems partners till med att sälja, implementera och 
integrera produkterna hos kunder vilket gör att de blir involverade i dem. Mathias tycker att 
partnerskapet gör att det känns som att Prime Systems har kompetensen, de egentligen saknar, 
internt. 
 
Alla Prime Systems partners incitament är att tjäna pengar, men eftersom produkterna är 
utformade så att de kan, som vi nämnde ovan, sälja konsulttjänster kopplade till den och inte 
bara själva produkten blir samarbetet mer givande för dem. Detta gör att det finns ett 
ömsesidigt beroende mellan Prime Systems och deras partners. Prime Systems kan få fler 
kunder genom sina partners medan deras partners kan sälja fler konsulttimmar genom att sälja 
Prime Systems produkter. Prime Systems har därför satsat på ett bra verktyg för att få ett bra 
samarbete med sina partners som de kan skapa en stark organisation tillsammans med. 
Företaget arbetar även själva med försäljning för att snabbare bygga upp ett varumärke och ta 
marknadsandelar. Deras mål är dock att de ska få sina partners att sköta all försäljning så att 
de själva kan koncentrera sig på deras kärnfokus, det vill säga produktutveckling och service 
och support, och kunna arbeta med dessa delar på ett bra sätt och samtidigt understödja sina 
partners i deras arbete.  
 
Man kan också se på Prime Systems partnerssamarbete som ett kunskapsnätverk enligt Peñas 
(2002) definition. Prime Systems tar hjälp av sina partners på områden de saknar eller inte har 
tillräckligt med kunskap om för att kunna utveckla och kommersialisera sina produkter. Prime 
Systems samarbete med partners är, som vi nämnde tidigare, en strategi de haft från början. 
Vilka partners de har, på vilket sätt de involveras i organisationen och när det är lämpligt att 
börja samarbeta med dem är saker som Prime Systems skrivit om i sin affärsplan, vilket också 
är saker Peña (2002) anser att en organisation bör fundera på. 
 
Det kunskapsnätverk som Prime Systems har påminner mest som ett affärsmöjlighetsnätverk, 
bland de fyra olika kunskapsnätverk som Büchel och Raub (2002) beskrivit, eftersom Mathias 
kallar sig själv för entreprenör och Prime Systems är ett företag under tillväxt med målet att ta 
marknadsandelar. Alla på Prime Systems jobbar med att skapa nya produkter eller funktioner 
till produkterna och gör detta genom att med hjälp av sina partners skapa en affärsmöjlighet. 
Man kan dock se inslag av ett ledningsstött nätverk i och med att Mathias själv är VD. 
 
Det är svårt att säga om Prime Systems interorganisatoriska nätverk är ett horisontellt eller ett 
vertikalt sådant. Förmodligen är det lite av båda. Det kan tyckas vara horisontellt eftersom 
Prime Systems bland annat samarbetar med partners i samma sektor, IT sektorn, för att 
reducera sina kostnader och för att öka köpkraften. Men nätverket kan även tyckas vara 
vertikalt då Prime Systems även samarbetar med vissa partners för att komplettera de tekniska 
områden de själva saknar kunskap i. 
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5 Diskussion 
 
I detta kapitel lämnar vi nu undersökningen ovan och för en diskussion där vi kritiskt 
reflekterar över det som vi anser intressant och anmärkningsvärt i resultatet från 
undersökningen. 
 

5.1 Systemutvecklingsarbete 
 
Då Mathias Söderlunds arbetsuppgifter inte främst innefattas av systemutvecklingsarbete och 
att Michael Lindberg inte var anställd på Kapacitet har det varit svårt för oss att undersöka hur 
systemutvecklingsarbetet skiljer sig mellan konsultverksamhet och produktutveckling. Trots 
detta har vi sett en tydlig skillnad på hur systemutvecklingsarbetet skiljer sig mellan dessa 
verksamheter. Under intervjuerna med Prime Systems framgick det tydligt att företaget tycker 
testfaserna är viktiga och att de därför lägger stor vikt vid dem. Anledningen till detta är, som 
vi skrev i föregående kapitel, att det är lättare att ordna till en bugg för en enda kund medan 
det kan bli problem att ordna till en bugg om den finns ute hos många kunder. Detta argument 
kan verka lite konstigt med tanke på att Prime Systems båda system är webbaserade och 
ligger på servrar vilket enligt Chen (2001) gör underhålls- och uppdateringsarbetet effektivt 
och snabbt. Att man som konsultföretag inte prioriterar testfasen lika hårt som 
produktutvecklingsföretag gör på grund av att skulle vara lättare att ordna till en bugg för 
endast ett företag är ett märkligt argument. Det borde snarare, tvärt om, handla om att man 
som konsultföretag försöker tillfredsställa kunderna genom att minimera utvecklingstiden och 
därmed kostnader för dessa. Att ordna till buggar i ett senare skede är i det långa loppet en 
strategi som kan visa sig vara både tids- och kostnadsökande både för kunderna som köper 
konsulttjänster och företaget som utför dessa och för det sistnämnda kan det även påverka 
intrycket och anseendet på marknaden. 
 
Som det framgick i intervjuerna har sättet som systemutvecklingen går till på blivit allt mer 
strukturerat. Prime Systems har gått från att arbeta väldigt händelsebaserat till att införa allt 
fler rutiner för hur systemutvecklingsarbetet ska gå till. Vi skulle vilja påstå att deras arbete 
med att förbättra sin utvecklingsprocess har skett mycket genom att de har lärt sig av sina 
misstag. Detta ser man tydligt när det framgår att parterna som var involverade i utvecklingen 
av PrimeCase under ett visst skede inte var överens kring hur systemet skulle utvecklas. 
Prime Systems poängterar idag hur viktigt det är att de alltid har en tydlig kravspecifikation 
till alla IT-system de utvecklar. Men att hela tiden arbeta med att lära sig av sina misstag 
borde i det långa loppet innebära en större tidsförlust än om man från början satt sig ner och 
funderade på vilka delar av systemutvecklingsprocessen som rimligtvis kan vara viktiga att 
rutinalisera och arbeta mer standardiserat med.  
 

5.2 Tjänster och produkter 
 
Under Kapacitettiden var aktiviteten en utpräglad tjänsteverksamhet där systemet PrimeDoc 
produceras på plats hos kunden under installationsprocessen och ersättningen skedde i form 
av konsultarvode. När Prime Systems övertog och vidareutvecklade PrimeDoc skedde en 
produktifiering och för kundens del innebär detta att ett fullständigt system installeras hos 
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kunden mot en fast betalning. Man har även idag en viss kundkontakt i form av 
samarbetspartners och en viss kundpåverkan finns. Denna påverkan är dock inte bunden till 
utvecklingsarbetet när det gäller PrimeDoc utan mer i form av en markandsföringsprocess 
riktad till målgruppen. För PrimeCase del finns en viss koppling till kunden både när det 
gäller samarbete och påverkan av produkten då det finns gemensamma utvecklingsprojekt där 
man kommer fram till gemensamma lösningar vilket tyder på att vissa drag av 
tjänsteverksamhet när det gäller utvecklingsarbetet.  
 
En annan punkt som skiljer Prime Systems verksamhet från en renodlad tillverkningsindustri 
är att det är licenser som säljs, inte varor som går att överlåta till en tredje person. Prime 
Systems har också en omfattade verksamhet när det gäller support och service vilket också 
tyder på en viss form av konsultverksamhet. Men i stora drag kan man säga att Mathias och 
Prime Systems har lyckats med sin produktifiering av sina system och att man idag har en 
aktivitet som är en blandning av konsultverksamhet och tillverkningsindustri. 
 

5.3 Organisationens utveckling 
 
När vi undersökte Prime Systems utifrån organisationslivscykeln som Daft (2004) beskriver 
märkte vi att det var svårt att placera Prime Systems i en enda fas. Vi såg saker hos Prime 
Systems som både stämde in på entreprenörsfasen och på den kollektiva fasen. Trots detta har 
de inte varit i någon ledarskapskris som annars är vanligt när ett företag går från 
entreprenörsfasen till den kollektiva fasen. Detta fenomen är nog inte ovanligt hos företag 
med tanke på att teoretiska modeller endast presenterar generella bilder över verkligheten. Att 
Prime Systems ännu delvis befinner sig i entreprenörsfasen trots att man ser mycket av den 
kollektiva fasen tror vi beror på företagets tidigt bestämda strategi, det vill säga, att ha ett nära 
samarbete med partners för att kunna behålla sin lilla kärna och koncentrera sig på endast 
utvecklingen och service och support. Prime Systems strategi handlar helt enkelt om att 
företaget vill sälja mycket, erbjuda sina kunder en bra produkt och ta marknadsandelar, men 
inte till bekostnad av att företaget måste växa sig stort snabbt därmed förmodligen också 
tappa entreprenörsegenskaperna. 
 
Beskrivningen av Prime Systems utveckling gjorde vi inte bara med hjälp av 
organisationslivscykeln utan också med hjälp av produktlivscykeln. Vi gjorde detta då Prime 
Systems utveckling även påminde mycket av det som beskrivs i produktlivscykeln. Att 
kombinera dessa två modeller fungerar förmodligen inte på alla producerande företag, men på 
företag som är relativt nya och där organisationens arbete delvis bygger på den produkt de 
utvecklat och säljer tycker vi kombinationen fungerar bra. Trots att denna, för oss, ganska 
naturliga koppling mellan organisationslivscykeln och produktlivscykeln hittade vi dock 
ingen litteratur som beskriver denna koppling. 
 

5.4 Interorganisatoriska nätverk 
 
Det interorganisatoriska nätverk som Prime Systems har är en väl genomtänkt strategi från 
företagets sida. De har sedan de startade medvetet strävat efter att arbeta på detta sätt och 
utvecklat sina produkter därefter. Prime Systems samarbete med olika partners har också 
påverkat hur organisationen har utvecklats (som vi diskuterade i föregående stycke). 
Anledningen till att Prime Systems valt att arbeta med samarbetspartner i ett nätverk tror vi är 
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starkt kopplat till att Mathias tidigare själv arbetat som konsult. Med hjälp av sina 
erfarenheter har Mathias kunnat starta Prime Systems vars arbete frångått de negativa sidorna 
av konsultverksamheten men ändå kan erbjuda sina kunder viktiga tjänster och möjligheter 
med hjälp av konsulter utan att behöva utföra detta arbete själv. Istället låter de sina partners 
stå för den delen. Att få partners att samarbeta på detta sätt är inte heller det svåraste då de 
själva kan tjäna en hel del. Prime Systems är väl medvetna om konsultverksamhetens fördelar 
och har tänkt på dessa när de utformade sin strategi. 
 

5.5 Sambandet mellan de fyra områdena 
 
Att undersöka dessa fyra områden var och en för sig är intressant. Men för att göra dessa 
områden ännu mer intressanta kan man undersöka sambandet mellan dem. Det vi kan se är att 
Prime Systems strategi att samarbeta med partners i ett interorganisatoriskt nätverk har haft 
mer eller mindre inflytande inom alla de andra områdena vi undersökt. Rötterna från 
konsultverksamheten, när det gäller samarbeta med partners, har haft en stor betydelse för 
produktutvecklingen, detta eftersom Prime Systems utvecklat produkter som är väldigt 
anpassningsbara för enskilda kunder men valt att inte göra dessa anpassningar själva. De låter 
istället sina partners arbeta med detta. Sådan anpassning är en typisk konsultverksamhet och 
denna anpassningsmöjlighet skulle inte vara möjlig att ha i samma utsträckning om de inte 
genomfördes av Prime Systems partners. 
 
Prime Systems systemutvecklingsarbete har kanske inte påverkats lika tydligt av 
partnersstrategin som själva produktutvecklingen gör. Men vi kan nog ganska säkert 
konstatera att Prime Systems inte skulle kunna behålla den lilla kärna och samma fokus om de 
inte hade samarbetat med partners. Istället skulle de vara tvungna att anställa mer personal. 
Och har man mer personal i utvecklingsprocessen kan behovet av att ha en uttalad 
systemutvecklingsmetod och standarder öka. Detta främst eftersom det blir svårare att för 
några få individer kunna kontrollera och vara med i alla delar av utvecklingsprocessen. 
 
När det gäller organisationens utveckling har vi redan tidigare diskuterat att anledningen till 
att Prime Systems inte utvecklas på det generella sätt som organisationslivscykeln beskriver 
är på grund av deras samarbete med partners. Systemutvecklingsarbetets påverkan av Prime 
Systems partners, som vi diskuterade i förra stycket, påverkas på samma sätt även av 
organisationens utveckling, det vill säga, om organisationen skulle börja utvecklas och växa 
sig större så påverkar det systemutvecklingsarbetet. 
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6 Slutsats 
 
Vi har i vårt arbete undersökt IT-företaget Prime Systems. Med hjälp av det teoretiska 
ramverket har vi tittat närmare på fyra områden som intresserat oss. I detta avslutande 
kapitel presenterar vi här nedan de slutsatser vi kommit fram till. För att göra detta tydligt 
har vi även här valt att dela in slutsatserna i de fyra områdena som vi arbetat med i hela 
arbetet. Sist i detta kapitel ger vi några förslag på hur man kan fortsätta undersöka och 
forska kring dessa områden. 
 
 
Systemutvecklingsarbetet 
 

• Prime Systems systemutvecklingsarbete följer ett klassiskt mönster när det gäller 
större delar av utvecklingsprocessen som till exempel planering, analys och design. 

 
• Systemutvecklingsarbetet har inte påverkats avsevärt mycket av rötterna från 

konsultverksamhet. Testfasen är dock viktigare i det sistnämnda. 
 

• Vår egen uppfattning av att systemutvecklingsmetoder inte används i speciellt stor 
utsträckning stämde bra överens med hur Prime Systems använder sig av 
systemutvecklingsmetoder. 

 
 
Tjänster och produkter 
 

• Den största skillnaden mellan konsultverksamhet och produktutveckling, i jämförelsen 
mellan Kapacitet och Prime Systems, är att man i det sistnämnda tillverkar IT-system 
som kan säljas till många kunder. 

 
• Vi har dock märkt att det finns vissa delar av konsultverksamheten som Prime 

Systems ser fördelar med och därför inte kunnat släppa dessa helt. 
 

• Att arbeta med produktutveckling istället för med konsultverksamhet påverkar 
organisationen på fler sätt än bara de skillnader en produkt har jämfört med en tjänst. 

 
 
Organisationens utveckling 
 

• Prime Systems har inte utvecklats i linje med de vanligaste teorierna kring 
organisationsutveckling. 

 
• De faktorer som har påverkat organisationens utveckling har en stark koppling till 

deras samarbete med partners. 
 
 
 

 43



 
Ett produktutvecklande IT-företag med rötter från konsultbranschen Bartnik & Höglund 

Partners i interorganisatoriska nätverk 
 

• Prime Systems samarbete med partners är en viktig del av organisationen som 
påverkar många andra delar av företaget. 

 
• Tack vare Prime Systems samarbete med partners kan de driva sin verksamhet på det 

sätt de vill. 
 
 
Vi kan också se att det finns vissa samband mellan de fyra områden vi undersökt. Prime 
Systems samarbete med partners har påverkat organisationens utveckling. Partnerskapet har 
starkt bidragit till att företaget har kunnat arbeta med produktutveckling utan att anställa 
personal med den kompetens som deras partners har. 
 
Vi tycker att vi har kunnat grunda dessa slutsatser väl på de teorier vi utgått från och den 
empiriska undersökningen vi gjort. 
 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 
 
Eftersom vi endast undersökt ett IT-företag och därför inte kan generalisera våra resultat 
tycker vi det kan vara en god idé att göra en liknande studie på fler IT-företag som gått från 
konsultverksamhet till produktutveckling. Då skulle man kunna jämföra systemutvecklings-
arbetet och på så sätt få en uppfattning om Prime Systems utvecklingsprocess skiljer sig från 
andra liknande företags. Man skulle även kunna få en uppfattning om de faktorer som 
härstammar från konsultverksamheten är generella eller om Prime Systems är unikt på något 
sätt. Skulle man hitta andra IT-företag med liknande partnerssamarbete som Prime Systems 
har kan man se om Prime Systems lite speciella utveckling är något som är vanligt bland 
dessa företag. 
 
Sambandet mellan de fyra områdena som vi undersökte hos Prime Systems tycker vi är 
intressant. Därför tror vi även att det vore intressant att undersöka hur andra områden av 
företaget påverkas av deras interorganisatoriska nätverk eller påverkar varandra på andra sätt. 
Enligt Hatch (2002) är partners bara en del av det interorganisatoriska nätverket. Man skulle 
därför kunna undersöka andra aktörer inom Prime Systems interorganisatoriska nätverk för att 
se på vilket sätt de påverkat företaget. 
 
Det finns även andra områden av Prime Systems och förmodligen också andra IT-företag som 
kan ha påverkats eller förändrats av rötterna från konsultverksamhet. Ett sådant område är 
prissättning. Olika företag använder sig av olika typer av prissättningstrategier när de säljer 
sina produkter. 
 
Även om man kan se IT-system som produkter så finns det frågor kring detta man kan forska 
vidare kring. En intressant fråga handlar om själva äganderätten till IT-system. Till skillnad 
från andra fysiska produkter som till exempel en bil så brukar det inte vara tillåtet att sälja ett 
system vidare eller överlåta äganderätten till det. I många fall köper företag endast en licens 
för nyttjande av ett IT-system. Frågan är hur man egentligen ska betrakta och definiera en 
licens. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 1 
 
Från konsult- till produktverksamhet 

• Vad är konsekvensen av att ni gått över från konsult- till produktverksamhet? 
 

• Varför har ni valt att arbeta med produktverksamhet? 
 

• Hur kom ni fram till att ni ville arbeta med produktverksamhet istället för som 
konsult? 

 
• Hur ser ni på skillnaden mellan konsult och produktverksamhet (betalt för antal 

nerlagda timmar eller en engångsbetalning för produkten)? 
 

• Är ert samarbete med partners ett resultat av att ni vill syssla med produktverksamhet? 
 

• Varför har ni valt partnerskap? 
 

• Vilka möjligheter, hot, styrkor och svagheter ser du med produktutveckling i 
jämförelse med konsultarbete? 

 
Internet och webbaserade produkter 

• Vad är konsekvensen av att era produkter blivit webbaserade? 
 

• Varför har ni valt att ha dem webbaserade? 
 

• Hur har webbaseringen kommit till (processen), hur ser händelseförloppet ut för? 
 

• Kan man se en koppling mellan övergången från konsult- till produktverksamhet och 
att produkterna är webbaserade? 

 
• Vilka möjligheter, hot, styrkor och svagheter ser du med Internet och webbaserade 

produkter? 
 
Organisationslivscykel och produktlivscykeln 

• Hur märker ni att företaget gått in en ny fas i sin utveckling? 
 

• Hur förändras ert arbete under utvecklingens gång? 
 

• Hur har ert samarbete med partners påverkat utvecklingen? 
 

• Varför låter ni inte organisationen växa istället för att samarbeta med partners? 
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Bilaga 2 Intervjuguide 2 
 
Från konsult- till produktverksamhet 
Om det är så att Michael Lindberg också har jobbat både som konsult och med 
produktverksamhet kan det vara intressant att höra vad han har att säga om detta. 

 
• Ser du några konsekvensen av att du gått över från konsult till produktverksamhet? 

 
• Hur ser du på skillnaden mellan konsult och produktverksamhet (betalt för antal 

nerlagda timmar eller en engångsbetalning för produkten)? 
 

• Vilka för- och nackdelar ser du med produktutveckling i jämförelse med 
konsultarbete? 

 
 
Internet och webbaserade produkter 
Denna fråga kan också vara intressant att höra vad Michael Lindberg säger om. 
 

• Vilka för- och nackdelar ser du med Internet och webbaserade produkter? 
 
 
Organisationen och dess livscykel och produktlivscykeln 
 

• Hur är organisationen uppbyggd, dvs. vilka är anställda och vilka funktioner har de? 
 

• Vilka partners har ni och framför allt vilka funktioner har de? 
 

• Vilka partnersbitar skulle ni vilja ha själv i organisationen och förklara dessa? 
 

• Hur såg det interorganisatoriska nätverket (partners, kunder, konkurrenter) ut i 
Kapacitet? 

 
• När ni talar om etablerings-, utvecklings-, marknads- och tillväxtfasen är det någon 

konkret modell du har i huvudet eller är det en ”anpassad” modell ni har för just Prime 
Systems? 

 
• Hur märker ni att företaget gått in en ny fas i sin utveckling? 

 
• Hur förändras ert arbete under utvecklingens gång? 

 
• Hur har ert samarbete med partners påverkat utvecklingen? 

 
• Varför låter ni inte organisationen växa istället för att samarbeta med partners? 
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Arbetssätt/(arbetsmetoder) och standardisering av utvecklingsprocessen 
 
• På vilket sätt arbetar ni vid utveckling? 

 
• Hur har kommunikationen/arbetet sett ut mellan Prime Systems och BTH 
 
• Varför arbetar ni på det sätt ni gör? (för kundens skull? för er egen skull? 

Standardisering?) 
 

• Hur har ni kommit fram till det arbetssätt ni använder? 
 

• Har ni ert utvecklingssätt som ett säljargument (t.ex. att ni dokumenterar, har testfaser 
osv.)? 

 
• Hur har er arbetssättet påverkats av att ni arbetar med produktverksamhet? 

 
• Påverkar organisationens (Prime Systems/resurser och partners) storlek sättet ni 

arbetar på? 
 

• Vilka för- och nackdelar finns det med arbetssättet och kan ni känna er ”låsta” av den 
(om man följer vissa formaliserade metoder kan arbetet bli för ”strikt”)? 

 
• Påverkas er innovationsförmåga av det sätt ni arbetar på? 

 
• Har ni arbetat på samma sätt under hela utvecklingsarbetet (standardisering) 

 
• Ser ni arbetssättet som en slags utvecklingsmetod, egenutvecklad eller formaliserad. 
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Bilaga 3 Exempel på kodning av intervjuerna 
 
 
Int3 30 D: Har det varit tydliga steg, nu gör vi det, sen en test 

och sen det osv. eller har det också varit som ni 
märker? 
 
L: Både ja och nej. Dels har det varit som vi märker men 
sen har vi också kommit fram till att vi har gjort ett antal 
tester hos Kund 1, där de har testat. Vi har gjort klart så 
här mycket funktionalitet sen har de testat det hela, 
kommit med synpunkter, feedback. Sen har vi haft 
ytterligare en testinstallation och fått feedback osv. På det 
sättet har vi jobbat, så att vi hela tiden säkerställer att vi 
är på rätt väg. Sen är det väl först nu egentligen man har 
en grund att stå på så att man kan ta en sak i taget. Det är 
svårt när man utvecklar en produkt i grunden att dela upp 
det i en sak i taget för allt är beroende av varandra i 
början.
 

 
 
 
 
 
Systemutveckling 
- tester 
 
- iteration 
 
 
 
- arbetsfördelning 
 

Int3 30 M: Fram till första installationen blir det rätt turbulent, 
precis som du säger Micke. Man måste jobba lite här och 
där för att få en helhet. 
 
L: Du måste t.ex. vara i administrationen samtidigt som 
du är i övriga gränssnittet för att se hur det påverkar 
varandra och bygga upp det allt eftersom. Men nu är det 
mer att vi gör en sak i taget. Vi gör en funktionalitet sen 
gör vi den klar, sen går vi vidare till nästa. 
 

 
 
 
 
 
Systemutveckling 
- struktur 

Int3 31 D: Du (Mathias) har nämnt att ni har använt er av 
Microsofts senaste teknik. På vilket sätt har de 
påverkat er eller varit med er i utvecklingen? 
 
L: De har inte varit med oss på så sätt men vi har ju fått… 
vi fick rådet att när vi ännu var så här tidigt i fasen på det 
här projektet att vi skulle ta det senaste, att det fanns 
betaversioner av den nya tekniken som fungerade väldigt 
bra. Då bestämde vi oss, då går vi över till det innan vi är 
klara så att när vi har släppt produkten så är vi redan där. 
Det kommer att hjälpa oss framöver, gå fortare att 
utveckla ny funktionalitet osv. Och sen också rådet att 
rent marknadsmässigt kontakta Microsoft. När de släpper 
en ny produkt så vill de ha referenser. Så då ringde 
Mathias upp Microsoft och pratade med dem. De tyckte 
det var intressant. 
 

 
 
 
 
 
 
Systemutveckling 
- ny teknik 
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