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Sammanfattning 
Systemutveckling idag strävar efter kvalitet, men man kan se flera tecken på en 
kvalitetsbrist i utvecklingen av system. Många projekt kommer till korta. Trots att 
enorma summor pengar läggs ner på IT-projekt varje år misslyckas en stor del av dem. 
Denna rapport behandlar frågeställningen: Hur uppnås kvalitet vid systemutveckling? 
Rapporten besvarar frågeställningen genom intervjuer med erfarna yrkesmän inom 
området. Det är deras perspektiv på kvalitet som besvarar frågeställningen. 

Resultatet visar att synen på kvalitet stämmer väl överens med vad befintliga teorier 
säger att kvalitet handlar om, någon form av kundtillfredsställelse. Resultatet av 
intervjuerna har vidare analyserats tillsammans med befintliga teorier på området. 
Rapporten visar på att vissa faktorer påverkar kvaliteten och uppfyllandet av den. Två 
av dessa faktorer är kommunikation och kultur. 
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1 Förord 
Denna rapport är en del av examinationen av nivå C i ämnet Informatik som getts vid 
Örebro universitet våren 2006. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till följande kvalitetsexperter som har ställt upp på långa 
intervjuer och därmed kraftigt bidragit till denna uppsats. 

 

Per Annebäck, Quality Framework Manager, AstraZeneca 

Olle Modén, Kvalitetskonsult, Five for you 

Henrik Busk, Verksamhets- och kvalitetskonsult, Consignit AB 

Peter Kjersgaard Rasmussen, Sektionschef och kvalitetsansvarig, Codan Trygg-Hansa 

Torbjörn Ersson, Kvalitetschef, SEB 

 

Vi vill även rikta ett tack till våra handledare Fredrik Ericsson och Johan Petterson samt 
de personer som har hjälpt till att korrekturläsa och givit oss ovärderlig konstruktiv 
kritik på rapporten, Robert Larsson, Lotta Erdtman och Helena Björk. 
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2 Inledning 
Kapitlet inleds med en problematisering av intresseområde för uppsatsen. Sedan följer en 
presentation av den frågeställning som ligger till grund för rapporten samt en 
avgränsning. 

 

2.1 Kvalitet & systemutveckling 
Kvalitet och kvalitetsarbete tog sin början i inledningen av 50-talet när den amerikanska 
bilindustrin förkastade ett koncept till att få bättre kvalitet som tagits fram av Dr. W. 
Edwards Deming och Dr Joseph Juran. (Friquin mfl., 1992). De beslutade då att vända 
sig till Japan som tog emot konceptet. Japan befanns sig då i en kraschad ekonomi efter 
2:a världskriget. Senare ledde resultatet av Deming och Jurans arbete till en industriell 
revolution i Japan som sedermera lämnade Amerika efter sig (Wheeler, 1998). Tjugo år 
senare, pressade av den globala konkurrensen började amerikanarna inse behovet av en 
bättre förståelse för vad kvalitet är. Numera genomsyrar kvalitet allt och kvalitet 
handlar om att överleva som producent. 

”The choice is very simple. If we are to become more competitive then we have to begin with 
our quality. /Dr Deming” (Friquin m.fl., 1992, s. 93)  

“Implementation of good quality practices often involve considerable time and effort and 
require total commitment from the management and all the people involved. However, it 
has to be realized that there is really no other alternative but to incorporate quality 
principles in every part of the organization if success in the burliness is the objective.” 
(Ward, Venkataraman, 1998, s. 7) 

Kvalitet som disciplin inom systemutveckling har funnits i princip lika länge som man 
har kunnat skapa datorprogram (Anderson, 1991). På 60-talet uppkom en mjukvarukris 
där konstruktion av system blev sena, för dyra, för svåra att använda eller inte uppfyllde 
användarnas funktionella krav. De var också svåra att underhålla och förändra (Weiner, 
1978). 

Anderson (1991) lyfter fram hur svårt det är att skapa datorsystem genom att citera Dr. 
Winston Royce (1991):  

 “The construction of new software that is both pleasing to the user/buyer and without 
latent errors is an unexpectedly hard problem. It is perhaps the most difficult problem in 
engineering today, and has been recognized as such for more than 15 years. It is often 
referred to as the "software crisis". It has become the longest continuing "crisis" in the 
engineering world, and it continues unabated.” (Anderson, 1991, s. 1) 

Det finns fortfarande indikatorer som pekar på att krisen inte är över ännu. 

Återkommande kan man läsa i pressen om IT-projekt som misslyckats på det ena eller 
andra sättet. Exido/IT-barometern har enligt IDG.se (2005) på uppdrag av 
projektplatsen.se utfört en undersökning av hur väl IT-projekt har fallit ut både i den 
privata och den offentliga sektorn. Undersökningen visar att hela 14 miljarder läggs på 
misslyckade IT-projekt årligen. Över 50% av projekten blir aldrig klara. 

Enligt Guaridan (2005) spenderas över 1000 miljarder amerikanska dollar i världen på 
misslyckade IT-projekt. Artikeln pekar på att en tredjedel av alla projekt misslyckas 
totalt och ytterligare en tredjedel har stora problem. De som levererar gör det flera 
månader eller år för sent, i snitt 180 procent över budget. Samma artikel framhåller att 
de pengarna skulle kunna användas för att utrota fattigdomen i världen fram till 2008. 

Kvalitet är i princip en egen disciplin inom forskningsområdet informatik och 
systemutveckling, det finns stor kunskap området. Kvalitetsarbete har bedrivits inom 
många områden och har studerats ur en mängd olika aspekter. Trots det misslyckas 
många IT-projekt, vilket kan tyckas märkligt. 
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Men en del systemutvecklingsprojekt lyckas. Kunden får det den vill ha, på beräknad tid 
och till beräknad kostnad. Vad beror det på? Inom vissa branscher får det inte vara 
allvarliga fel exempelvis vid konstruktion av styrsystem för flygplan, kärnkraftverk eller 
liknande (Feldman, 2005). Är det bara tur att de allra flesta sådana system fungerar 
utan allvarliga brister? 

Hur ser personer som jobbar med kvalitet inom systemutveckling på kvalitet? På vilket 
sätt arbetar de för att uppnå hög kvalitet?  

Vi har inte kunnat finna någon rapport eller studie där kvalitetsansvariga som 
yrkesgrupp har särstuderats, varken i Sverige eller utomlands. Vi har inte heller funnit 
någon studie där erfarna systemutvecklare som arbetar med kvalitet har gett sin syn på 
kvalitet och hur man uppnår det. 

 

2.2 Frågeställning 
Denna rapport avser att svara på frågan hur kvalitet uppnås vid systemutveckling. 
Huvudfrågan är alltså som följer. 

− Hur uppnås kvalitet vid systemutveckling? 

Frågan innehåller begreppen kvalitet och systemutveckling. Begreppet systemutveckling 
är relativt självbeskrivande, men en definition av hur vi ser på begreppet återfinns under 
kapitel 4.3, Centrala begrepp. Kvalitet däremot är ett svårare begrepp och en del i 
huvudfrågan blir då att även svara på vad kvalitet är. 

Det är inte lätt att besvara hur man uppnår kvalitet vid systemutveckling. Hade det 
funnits ett bra svar på det hade all världens problem med misslyckade, försenade och 
fördyrade IT-projekt varit ett minne blott. Intentionen från vår sida har inte heller varit 
att komma med någon universallösning på hur någon kan uppnå absolut kvalitet. 

Vi avser att svara på hur personer som jobbar med kvalitet på heltid och som har lång 
erfarenhet av kvalitetsarbete gör för att säkra kvaliteten i systemutveckling. Vad 
innebär arbetet att nå högre kvalitet och finns det faktorer som påverkar kvaliteten? 

 

2.3 Avgränsning 
Studien handlar om kvalitet i mjukvara och utveckling av mjukvara. Vi studerar alltså 
inte begreppet kvalitet i några andra sammanhang, även om det i rapporten dras 
paralleller med andra verksamheter, som till exempel tillverkningsindustri.  

Vi avgränsar ifrån att studera kvalitet ur en produkts perspektiv. Med det menar vi hur 
kvalitet kan förbättras på en befintlig produkt, eller hur en olika produkter kan skapas 
mer eller mindre kvalitativa. Vi studerar inte metoder och modeller. Förekomster och 
beskrivningar av metoder och modeller i rapporten är en direkt orsak av att 
respondenterna har nämnt dem. Fördelar och nackdelar mellan olika metoder och 
modeller beskrivs inte. Frågan om metoder och modeller i allmänhet ger stöd i 
kvalitetsarbetet besvaras dock, men är ett direkt resultat från åsikter av respondenterna. 

Vi studerar inte huruvida kvalitetsarbete är lönsamt. Eftersom respondenterna nämner 
kostnad i samband med sin syn på arbetet diskuterar vi begreppet och relationen till 
kvalitet. Vi studerar dock inte vad kvalitet kostar att implementera eller om det är 
lönsamt.  
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3 Syfte 
Nedan förklaras syftet med rapporten samt den målgrupp vi vänder oss till 

 

3.1 Rapportens syfte 
Syftet med rapporten är att övergripande besvara hur kvalitetsarbete bedrivs för att 
uppnå kvaliteten i både de produkter som produceras och i de processer som används vid 
skapandet av produkten. Syftet är att ge en insikt och förståelse för hur man uppnår 
kvalitet i systemutveckling. Det innebär att syftet till stor del har inneburit att finna 
konkreta punkter eller faktorer för hur man uppnår kvalitet. Vi hoppas att resultatet 
skall kunna användas för att öka förståelsen för vad kvalitet innebär i såväl praktisk som 
teoretisk systemutveckling.  

Avsikten med rapporten har varit att den genererade kunskapen skall kunna 
tillgodogöras av kvalitetsansvariga och andra som jobbar med kvalitet inom 
systemutveckling. En annan målgrupp är studenter som är intresserade av delas att veta 
vad kvalitet är och dels hur branschen ser på begreppet. Målet är även att de skall kunna 
ta del av handfasta tips att tänka på vid skapande av kvalitativ mjukvara. 
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4 Perspektiv 
I kapitlet beskriver vi vårt perspektiv, vilken förförståelse vi har samt centrala begrepp 
som är återkommande i rapporten. Kapitlet avslutas med en redogörelse för alternativa 
tillvägagångssätt. 

 

4.1 Vårt perspektiv 
Som tidigare har nämnts skall denna rapport besvara följande fråga: 

− Hur uppnås kvalitet vid systemutveckling? 

Studien har gjorts genom intervjuer av ett fåtal personer. Det är alltså dessa personers 
syn på kvalitet som ligger till grund för den analys och de slutsatser vi gör. 
Respondenterna är antingen anställda på stora multinationella företag eller så arbetar 
de som konsulter på den typen av företag. Personerna jobbar med frågor kring kvalitet 
och har alla mellan 10 och 30 års erfarenhet av kvalitetsarbete i stora organisationer. 

Kvalitet har studerats ur perspektivet att det alltid är en relation mellan två roller, kund 
och leverantör. Fokus har dessutom varit på leverantörens roll och vi har sett det som 
leverantörens ansvar att uppnå hög kvalitet. 

Alla företagen har haft en egen IT-avdelning, som i en del fall har varit ett eget bolag 
med över 1000 anställda. Kunderna till IT-avdelningarna har varit inom 
företagskoncernen. De har alltså känt sina kunder och deras verksamhet mycket väl. 
Ofta har de också haft ett val att lägga viss del av sin egen verksamhet hos kunderna 
och/eller haft möjlighet att starkt påverka kundens arbete. 

Företagen som studerades ingår i följande branscher: läkemedel, försäkring, bank och IT-
konsult. 

Sammanfattningsvis har studien bedrivits ur perspektivet: 

− Kvalitet ur ett kund-leverantörförhållande utifrån kvalitetsansvariga på 
multinationella företag med egen IT-avdelning och mycket 
branschspecifik kunskap. 

 

4.2 Vår förförståelse 
Författarna till denna rapport, hade innan studier på Örebro universitet jobbat ett flertal 
år med både systemutveckling och utbildning i programmering. När vi började studera 
hade vi erfarenhet men också frågor om hur man från den akademiska världen såg på 
vissa företeelser exempelvis kvalitet. Flera års erfarenhet av systemutvecklingsarbete, 
olika metoder för systemutveckling och modeller för att säkra kvalitet låg till grund för 
de undringar vi hade. I de kurser vi läst berördes kvalitet dock väldigt ytligt och de frågor 
och funderingar som vi hade besvarades inte. Inget nämndes om hur kvalitetsarbete kan 
och bör bedrivas. De två viktigaste frågorna som lämnades obesvarade var: vad är 
kvalitet? och hur uppnås kvalitet?. 

Vi har gjort efterforskningar i vad som kan anses vara kvalitet. Dels genom att tala med 
kvalitetsansvariga sedan våra yrkeskarriärer och dels genom att ta del av vetenskapliga 
rapporter om kvalitet. Ofta har detta resulterat i någon kort fras som att kvalitet är att 
leverera det användaren förväntar sig. Följdfrågan har då varit, hur? 
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4.3 Centrala begrepp 
I detta kapitel beskrivs begrepp som är centrala i rapporten. Vi har valt att samla alla 
begrepp på ett ställe för att läsaren lättare skall hitta dem. Det innebär att begreppen 
förklaras både ur ett tekniskt perspektiv och utifrån vårt perspektiv. 

 

Begrepp Förklaring 
Capability Maturity 
Model Integration 
(CMMI) 

CMMI är en modell för att mäta mognaden i en organisation 
avseende kvalitet och processer. Se även kapitel 6.5 Öka 
kvaliteten. 

(http://www.sei.cmu.edu/cmmi/general/general.html, 2006) 

Change Management Innebär att hantera fel som uppstår i tester och av användare. 
Se även kapitel 6.4, Hantera krav. 

Compliance Innebär att du följer ett regelverk och att du kan bevisa det 
objektivt. Se även kapitel 6.6, Regulatoriska krav och 
Compliance. 

Configuration 
Management  
(CM) 

Innebär att ha kontroll på en mjukvaras konfiguration vid 
varje givet tillfälle. En mjukvaras konfiguration är alla 
artefakter som systemet består av, inklusive programkod, 
manualer och övriga dokument. Se även kapitel 6.4, Hantera 
krav. 

Food and Drug 
Administration  
(FDA) 

FDA är en amerikansk myndighet som ungefär motsvarar 
livsmedelsverket och läkemedelsverket i Sverige.De ger bland 
annat ut ett direktiv som heter ”21 CFR Part 11” (part 11 of 
Title 21 of the Code of Federal Regulations; Electronic Records; 
Electronic Signatures). Det direktivet handlar om hur man 
skall hantera och lagra data beroende på vad den skall 
användas till samt till hur man hanterar elektroniska 
signaturer. Se även kapitel 6.6, Regulatoriska krav och 
Compliance. 

(http://www.fda.gov/cber/gdlns/prt11elect.htm, 2006) 

Förvalta programvara Innebär att göra rättningar i befintlig programvara samt göra 
mindre ändringar och tillägg i den befintliga programvara. 
Ibland kan det vara att skapa en ny version av ett program, 
men innebörden är då egentligen att utveckla programvara. 

International 
Organization for 
Standardization 
(ISO) 

ISO är en standardiseringsorganisation som består av ett 
nätverk av nationella standardiseringsinstitut i 157 länder. 
ISO fastläger standarder, är marknadsdriven och jobbar efter 
consensus. ISO är världsomspännande och tillhör inget land 
eller regering och har sitt huvudkontor i Genève i Schweiz. ISO 
har inte heller någon laglig rätt att tvinga någon att följa en 
standard, däremot ingår ett fåtal procent av standarderna som 
delar i nationella lagar. 

(http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html, 
2006) 
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Begrepp Förklaring 
ISO 9000 ISO 9000 är en samling standarder för att säkra kvalitet 

(Stelzer, D., Meillis, W., Herzwurm, G., 1996). Så här skriver 
ISO själva: 

ISO 9000 is concerned with "quality management". This means 
what the organization does to enhance customer satisfaction by 
meeting customer and applicable regulatory requirements and 
continually to improve its performance in this regard. 

Se även kapitel 6.1.1, Kvalitetsmodeller. 

(http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html, 
2006) 

Metod Goldkuhl (1993) menar att med metod menas ett föreskrivet 
tillvägagångssätt. Vår egen definition av metod är: ett planerat 
tillvägagångssätt för att uppnå något med ett syfte. Det 
behöver alltså inte vara nedskrivet, utan kan vara en muntlig 
tradition. En metod för att skapa programvara kallas 
systemutvecklingsmetod. 

Modell Modeller avser att talat om vad som skall göras (Goldkuhl 
1991). De avser alltså inte att talat om eller beskriva hur saker 
skall göras 

Mjukvara Synonymt med programvara. 

Process En serie händelser som leder till ett resultat. 

Producera 
programvara 

Synonymt med utveckla programvara. 

Programvara Är en programkod kompilerad till att vara körbar som ett 
datorprogram, eller att programkod som körs interpreterande 
som ett program med hjälp av en interpretator. Den körbara 
programkoden är en lista av instruktioner som utförs av en 
dator. (www.wickipedia.com, 2005) 

En programvara är kort och gott ett datorprogram. 

Ibland används ordet mjukvara, applikation eller system för 
samma sak. 

Rational Unified 
Process  
(RUP) 

RUP är en s.k. metodkoloss skapad som en verktygslåda och 
gjord för att anpassas. En systemutvecklingsmetod skapad av 
företaget Rational. 

Sarbanes-Oxley Act of 
2002 
(SOX) 

En amerikansk lag från år 2002 som är till för att stärka 
bolagens styrelser och skydda investerare. Det är ett resultat 
av skandalerna kring Enron, Tyco Electronics, Worldcom 
(MCI) och Anderson i USA. Förslaget lades fram av senator 
Paul Sarbanes och senator- representanten Michael Oxley, och 
lagen heter egentligen ”Sarbanes-Oxley Act of 2002”, men är 
också känd som ”Public Company Accounting Reform and 
Investor Protection Act of 2002” (www.wickipedia.com, 2005, 
www.s-ox.com, 2006) 

Se även begreppet compliance. 

Systemutveckling Innebär hela processen att utveckla programvara. Från att 
tala med kunden om dess önskemål till att leverera en färdig 
produkt. 
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Begrepp Förklaring 
Use Case Det sätt som används i RUP för att fånga krav. Det görs genom 

att processer beskrivs i form av interaktion mellan olika 
aktörer och systemet. 

Utveckla 
(programvara) 

Skapa ett datorprogram. Det kan göras genom att man skriver 
programkod i något programmeringsspråk eller att man 
använder något verktyg för att skapa program med viss typ av 
funktionalitet. Det kan också vara att designa eller att skapa 
modeller av det som skall programmeras. 

 

4.4 Alternativa perspektiv 
Vi har valt att besvara vår frågeställning genom den kvalitetsansvarige synvinkel, 
dessutom i ett kund- leverantörförhållande utifrån leverantörens ögon. Ett annat sätt att 
studera vad kvalitet är hade varit att byta perspektiv till exempelvis projektledaren, 
systemutvecklaren, kunden, testledaren eller testarens perspektiv. Resultatet hade så 
säkerligen blivit annorlunda. Vi har valt att bedriva studien utifrån de 
kvalitetsansvarigas perspektiv för vi tror att det ger en mer gedigen kvalitetsbild grundat 
på deras långa erfarenhet inom systemutveckling och kvalitet. Se även kapitel 8.3 
Uppslag för vidare forskning. 

Studien skulle ha kunnat ha bedrivits med fokus på hur kvaliteten kan förbättras inom 
en organisation. Studien hade då mer fokuserats på att tala vilka olika typer av 
kvaliteter man kan förbättra på olika sätt. Exempel på olika kvaliteter kunde då vara: 
funktionalitet, effektivitet, stabilitet. Vi har dock valt att ta leverantörens perspektiv 
eftersom leverantören är den som skapar produkten och vi anser att leverantören har det 
största ansvaret att kvalitet uppnås 

Vi skulle också ha kunnat studera begreppet mer utifrån från en viss bransch. Det skulle 
säkert ge ett annat resultat än det vi har fått. Vi skulle även ha kunnat välja helt andra 
branscher. Valet föll på de företag där vi hade bra kontakter med kvalitetsansvariga på 
höga poster.  

Hade vi studerat mindre företag har de säkert haft en helt annan syn på kvalitet, 
speciellt med avseende på kvalitet i relation till kostnad. Ett litet företag har säkert 
mycket mindre resurser att lägga på kvalitetssäkring. Där kan man tänka sig att de mer 
får förlita sig på den enskildes ansvar att jobba kvalitativt. Vi valde dock större företag 
för att vi tror att där finns det mer erfarenhet av kvalitetsarbete. 

Hur ser ett konsultföretag som inte är en del av ett större företag på kvalitet i relation 
till sina kunder? Helt klart är att de måste fokusera på kvalitetsarbetet på ett annat sätt 
än ett företag som har full kontroll på både verksamhet och kvalitet. Detta tror vi 
dessutom skulle kunna vara intressant att studera ur ett outsourcing/insourcing 
perspektiv. Detta alternativ valdes bort för att det området är för stort för en rapport på 
C-nivå. 
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5 Metod 
Här beskrivs, kategoriserar, definierar samt motiveras det tillvägagångssätt som valts för 
att besvara rapportens frågeställning. Syftet är att öka rapportens genomskinlighet samt 
trovärdighet. 

 

5.1 Övergripande tillvägagångssätt 
För att ge en snabb överblick över rapportens metod så har vi valt att presentera 
tillvägagångssätt kortfattat både skriftligt och visuellt som modell (se Figur 1).  

Med frågeställningen som utgångspunkt påbörjades arbetet att bevara denna med 
insamlandet av teorier och data från olika rapporter och artiklar. Det gjordes för att öka 
vår förståelse och förmåga att problematisera vår frågeställning samt få en orientering 
om vad som tidigare gjorts inom ämnet. Utifrån det skapades ett underlag som användes 
i fem djupintervjuer med olika experter på kvalitet och systemutvecklingsprocesser. 
Dessa intervjuer gav oss ett empiriskt resultat att utgå ifrån. Resultatet analyserades, 
tolkades och sammanställdes sedan i en analys samt en slutsats. 
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Figur 1: Beskrivning av metod (författarnas egen konstruktion) 
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5.2 Kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats 
Även om vi personligen inte tror att man kan klassa en metod som antingen enbart 
kvalitativ eller enbart kvantitativ så avser vi ändå att kort förklara och klassificera 
rapportens huvudsakliga forskningsinriktning för att enklare motivera andra aspekter av 
metoden. Enkelt förklarat så menar Holme och Solvang (1997) att kvantitativa metoder 
omvandlar insamlad information till siffror och genomför sedan statistiska analyser på 
dessa data. I den kvalitativa så är det forskarens uppfattning eller tolkning av 
informationen som står i centrum. Exempel han ger på detta är tolkning av: 
referensramar, motiv, sociala processer eller sociala sammanhang. Bryman (2001) säger 
att i kvalitativ forskning så handlar det mer om djup och i kvantitativ mer om bredd, 
vilket Holme och Solvang (1997) uttrycker som att kvantitativa undersökningar ger ringa 
information om många undersökningsenheter medan kvalitativa ger riklig information 
om få undersökningar. Detta är endast en kort introduktion till dessa två begrepp och vi 
avser inte heller att definiera dessa begrepp utan det handlar snarare om att ge en 
fingervisning om dess innebörd. För att relatera dessa till denna rapport så har vi valt att 
ta ut ett antal faktorer som vi själva tycker är avgörande för vilken forskningsmetodik 
som i huvudsakligen styr vår rapports metod. Metoden för att generera denna rapport 
baserar sig inte på siffror eller diagram, undersökningspopulation är liten och 
specialinriktad och vi ämnar undersöka den på djupet snarare än på bredden. Vi är inte 
intresserade av åtskilliga variabler utan av ett sammanhang och en struktur, samt att 
vår frågeställning sätter förståelse framför förklaring. Allt detta gör att vi anser att vår 
metod huvudsakligen är av en kvalitativ natur. 

 

5.3 Datainsamlig 
Data kan delas in i två huvudsakliga kategorier sekundärdata och primärdata. Avdic 
(2005) förklarar sekundärdata som redan existerande data som samlats in av någon 
annan. Det kan vara allt ifrån artiklar från tidningar, Internet eller andra källor såsom 
böcker, rapporter eller undersökningar. I detta fall består dessa av de artiklar och 
rapporter som vi tagit del av för att tillgodo se oss en teoretisk grund som varit 
nödvändig för att sätta oss in i ämnet. 

 Avdic (2005) beskriver primärdata som data skaparna av rapporten själva har 
organiserat genom intervjuer, enkätundersökningar eller andra metoder för 
datainsamling. I denna rapport så utgörs primärdata av fem intervjuer.  

 

5.3.1 Insamling och bearbetning av sekundärdata  
Vår teoretiska grund gällande kvalitet och systemutveckling har tagits från olika artiklar 
som funnits främst genom The ACM digital library (http://portal.acm.org.db.ub.oru.se, 
2006). 

Sökord som användes var ”Quality”, ”Quality in software”, ”Software quality”  ”What is 
quality”, ”Quality metrics”, “Method quality” “Process and  quality”. Utifrån detta lästes 
summeringen av artiklarna som var träffar på sökorden, för att se om artiklarna var 
relevanta och kunnat innehålla något av värde för rapporten. Detta gjordes genom att vi 
läste igenom artiklarnas sammanfattning. De flesta artiklar som valdes ut för vidare 
granskning återfinns i källförteckningen längst bak i rapporten. Syftet med 
datainsamlingen var att ge oss en så bred kunskapsbas som möjligt innan vi sedan 
formulerade och genomför rapportens djupintervjuer. Det hjälpte också till att 
problematisera och att diskutera begreppen och gav en insikt i olika perspektiv i 
ämnesområdet. Vi sökte primärt efter artiklar som problematiserade begreppet kvalitet 
vad det är och hur man uppnår det inom ramen för systemutveckling. 
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Bearbetning av sekundärdata gick till på följande sätt. Varje artikel skrevs ut och vi läste 
sedan igenom dessa åtskilda. Vi skrev stödanteckningar och använde oss av 
understrykningspenna för att markera sådan som var relevant för rapporten. Efter detta 
träffades vi reflekterade och diskuterade över de olika artiklarna och dess eventuella 
bidrag till rapporten. Det följdes upp med att de artiklar som ansågs som mest relevanta 
lästes om igen för att eventuellt öka vår förståelse för dessa ytterligare. Varje artikel 
genomgick också en viss grad av granskning mer om detta under kapitel 5.4.3, Källkritik. 

 

5.3.2 Insamling av primärdata 
Enligt Bryman (2001) så är intervjuer sannolikt den mest använda metoden för kvalitativ 
forskning. Holme och Solvang (1997) säger att syftet med en kvalitativ metod är att 
skapa förståelse för det problem som studeras och även kunna förstå problemet i en 
helhet och att kvalitativa metoder kännetecknas av närhet till informationskällan. Vi har 
valt att utgå ifrån en serie med fallstudier för att generera data till vår rapport. 
Fallstudie har, enligt Johannesen och Tufte (2003), två huvudkaraktärer nämligen; en 
avgränsning för vad ligger inom fallet och vad som inte gör det, I vårt fall är denna 
avgränsning gjord mot fackmän inom kvalitet som vi tror har en god förståelse och 
väletablerad kunskap angående frågeställningen samt en ingående beskrivning av fallet i 
sig självt. Han säger vidare också att det viktiga med en fallstudie är att man får fram 
det ”säregna och västenliga med det enskilda fallet” (Johannesen, Tufte, 2003, s. 56). 
Fallstudien är karaktäristisk för den kvalitativa studien då syftet är att samla mycket 
information om ett avgränsat fenomen (Johannesen, Tufte, 2003). Det skvallrar också om 
varför vi valde denna typ framför till exempel en så kallad surveyundersökning vars 
huvudsyfte enligt Patel och Davidson (2003) är att generalisera resultat utifrån en större 
population. Ejvegård (2003) skriver också att intervjuer passar sig bäst i fall där man 
frågar experter och där strikta fakta efterlyses medan man med en enkät enklast får 
fram data som beskriver attityder, smak samt åsikter. Det som för övrigt lockade i detta 
angreppssätt var först och främst den flexibilitet som Bryman (2001) hänvisar till. Vi vill 
ha möjligheten att diskutera fritt och om vi så önskar styra intervjun mot det som verkar 
intressant eller som våra respondenter verkar ha stor kunskap om eller har reflekterat 
över. Vi är intresserade av vad våra respondenter tycker och vad dom uppfattar som 
viktigt i frågan. Det är därför önskvärt att intervjun ska ha utrymme att röra sig fritt 
som möjligt. 

Vidare anser Bryman (2001) att man kan dela in kvalitativa intervjuer i två typer; 
ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Den ostrukturerade intervjun utgår 
ifrån kanske en enda fråga eller ett PM och utvecklar sedan detta till att låta den 
intervjuade associera fritt runt ämnet. Detta liknar Bryman även vid ett vanligt samtal. 
Den semistrukturerade typen, å andra sidan, utgår ifrån en samling stödpunkter eller 
teman som intervjun ska hålla sig inom ramen för. Vi valde en ostrukturerad med inslag 
av den semistrukturerade. Detta eftersom vi ville lägga fokus på några specifika punkter 
som vi trodde skulle ligga till grund för att besvara vår frågeställning. 

En ytterligare motivering till varför vi valt ett ostrukturerat angreppssätt är att som 
Patel och Davidson (2003) uttrycker det ”Syftet med kvalitativ intervju är att upptäcka 
och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld 
eller uppfattningar om något fenomen” (Patel, Davidson, 2003, s.78). Eftersom vi omöjligt 
kan sätta oss in i de intervjuades erfarenheter eller värderingar så valde vi att hålla 
öppna intervjuer med ett semistrukturerat inslag i form av stödpunkter. De använde vi 
då diskussionen blev trögflytande eller då den behövde en knuff i vad vi uppfattade var 
”rätt” riktning, det vill säga inom ramen för det vår rapport avhandlar. 

Vi ansåg också att komplexiteten i vår frågeställning inte skulle ge några enkla svar och 
vi ville ge våra respondenter ganska brett svarsutrymme. De skulle ha möjligheten att 
sväva ut i den mån de behövde för att exempelvis beskriva ett begrepp som kvalitet. Det 
anser vi hade varit svårt om vi hade valt ett angreppssätt såsom en strukturerad intervju 
som enligt Bryman (2001) hade givit mindre utrymme för de intervjuades egna 
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reflektioner. Det valda angreppssättet gällande struktur skiljer sig därmed inte 
nämnvärt från det som anses som norm i kvalitativt inriktade intervjuer (Patel, 
Davidson, 2003). 

 

5.3.3 Urval av respondenter  
Eftersom syftet med intervjuerna var att besvara hur man förbättrar kvalitet så valde vi 
att rikta oss eller avgränsa oss mot en vad vi ansåg vara en kvalificerad yrkesgrupp vars 
jobb är att aktivt jobba med kvalité både som process och produkt. Vi valde därför att 
använda oss av experter och branschkunniga inom begreppen systemutveckling 
respektive kvalitet. Urvalet bestod av kvalitetsansvariga, kvalitetskonsulter, 
kvalitetsexperter på större företag. Respondenterna valdes grundat på att dessa rimligen 
borde besitta den kunskap och erfarenhet som behövs för att besvara rapporterns 
frågeställning. I och med att vi redan hade personlig kontakt med några experter på 
kvalitet så valde vi först och främst ut dessa. Övriga respondenter valdes ut genom att vi 
kontaktade företag med egen IT-avdelning som kunde tänkas ha en specificerad 
kvalitetsroll. Kriteriet som sattes på respondenterna var att de måste ha någon form av 
långvarig arbetsuppgift knutet till kvalitet och kvalitetsarbete. 

 

5.3.4 Förberedelser & genomförande av intervju 
Förberedelser inför intervjuerna inbegrep följande, ett mailutskick till alla respondenter 
som beskrev omständigheterna runt intervjun och vad den i kort skulle komma att 
avhandla. Syftet var att varje person som skulle ingå i intervjun var väl förberedd både 
på vilka ämnen som skulle diskuteras och att intervjun skulle spelas in, men att den 
inspelade intervjun inte skulle offentliggöras efter bearbetning och att transkriberingen 
skulle hållas anonym. Skälet till att hålla det insamlade arbetsmaterial anonymt var att 
respondenterna skulle känna friheten att tala fritt och använda tidigare erfarenheter 
som misslyckade projekt eller åsikter om deras nuvarande organisation som exempel. 
Den typen av informationen kan betraktas som känslig ansåg vi och detta var ett steg för 
att säkerställa att respondenterna skulle ställa upp och känna att de kunde tala fritt 
utan betänkligheter. 

En kritisk granskning gjordes av alla stödpunkter i intervjun för att avgöra dess relevans 
mot rapportens frågeställning samt att dessa var rätt formulerade. Det gjordes även 
testintervjuer för att säkerställa inspelningsutrusningen fungerade och presterade 
adekvat. Det gjordes kontinuerliga korrigeringar till den aktuella intervjun efter 
erfarenheter ifrån de tidigare intervjuerna på sådant som kom upp under eller efter 
dessa.  

Alla fem intervjuerna hölls via högtalartelefon, största skälet till detta var att vi hade 
begränsade möjligeter att träffa respondenterna personligen främst på grund av avstånd 
och tid. Vid varje tillfälle så var vi två stycken intervjuare och en intervjuad. En agerade 
primär intervjuare och den andre som observatör och som stöd intervjuare. Det användes 
bandspelare tillsammans med stödanteckningar för att minimera missöden och 
eventuella feltolkningar, samt att det visade sig vara ett bra sätt att dokumentera idéer 
som kom upp under själva intervjun. 

 

5.3.5 Bearbetning av primärdata 
Enligt Patel och Davidson (2003) är det ofta praktiskt att göra löpande analyser när man 
arbetar med en kvalitativ undersökning. Vi såg detta som en stor fördel då vi hade 
intervjun ”färskt” i minnet och kan diskutera och reflektera över vad som sagts. Vi 
fruktade att information och åsikter annars lätt glöms bort, att sådant som alldeles efter 
intervjun ansågs som viktiga att diskutera kanske aldrig kommer fram och lämnades 
därhän om för lång tid går mellan intervju och analys. Det gav oss också tillfälle att 
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tänka över vad som gick bra och mindre bra. Något som kundes tas med till nästa 
intervju och på så sätt iterativt förbättra förutsättningar för intervjuerna. I slutfasen, 
efter att ha tagit del av alla kvalitetsexperternas åsikter och svar gick vi igenom alla 
anteckningar för att se om vi såg det ur ett nytt perspektiv.  

Varje transkriberad intervju analyserades stycke för stycke och sorterades i förhållande 
till rapportens ämne samt kategoriserades förhållande till befintlig teori. Kommentarer 
skrevs ute i marginalerna som sedan fördes in i det digitala dokumentet vilka återfinns 
som bilagor. När alla intervjuerna var klara analyserades varje kommentar och 
kategoriserades. På detta sätt hittades naturliga kategorier som varje textstycke kunde 
tänkas höra till. Detta ledde till en bra överblick över vad som sagts inom vilka 
ämnesområden och hur det kunde knytas det till befintligt teorier. Analysen skrevs 
sedan med dessa anteckningar som stöd. 

Resultat och analys pressenteras dock inte i två separerade delar. Skälet till detta är att 
vi inte ser några konkreta fördelar med att presentera dessa delar separerat. Däremot 
anser vi att det blir naturligare att ta del av både material och analys i ett och samma 
stycke. Att man på något sätt skall kunna presentera ett urval ur ett kvalitativt material 
på ett fullständigt objektivt sätt ser vi inte som möjligt då bara själva urvalet av 
information att sammanställa redan är färgat av perspektiv. Vi hänvisar istället till 
bifogade transkriberingar för vidare information om det insamlade resultatet. 

 

5.4 Trovärdighet 
I detta stycke har vi valt att dokumentera vilka åtgärder som tagits för att försäkra att 
metoden såväl som rapporten skall hålla en så hög kvalitet samt trovärdighet som möjligt. 

 

5.4.1 Reliabilitet 
Med reliabilitet menar man att resultatet skall vara tillförlitligt. Detta innebär i kort att 
om inga variabler förändras så ska en replikerad undersökning resultera i samma eller 
väldigt lika resultat som den första. Det vill säga om verktyget för mätningen är exakt 
och ger samma resultat vid upprepningar. Flera författare (Patel, Davidson 2003; Holme, 
Solvang, 1997; Bryman, 2001) av forskningsmetodik menar att reliabilitet oftast blir 
aktuellt att diskutera då man gör en kvantitativ undersökning. I kvalitativa studier, som 
denna, är det forskarna själva som är mätinstrument, det som mäts är en del av 
samhället vilket i sig själv är i konstant rörelse. Detta gör det väldigt svårt att replikera 
en kvalitativ undersökning. Patel och Davidson (2003) menar att reliabilitetsbegreppet 
närmar sig validitetsbegreppet i en kvalitativ undersökning och att begreppen är så 
sammanflätade att man sällan använder sig av begreppet reliabilitet i kvalitativ 
forskning. Men för att ändå relatera begreppet, så har vi för nå en hög grad av 
reliabilitet, dokumenterat och gjort vår process så genomskinlig som möjligt. Ett exempel 
på detta är att varje intervju är transkriberad samt bifogat med stödanteckningar och 
intervjuunderlag för att öka rapportens tillförlitlighet samt reliabilitet. 

 

5.4.2 Validitet 
När man pratar om en metods validitet menar man, enligt Avdic (2005)  i ”riktlinjer för 
rapportering”, att om metoden undersöker rätt sak och om den stämmer väl överens med 
verkligheten. Patel och Davidson (2003) menar att ”I kvantitativa studier betecknar 
validiteten att vi studerar rätt företeelser, vilket kan stärkas med god teoriunderbyggnad, 
bra instrument och noggrannhet vid själva mätningen”(Patel, Davidson, 2003, s. 102). 
Men han säger istället att i det kvalitativa fallet så ”är ambitionen istället att upptäcka 
företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärden, att beskriva uppfattningar eller 
en kultur”(Patel, Davidson, 2003, s. 102). En strävan vi haft för att öka validiteten är att 
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noggrant underbygga de tolkningar vi gjort som baserar sig på primärdata och på så sätt 
öka det som Patel och Davidsson (2003) kallar för den kommunikativa validiteten. En 
annan metod han nämner för att öka validiteten i en undersökning är att använda sig av 
triangulering. Han hävdar att forskaren kan använda flera källor eller tidpunkter för att 
validera fenomenet. Detta användes genom att vi analyserade våra djupintervjuer vid två 
skilda tidpunkter, detta gav oss tillfälle att upptäcka eventuella misstolkningar eller 
motsägelser som fanns i resultatet eller i våra egna tolkningar. Vi har också använt oss 
av två observatörer vid varje intervju vilket ökar det som Patel och Davidson (2003) 
refererar till som interbedömarreliabilitet, vilket kort innebär en möjlighet till att 
kontrollera överensstämmelsen i observationen. Detta stärks ytterligare i och med att 
inspelningsutrustning användes vid intervjutillfällena vilket möjliggör oändligt antal 
återuppspelningar. Han säger också att kvalitativa studier kännetecknas av en stor 
variation och att det därför är svårt att finna entydiga regler, procedurer eller kriterier 
för att uppnå god kvalitet. För att överbrygga detta så har vi strävat efter att ge en så 
objektiv och neutral bild som möjligt av vårt resultat, beskrivit processen och vårt 
perspektiv så noggrant vi förmår. Vi har efter bästa förmåga försökt att illustrera vårt 
tillvägagångssätt samt ge en så stor inblick i vårt resultat som möjligt, detta är också ett 
av skälen till att vi bifogade våra transkriberingar. Vår strävan har genom hela 
rapporten varit att ge läsaren av rapporten en så stor inblick som möjligt i hela processen 
som bildat rapportens resultat, för att själv kunna bilda sig en egen uppfattning om dess 
validitet. 

 

5.4.3 Källkritik 
Vi har i all efterforskning försökt att hålla en hög grad av källkritik jämte våra källor. 
Detta har främst inneburit att vi har valt merparten av våra källor som tidigare har varit 
utsatt för någon form av kritisk granskning. Vi har också varit vaksamma för artiklarnas 
författares egna värderingar samt eventuell ounderbyggd fakta som dykt upp. Vi har 
försökt att sträva efter att hitta den senaste uppdaterade forskningen runtomkring 
ämnet kvalitet och inte nöjt oss med äldre och idag irrelevanta artiklar. Vi har i de flesta 
fall sökt stöd ifrån flera olika källor för att bekräfta teorier eller utlåtanden. Rapporten 
innehåller några Internetartiklar som varit svårare att avgöra sanningshalten i. Vi var 
därför extra vaksamma och sökte i stor utsträckning som möjligt alternativa källor. 
Andra Internetkällor är tagna från stora webbplatser vilket i sig inte borgar för något 
kritiskt förhållningssätt eller att artiklarna skulle vara granskade på något sätt. I dessa 
fall har vi fått litat på att man skriver med en viss grad av professionalism och 
objektivet. 

Alla i respondentgruppen har lång erfarenhet av kvalitetsarbete vilket vi ser som en 
stryka i vårt empiriska material. Det vi däremot tagit med i beräkningen är att de alla 
representerar stora företag och att det kanske finns en motvilja till att dela med sig för 
mycket information vilken kanske har gjort att resultatet kan ha förvridits i perspektivet 
av detta. Detta är något vi försökt vara på vår vakt mot men även om det är svårt att 
upptäcka. Detta är ändå något som man bör ta i beaktning. Vi har även försökt att 
minimera det som Svenning (2003) refererar till som respondenteffekten. Det innebär att 
man i en intervjusituation kan som intervjuare försöka leda respondenten mot de svar 
man söker. Respondenten bör själv stå i centrum vid intervjun där de får utrymme att 
prata fritt kring ämnet. För att möjliggöra det har vi lämnat över kontrollen till våra 
respondenter i så stor utsträckning som möjligt och bara styrt intervjun när den hamnat 
utanför ämnet helt och hållet eller när det uppstår relevanta följdfrågor.  
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6 Teori 
Detta kapitel beskriver kvalitet och kvalitetsarbete övergripande för att en läsare som inte 
är insatt i olika sätt att bedriva kvalitetsarbete skall kunna tillgodogöra sig den empiriska 
analysen. Kapitlet är en sammanställning av hur forskare ser på kvalitet. Det bygger på 
en mängd lästa och granskade artiklar samt innehåller egen problematisering av olika 
begrepp och företeelser. Eftersom det inte går att göra en studie helt objektiv pressenteras 
här teorin tillsammans med problematiseringar och egna funderingar på ett sätt som gör 
att det egna bidraget lyser igenom. 

6.1 Kvalitet 
Kvalitet, vad är det? Det är inte självklart vad det betyder eller innebär. Många har 
försökt att definiera kvalitet och beskriva hur man skall gå till väga för att skapa 
mjukvara med kvalitet. Andersen (1994) ger följande definition på kvalitet. ”Kvalitet är 
överensstämmelsen mellan ett färdigt system och de förväntningar användarna har på 
det. God överensstämmelse betyder god kvalitet och dålig överensstämmelse ger dålig 
kvalitet.” (Andersen, 1994, s. 469). Detta innebär att kvalitet handlar om grad av 
uppfyllelse av någonting. Andersens begrepp kan därför förenklas till ”graden av 
kundnöjdhet”. 

Andersens definition av kvalitet är dock inte det enda försök som har gjorts till att 
beskriva kvalitet. Tittar man på vad andra säger finner man liknande beskrivningar. Här 
följer några försök från ”kvalitetsexperter” att definiera vad kvalitet är. Många av dem 
har spenderat mer än trettio år i kvalitetsarbete med konsultation, forskning och 
undervisning kring kvalitet. 

• Uppfyllande av krav (Crosby, 1979) 

• Kompromisslös integritet (Motorola, enligt Friquin, 1992) 

• ”Göra det bästa jobb vi bara kan i varje situation” (IRS, enligt Friquin, 1992, s. 
94, övers. fr. eng.) 

• Joseph M. Juran definierar kvalitet kring två koncept som lyder ungefär: 
”anpassad för användning” och ”en produkt fri från fel” ( Juran, 1988) 

Kvalitet är en tillgång. Det är en av huvudtillgångarna för ett företag för att förbättra sin 
konkurrenskraft (Ortega m.fl., 2003). 

Deming anses av många vara fadern bakom kvalitet i början av 50-talet (Wheeler, 
Duggins, 1998) och nämndes redan i inledningen av denna rapport. Han försöker inte 
definiera vad kvalitet är, istället talar man hur man skall nå kvalitet. Han säger ungefär 
så här: att kvalitet riktas mot kunderna men börjar med företagsledningen (Wheeler, 
Duggins, 1998). Det finns det som tyder på att det inte finnas någon bestämd definition 
av vad kvalitet är. Hillburn (2000) menar att kvalitet är en av de termer som alla 
använder utan att det finns någon överenskommelse eller förståelse vad det betyder. Han 
talar dock om att kvalitet inbegriper både en produkt som skapas och processen att skapa 
den. Det menar han att både systemutvecklare och akademiker är överens om.  

“Quality can be different for each customer. Some customers consider a quality product as 
one that is low in cost, has many features, or is easy to use. The quality experts disagree 
both on the definition of quality and how to achieve it.” (Wheeler, Duggins, 1998, s. 301) 

Även om det inte verkar finnas någon gemensam definition av vad kvalitet är så finns det 
några saker som vi funnit i definitionerna ovan som ganska bra sammanfattar begreppet. 

1. En relation mellan två roller, kund och leverantör. 

2. En kunds förväntningar. 

3. En produkt skall skapas. 

4. Processen att skapa produkten. 
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Dessa delar ingår i kvalitetsarbete som beskrivs nedan. 

 

 
Figur 2: Figur över kvalitetsarbete (författarnas egen konstruktion) 

 

Figur 2 ovan beskriver förenklat hur vi ser på kvalitetsarbete. 

1. En kund har förväntningar av olika slag. 

2. Dessa förväntningar levereras till en leverantör eller fångas upp av leverantören 
på något sätt. 

3. Leverantören och/eller kunden, sammanställer förväntningarna till en 
kravspecifikation. 

4. Kraven ligger sedan till grund för skapandet av produkten. 

5. Under själva produktionen genomgås flera steg. Kraven skall bland annat se till 
att alla krav kommer med i produkten. 

6. När produkten är klar levereras den till kunden som verifierar den mot 
kravspecifikationen. Sedan kan kunden godkänna leveransen. 

 

Detta är som sagt en förenklad modell. I kvalitetsarbete ingår även att tänka på följande. 
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Oftast är det ju inte bara en enda kund som kommer att använda systemet, utan flera. 
Har alla dessa samma förväntningar? Stämmer de förväntningarna alltid överens med 
beställarens? Detta behandlas i kapitel 6.2, Förväntningar i relationen mellan kund och 
leverantör. 

Att skriva om en kunds förväntningar till krav är ingen trivial process. Detta diskuteras 
mer under kapitel 6.3, Förväntningar blir till krav. 

Vilka är processerna som ingår i att se till att man får med all krav i produkten när man 
väl har listan med krav. När man väl har samlat ihop kraven gäller det att inte schabbla 
bort dem under skapandet av produkten. Själva skapandet av produkten ingår inte 
denna rapport, men väl processerna att hantera kraven. Detta behandlas under kapitel 
6.4, Hantera krav. 

Hur gör man för att hela tiden förbättra sitt kvalitetsarbete så att man hela tiden skapar 
produkter med högre och högre kvalitet? Detta behandlas i kapitel 6.5, Öka kvaliteten. 

Inom kvalitet och kvalitetsarbete finns det en speciell del som behandlar krav från 
myndigheter. Eftersom respondenterna som intervjuats i denna rapport lever under den 
typen av krav beskrivs det kortfattat vad det är under kapitel 6.6, Regulatoriska krav och 
Compliance. 

 

6.1.1 Kvalitetsmodeller 
Det har skapats många kvalitetsmodeller som stöd för att inför kvalitetsarbete i 
organisationer.  Den mest kända kvalitetsmodellen är ISO 9000, och den är också 
föregångaren för många av de kvalitetsmodeller som finns för att skapa kvalitativ 
programvara (enl. en av respondenterna i den empiriska undersökningen). 

ISO 9000 är en modell, den talar alltså om att vissa mål skall uppnås, men talar inte om 
hur. Standarden utvecklades till en början för tillverkande industri och passar kanske 
därför inte så bra för kvalitetssäkring av mjukvara. Det har dock gjorts arbeten för att 
göra standarden relevant för programvara. 

Det finns ett direktiv som ger stöd för att implementera standarden ISO 2001:2000 i 
organisationer som jobbar med mjukvara. Direktivet heter ISO/IEC 90003:2004. En 
annan organisation som jobbar speciellt med standarder för elektronikindustrin är även 
delaktig i det direktivet, IEC - International Electrotechnical Commission.  

Några andra kvalitetsmodeller är: Boehm, McCall, FURPS och Dromey (Ortega m.fl., 
2003). 

 

6.1.2 Olika typer av kvaliteter 
Begreppet kvalitet kan, som nämndes i 6.1 Kvalitet, förenklat definieras som graden av 
kundnöjdhet. Det är dock på en väldigt hög nivå. Ibland beskrivs kvalitet som en 
hierarkisk struktur av olika kvaliteter som påverkar både en produkt och processen att 
skapa produkten (Ortega m.fl., 2003). 

Det finns många kvaliteter. Några av de vanligaste kvaliteterna som det finns stöd för i 
olika kvalitetsmodeller är: funktionalitet, stabilitet, effektvitet, tillförlitlighet, 
interoperabilitet, processmognad, portabilitet och återanvändbarhet. (Ortega m.fl., 2003). 

Det är utanför denna rapport att diskutera och beskriva olika typer av kvalitet. Det 
återkommer kort här i rapporten för att det anses vara en viktig del i kvalitet som 
återkommer i de flesta rapporter som refereras. Dock kan det konstateras att de olika 
kvaliteterna är olika viktiga i olika sammanhang. Det är också kunderna som avgör vilka 
kvaliteter de anser är viktiga genom sina förväntningar (Ortega m.fl., 2003). 
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6.2 Förväntningar i relationen mellan kund och leverantör 
Alla försök till att definiera begreppet kvalitet inbegriper ett förhållande mellan en kund 
och en leverantör. I alla definitionerna är det också kundens perspektiv som är det 
avgörande, alltså vad kunden tycker. Det är alltså kunden som helt subjektivt upplever 
hur kvaliteten på en produkt är. Eftersom det handlar om upplevelse blir en produkt 
mycket mer än bara en artefakt. Det är allt det som gör att kunden får tillgång till 
artefakten, hur den levereras och förpackas, hur väl bemött kunden blir vid köp, hur bra 
servicen är både under köpet och efteråt, etc. 

Att det är kunden som subjektivt bestämmer kvaliteten på en produkt gör det än svårare 
att uppnå kvalitet. Speciellt med avseende på att två personer kanske tycker olika om 
samma sak. 

Till exempel skulle någon ha en viss åsikt om vad hög kvalitet på en glödlampa innebär. 
En person kräver kanske inte att en glödlampa skall tåla att tappas i golvet, men gör den 
inte det skall den hålla ett år. Någon annan, som kanske har tusentals lampor som 
dessutom sitter på oländiga ställen, tycker säkert att om en lampa bara håller i ett år är 
den av helt värdelöst dålig kvalitet. Andra som har lampor i omilda miljöer tycker 
definitivt att man skall kunna tappa en lampa. 

Det som gör att kunden bestämmer sig för om en produkt håller håg kvalitet eller inte är 
dess förväntningar.  

Att kvalitet är ett så subjektivt begrepp leder till en massa filosofiska funderingar. Om vi 
antar att Andersen har rätt i sitt påstående, att kvalitet är graden av uppfyllelse av 
förväntningar. Då skulle det innebära att man kan öka kvaliteten på ett system om man 
kunde minska förväntningarna från användarna. Det i sig kan låta lite absurt, men det 
finns nog en och annan poäng i det. Om man skapar ett system för ett visst ändamål 
måste användarna förstå att det inte löser andra problem. Att skapa kvalitativa system 
är i så fall mer än att uppfylla krav, det är också ett pedagogiskt problem. 

 

6.3 Förväntningar blir till krav 
Ett vanligt sätt att se på kvalitet är att uppfylla krav. Man anser då att alla 
förväntningar kan ses som krav på ett system. Sedan handlar kvalitet om att fånga 
kraven och se till att de uppfylls. Kraven skall då identifieras, bedömas, dokumenteras 
samt sedan verifieras (Achour-Salinesi, C.B, Opdahl, A., Rossi, M., 2002). Detta görs med 
kravhantering. Den officiella termen för det är requirements engineering (RE). RE är inte 
någon speciell metod eller modell, istället utgör ett arbets-/forskningsområde inom 
systemutveckling. 

Kravhantering innebär alltså, som Achour-Salinesi m.fl., (2002) säger, att identifiera, 
bedömas och dokumentera och verifiera kraven. Detta kan som vi ser det delar upp i två 
delar. 

1. Fånga kraven. 

2. Hantera kraven. 

Att fånga kraven innebär i korthet att ta reda på vad användaren eller beställaren har 
för krav på systemet som skall skapas. 

Att hantera kraven innebär att man ser till att alla kraven införs i systemet och att de 
testas. 

 

6.3.1 Fånga kraven 
Eftersom fånga och hantera krav inte är så enkelt som det låter har det skapats många 
modeller och metoder för att både fånga och hantera krav. 
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Enligt Zuser m.fl. (2005) har de flesta systemutvecklingsmetoder någon typ av metod för 
att fånga vissa typer av krav. Det är dock sämre beställt med hanteringen av dem, att 
verifiera att alla kraven kommer med i den levererade produkten. De anser att det beror 
på att metoderna inte har kvalitet som mål och därför missar vissa viktiga typer av krav. 
Ett exempel han ger är att ”Use Case” i RUP inte fångar hur lätt programvaran skall 
vara att förändra i framtiden. 

Det har skapats en mängd kvalitetsmodeller. Alltså modeller som talar om vad som skall 
göras och uppnås, men inte så mycket hur. Det lämnas upp till de enskilda metoderna 
även om det är svårt att göra sig helt fri från metodik i modeller (Goldkuhl, 1991). 

I alla rapporter om kvalitet som vi har läst behandlas inte tillvägagångssätten för att 
fånga krav. Kvalitetsarbetet verkar bara handla om modeller, alltså beskrivningar av 
vad som skall göras, inte hur. Allt som har med tillvägagångssätt att göra läggs på 
utförarens ansvar. Utföraren förväntas sedan att använda någon typ av metod för att 
göra det som modellerna visar. Det finns dock en del skrivet om hur olika 
kvalitetsmodeller kan kopplas samman med olika metoder. 

 

6.4 Hantera krav 
Vi definierar hantering av krav som att ha processer för att se till att de krav som 
tidigare har fångats förs in i produkten och levereras. Detta är också en vanlig 
uppfattning om hur man ser på kvalitetsarbete (Achour-Salinesi, m.fl., 2002). 

Kvalitetsmodeller (t.ex. ISO 9000 och SEI CMMI) fokuserar på att ha processer för just 
hantera krav och se till att de kommer med i produkterna. 

Enligt flera artikelförfattare (Feldman, 2005; Fujii, 1978; Wheeler, Duggins, 1998) är de 
viktigaste processerna som alltid måste finnas på plats följande:  

Till att börja med skall alla krav hanteras, analyseras och bestämmas hur och var de 
skall implementeras i produkten. Kraven skall vara spårbara tillbaka till dess ursprung 
så man vet varifrån de kommer och varför de finns med. Ett krav skall vara 
dokumenterat, otvetydigt, genomförbart, testbart samt förstås av både leverantör och 
beställare. Detta kallar vi för kravhantering. 

Vidare skall man ha ”koll” på alla delar som skapas i projektet, alla artefakter. I detta 
ingår det att veta versioner på de olika artefakterna samt hur olika versioner av dessa 
hänger ihop med varandra. Artefakter kan vara allt ifrån olika dokument till källkod 
eller färdig programvara. Detta kallar vi för Configuration Management (CM) (Se även 
kapitel 4.3, Centrala begrepp). 

Processer skall också finnas för att testa all programvara, främst handlar det om att 
testa alla krav. I testprocessen ingår att ta fram testplaner, analysera hur kraven kan 
testas och ta fram sätt att testa detta på. Sedan skall resultaten dokumenteras. Detta 
kallar vi testprocess. 

Under tiden tester pågår kommer fel att upptäckas, dessa skall behandlas och antingen 
rättas i någon version eller sparas till att rättas i framtida versioner. Fel kan också 
uppstå efter att projektet är avslutat och produkten är levererad. Även dessa fel skall 
hanteras och analyseras för att rättas i någon framtida version. Detta kallar vi för 
Change Management. 

Sammanfattningsvis är de viktigaste processerna: 

- kravhantering, med spårbarhet. 

- CM-hantering 

- Testprocess 

- Change process 
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Detta är några exempel på processer som behandlar att hantera krav under ett systems 
hela livstid. Vilka processer är och hur de bedrivs etc är egentligen inte av så stor 
betydelse för denna uppsats. Vi har dock valt att beskriva dessa kortfattat här för att 
läsare som inte är så insatta i hur kvalitetsarbete bedrivs skall få en liten förståelse vad 
som menas med att förbättra processer i kapitel 6.5, Öka kvaliteten. 

 

6.5 Öka kvaliteten 
En viktig del i kvalitetsarbete är enligt Ward m.fl. (1999) att hela tiden förbättra 
processerna som ingår i att skapa produkt. Han säger också att för att kunna göra det 
måste man kunna mäta processerna. Mätningar är något som återkommer i 
kvalitetsarbete för att kunna förbättra processer. Det finns färdiga modeller för att mäta 
hur långt ett företag har nått i sitt kvalitetsarbete, en sådan modell är Capability 
Maturity Model Integration (CMMI) från Software Engineering Institute (SEI). 

CMMI är mycket kortfattat ett sätt att närma sig förbättring av processer för att uppnå 
högre kvalitet i dessa. Syftet till att förbättra processer är att det visat sig att kvalitativa 
processer leder till kvalitativ programvara. Sättet man arbetar på är att mäta mognaden 
i företages processer. Det finns fem nivåer (egentligen är det sex nivåer (0-5), där nivå 0 
betyder ej infört), varje nivå innebär att man har infört vissa processer och uppnått en 
viss nivå på dessa. Organisation bestämmer själv vilken nivå den skall lägga sig på och 
arbetar sedan med de riktlinjer CMMI erbjuder för att förbättra dem. Återkommande 
görs sedan mätningar och revisioner för att se hur kvalitetsarbetet ligger till. 
(www.sei.cmu.edu, 2006).  

 

6.6 Regulatoriska krav och Compliance 
När system utvecklas finns det även lagar som måste följas. Dessa lager kan liknas vid 
krav på ett system (Robinson, 2005). Om man ser kvalitet som en relation mellan en 
kund och en leverantör och kvalitet definieras som uppfyllelse av kundens förväntningar, 
kan man se dessa lagar som implicita krav från kunden. Kunden vill ju att systemet 
uppfyller de lagar och regler som gäller, även om den inte har kunskapen om vilka lagar 
och regler som måste följas vid skapandet av programvaran. Att följa regulatoriska krav 
innebär dock även en kostnad för leverantören (www.matricstream.com, 2006).  

Personuppgiftslagen, PUL, talar förenklat om hur man får hantera personuppgifter 
elektroniskt i olika sammanhang. Den myndighet som ser till att lagen efterföljs heter 
datorinspektionen. Inom vissa branscher finns det andra lagar som måste följas samt 
myndigheter som ställer speciella krav. (Robinson, 2005). Är man ett multinationellt 
företag eller har en produkt för en marknad i olika länder måste man dessutom beakta 
lagarna i de länder man ämnar saluföra sin produkt. För läkemedelsindustrin är det 
främst läkemedelsverken i de olika länderna som ställer krav av olika slag. Eftersom 
USA är en viktig marknad för många företag har amerikanska myndighetskrav fått stor 
betydelse även för utländska företag (Kerrigan m.fl., 2003). De branscher vi har studerat 
är det speciellt krav från myndigheten FDA för läkemedelsindustrin och en lag som kalls 
SOX för finansiella tjänster som har mest påverkan och betydelse. 

Som alltid när det gäller att uppfylla krav från myndigheter så gäller det att bevisbördan 
att allt har skötts på ett lagenligt och korrekt sätt ligger på det enskilda företaget eller 
på den enskilda personen (Li, N., Mitchell, J. C., Winsborough, W.H., 2005). För att ta ett 
exempel som är lätt att relatera till för de flesta; När man deklarerar inkomst är det upp 
till den enskilde personen att kunna bevisa de utgifter han eller hon gjort avdrag för i 
deklarationen verkligen är korrekta. Det är inte skattemyndigheten som skall bevisa 
motsatsen. 

Företagen måste alltså kunna bevisa i efterhand att de har följt alla regler som finna för 
produktion av programvaran som skall hantera viss typ av data. Man talar om att det 
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skall vara objektivt verifierbart. Man måste kunna bevisa att man har infört de 
funktioner som myndigheterna kräver eller att man har utfört arbetet på ett sådant sätt 
som myndigheterna kräver. Det räcker inte med att man har gjort rätt, man måste även 
kunna bevisa det. 

Följer man de regulatoriska kraven och kan bevisa det, då har man uppnått det som 
kallas compliance. 

 

 22 
 



Kvalitet vid systemutveckling 7 Analys av resultat 
 

7 Analys av resultat 
I kapitlet kopplas rapportens teori och empiri samman till en analys. 

 

7.1 Introduktion av analys 
Det empiriska resultat består av fem djupintervjuer som tog mellan 45 minuter och en 
timme att genomföra. Intervjuerna var ostrukturerade i sin form men vi använde ändå 
stödfrågor eller stödämnen som vi kunde ta till om intervjun stannade upp eller om 
respondenten lämnade ämnet i allt för stor grad. Transkriberingar av dessa intervjuer 
återfinns som bilagor. Dessa transkriberingar innehåller också kommentarer vi gjorde 
under själva analysen av materialet. 

I detta kapitel sammanfattas det viktigaste från intervjuerna som vi anser är relevant för 
vår studie. Tillsammans med sammanställningen av intervjuerna analyserar och 
diskuterar vi resultatet. Alla citat i analysen är, om inte annat nämns, tagna från 
intervjuresultatet som alltså bifogats som bilagor. 

Analysarbetet har bestått i att klassificera vad som har sagts i intervjuerna. De 
kategoriserade texterna har sedan delats upp i två delar, de som behandlar vad kvalitet 
är och de som behandlar hur man uppnår kvalitet. När vi delade upp den kategoriserade 
data tillsammans med våra egna kommentarer såg vi att de data som behandlar hur 
kvalitet uppnås gick att analysera ytterligare till faktorer som påverkar kvalitet och 
kvalitetsarbete. All data från intervjuer som pressenteras är uppdelat i dessa kategorier 
tillsammans med analyser och våra egna tolkningar, samt kopplingar till befintlig teori. 

Huvudfrågan som skulle besvaras var följande.  

− Hur uppnås kvalitet vid systemutveckling? 

Som även nämndes i frågeställningen så är målet med denna fråga att svara på hur 
kvalitet påverkas genom olika synsätt och arbetssätt (kapitel 2.2, Frågeställning). Samt 
att peka på samband mellan respondenterna som gör att vi kan dra slutsatser om hur 
olika faktorer på verkar kvaliteten.  

Dispositionen är upplagd på följande vis; 

För att kunna svara på det var vi tvungna att besvara vad kvalitet är. Analysen är därför 
uppdelad i två delar: ”Vad kvalitet är” och ”Hur kvalitet uppnås”. 

Det första stycket, ”Vad kvalitet är”, analyserar begreppet kvalitet och hur 
respondenterna ser på begreppet kvalitet. 

Det andra stycket, ”Hur kvalitet uppnås”, analyserar hur respondenterna har gått 
tillväga för att uppnå kvalitet. Det har i sin tur underrubriker som avhandlar hur olika 
faktorer påverkar kvaliteten och processerna som leder till kvalitet. 

 

7.2 Vad kvalitet är 
”Har man inget kvalitetstänk så är man ju körd. Man 
kanske ha framgångsrik verksamhet en kort tid, men 
sen är det kört.” – en av respondenterna 

 

Vid frågan om vad kvalitet är fick vi ganska entydiga svar. De allra flesta ansåg att det 
handlade om att uppfylla förväntningar. En respondent definierade kvalitet som 
”kundnöjdhetsgrad”, vilket ganska väl sammanfattar vad de andra sade. Alltså, att 
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kvalitet handlar om att uppfylla en kunds förväntningar och kvalitet är den mätning 
man skulle kunna göra på hur väl kundens förväntningar sammanfaller med det 
levererade resultatet. Detta stämmer väl med teorin (se kapitel 6.1, Kvalitet). Kvalitet är 
subjektivt och det är kunden som bestämmer graden av uppfyllelse av sina 
förväntningar. 

Alla respondenterna ser på kvalitet ur ett perspektiv som inbegriper både en kund och en 
leverantör. Detta synsätt stämmer mycket bra med den teoretiska bilden av kvalitet, se 
kapitel 6.2, Förväntningar i relationen mellan kund och leverantör. 

Även om kvalitetsbegreppet definieras som ett subjektivt bedömande av uppfyllelsegrad 
av förväntningar så tycker vi oss se att de flesta av respondenterna ansåg att ansvaret 
för att uppnå kvalitet är både kunden och leverantörens. De talade om att leverera det 
som är avtalat, alltså det man som kund och leverantör har kommit överens om på 
pappret. Detta är något som återkommer i intervjuerna. Vi ser det som rimligt att 
kunden som beställare av specifika krav är en del av den levererade kvaliteten. Analysen 
ger dock att respondenterna instämmer i att beställaren kanske inte är så insatt i hur IT 
skall upphandlas. Där tror vi att leverantören bör ta ett ansvar. 

Om man ser ett avtal som en kravspecifikation, återkommer även frågan om hur man vet 
att den är rätt och komplett. Det svar vi då fick var att det är det som kravsamlande och 
kravhantering handlar om. 

Kvalitet som arbetsområde, alltså kvalitetsarbete ser några av respondenterna som att 
fånga fel och problem så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. De hänvisar till att 
kostnaden är oändligt mycket större att åtgärda ett fel när det väl har nått produktion. 
Utöver detta, nämner de, tillkommer dessutom kostnader för ev. fel som innebär att 
företaget eller en kund kommer till skada eller förlorar pengar. Detta är något som det 
också ges starkt stöd för i teorin. Som en av respondenterna sa: ”ju tidigare i 
utvecklingsprocessen man fångar upp brister, ju billigare blir hela livscykelhanteringen”. 

Sammanfattningsvis kan man säga att om man inte har nöjda kunder har man snart 
inga kunder. Det är det som är syftet till kvalitet, att ha nöjda kunder, eller som en av 
respondenterna uttryckte det: ”Har man inget kvalitetstänk så är man ju körd. Man 
kanske ha framgångsrik verksamhet en kort tid, men sen är det kört.” 

 

7.3 Hur kvalitet uppnås 
”Har du fångat förväntningarna på rätt sätt lyckats 
leverera dessa ja då har du bra kvalitet.” - en av 
respondenterna 

 

Alla respondenterna ansåg att kvalitet handlar om att uppfylla en kunds förväntningar. 
Det görs, ansåg de, genom processer att fånga och hantera krav. Processen att fånga krav 
innebär att översätta kundens förväntningar till krav, sammanställa dessa. I skapandet 
av en produkt utifrån kraven ingår det sedan processer för att se till att alla kraven 
implementeras och testas, så att inga krav glöms bort eller missas på något annat sätt. 
En sammanfattning av vad respondenterna sa om hur man uppnår kvalitet är som följer. 
Om processerna fångat ”rätt” förväntningar och sedan levererar dessa så blir kunden 
nöjd, då har du hög kvalitet. 

Eftersom processerna är det som leder till att kunderna blir nöjda, är processerna det 
som fokuseras i kvalitetsarbetet. Som en av respondenterna uttryckte det: ”Det här med 
kvalitet handlar ju om det här med förbättrade processer.”  

Vår frågeställning handlar ju om hur man uppnår kvalité, eller åtminstone hur olika 
faktorer påverkar kvalitet. Nedan följer de faktorer vi har funnit som påverkar 
processerna mest. 
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7.3.1 Krav & Kravhantering 
”Krav föder det mesta här i världen, det driver ju 
dessutom kostnader också.” – en av respondenterna 
 

Enligt analysen av vad respondenterna säger i intervjuerna blir krav förväntande 
kriterier på produkten som beställaren och leverantören kommit överens om. Det kan 
vara krav på funktionalitet, säkerhet, prestanda, användbarhet, stabilitet etc. (se kapitel 
6.1.2, Olika typer av kvaliteter). Krav är alltså förväntningar som översatts till krav och 
som kund och leverantör är överens om. 

Samstämmigt säger respondenterna finner vi att fånga och hantera krav är det som är 
det viktigast i kvalitetsarbete. Det är också det som kvalitetsprocesserna går ut på. En av 
respondenterna uttryckte det. ”Har du inte klart för dig kraven är kvaliteten bara en 
chansning”. Vidare fortsätter han: ”Kraven är det som definierar kvalitet, det är det du 
tänker möta kundnöjdhetsgraden med. I den bästa av världar har du översatt kundens 
förväntningar till en bra kravspec helt enkelt.” 

Vi finner i vår analys av intervjuer och teori att respondenternas syn att fånga och att 
hantera krav stämmer väl överens. Se även kapitel 6.3.1, Fånga kraven och 6.4, Hantera 
krav. 

 

7.3.1.1 Fånga kraven 
Att fånga kraven är det som är det svåraste med kvalitet. Det verkar de flesta 
respondenterna vara överens om. Flera av respondenterna ser det som att det viktigaste 
med kvalitetsarbetet är att hantera kraven när de väl är fångade. De lägger alltså 
ansvaret på kunden att tillgodose dem med krav. Själva säger de att i deras bransch är 
ganska vriden och handlar väldigt mycket om ”compliance” snarare än om kvalitet. 
Analysen av detta göra att vi tror att detta kan vara en bidragande orsak till att man 
inte fokuserar så mycket på att just fånga rätt krav som att hantera dem. 

Om hur man fångar kraven sägen en av respondenterna så här ”Ja, då är vi inne i 
prototyper kravhantering use cases och allt det där, i den änden.” En annan kommentar 
på frågan hur man fångar kraven var ”Alla medel är tillåtna”. 

Respondenterna, anser vi, är svävande och allmänna i sina uttalanden om hur man går 
tillväga för att fånga krav. Vi har funnit att detta kan bero på några olika saker. 

1. Det är svårt och man vet inte hur man skall förklara hur det går till. 

2. Det är hemligt, de får/kan inte berätta om detta. 

3. De fokuserar inte på att samla krav. 

Vår uppfattning har varit att respondenterna har varit öppna och försökt att beskriva 
andra svåra delar. Vi har inte heller uppfattat att de har hemlighållit delar i andra 
processer som i vår mening skulle vara mer känsliga. Vår uppfattning är att man i 
kvalitetsarbetet fokuserar mer på att hantera kraven när de väl är insamlade, än att just 
fånga kraven. Som en av respondenterna uttryckte det: ”Något som kvalitetssystemet 
vilar på är att ha en känd kravbild från beställarna och kommunicerad till dem som ska 
utföra det”. Vår teori om det är att det beror på att kvalitetsmodeller inte inte innehåller 
metodik och att fånga krav handlar mest om metodik (se kapitel 6.1.1, Kvalitetsmodeller). 

Två av respondenterna har dock metodik med i kvalitetsarbetet och då även som stöd för 
att fånga krav. Båda förlitar sig på egna anpassningar av RUP och då Use Case för att 
samla krav.  
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En fråga som dök upp var hur man vet att man fångat alla krav i kravspecifikationen. 
Flera respondenter svarade: ”när den skrivs på av kunden”. ”I alla fall formellt” tillägger 
någon. Ur intervjuerna kan man utläsa två huvudsyften med att kunden skriver på 
kravspecifikationen. 

− Kunden sätter sig verkligen in i vad det är som beställs och skriver under på att 
det är rätt. När han skriver under får man räkna med att han vet vad han gör, 
det vill säga att han åtminstone har läst kravspecen. 

− Man ”håller ryggen fri” genom att få en klart definierad mängd jobb så att man 
får ett slut på projektet. 

”På det sättet som vi ser på kvalitet, i ett kund – leverantör förhållande, ingår ofta någon 
typ av avtal. I avtalet står att något skall utföras och därmed vad som innebär att kunden 
godtar leveransen. Detta godtagande kallas acceptans. Formellt ingår då någon typ av 
acceptans från kundens sida. Acceptansen innebär att kunden får kontrollera produkten 
mot det avtal som kunden och leverantören har mellan sig och sedan godkänna produkten 
eller inte, ofta genom ett test som kunden utför på produkten eller intyg om att vissa tester 
har utförts på produkten.” 

 

7.3.1.2 Hantera kraven 
Att hantera kraven innebär enligt teorin exempelvis att hålla i ordning på alla kraven, se 
till att de implementeras och testas, hantera ändrade krav samt att hantera fel 
inrapporterade från tester och användare (se kapitel 6.4, Hantera krav). Det stämmer väl 
överens med respondenternas syn. Respondenterna nämner olika processer som ingår i 
att hantera krav, till exempel processer för change management, configuration 
management och test (se kapitel 4.3, Centrala begrepp). 

En respondent beskriver change managment som att ”hålla den [kravspecen] up to date 
fram till att du visar att du fått vad de förväntat sig”. Detta måste man ha under kontroll. 
Processen måste vara anpassad och beredd på att ta ändringar av krav och integrera 
dessa i den pågående produktionen, säger en av de intervjuade. Det spelar alltså ingen 
större roll om vi fångat alla kraven på ett bra sätt om vi sedan inte kan hantera dessa. 
Han fortsätter och ger följande exempel: 

”Det är bara som en kedja som jag ser det. Omvänt är ju att: Ponera nu att du hade 
faktiskt fångat precis rätt kravspec, som ett tankeexperiment. Sedan sjabblar du i hela 
projektet. Du tappart bort funktioner som aldrig blev av, och du vet, fel versioner i kod, du 
har testat fel och allt möjligt sådant. Det hjälper ju inte heller. Det rinner ur vatten ur 
tunnan där det står som lägst vet du” 

Vår slutsats ifrån analysen blir att kvalitet innebär att hålla koll på kraven genom hela 
processen, följa upp dessa, testa dem, för att i ett slutskede leverera dem. Att kraven på 
något sätt måste testas anser man uteslutande från våra intervjuer. Att testa kraven blir 
därför också en viktig punkt, att inspektera att ett krav lösts eller inte lösts. 

Det sista steget är sedan att verifiera att kraven är implementeras på ett sätt som 
kunden kan acceptera. Respondenterna ser validering som ett viktigt steg i 
kvalitetsprocessen. Det är det som avgör om kunden säger bu eller bä till hur väl den 
ursprungliga kravspecen är uppfylld eller ej.  

7.3.1.3 Summering av krav & kravhantering 
En sammanfattning av hur respondenterna ser krav och kravhantering blir följande. För 
att uppnå kvalitet så måste du på ett eller annat sätt oavsett metod göra följande. 

1. Fånga kraven. 

2. Hålla ordning på förhållandet mellan kraven och att det blir gjort. 

3. Att se till kraven testas. 
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4. Att leverera kraven. 

Detta görs genom en mängd olika processer. Detta synsätt stämmer mycket väl överens 
med den gängse synen i teorin (se kapitel 6, Teori). 

 

7.3.2 Kommunikation 
”Vi jobbar tillsammans med våra kunder och 
kartlägger deras behov och identifierar vilka projekt 
som skall köras och tar fram kravspecar och sådant.” 
– en av respondenterna 
 

Som nämnts tidigare, ser alla respondenterna på kvalitet som en relation mellan kund 
och leverantör. Det visar också att kommunikation mellan parterna är mycket viktig. 

Någon säger att en del kunder kanske inte har så hög grad av beställarkompetens och vet 
inte riktigt vad de beställer. Det har nämnts tidigare och återkommer, kunden är inte 
insatt i alla typer av krav. En av respondenterna beskriver följande alternativ. 
Leverantören kan ju i ena fallet bygga ett system och sedan fakturera för något som 
kunden inte vill ha. Eller så kan han hjälpa kunden att ”hamna rätt” och komma till en 
insikt. 

För att kunna hjälpa kunden att ställa krav, eller hjälpa sig själv att ta reda på kraven 
måste man förstå varandra och vad man säger. Alla organisationerna har försökt att 
angripa detta genom att definiera speciella roller som jobbar med kommunikationen 
mellan parterna. Såhär säger en av respondenterna om att fånga krav. ”Vi jobbar 
tillsammans med våra kunder och kartlägger deras behov och identifierar vilka projekt 
som skall köras och tar fram kravspecar och sådant.” 

Vi har funnit att våra respondenter har haft två olika synsätt när denna roll har skapats. 
Lite krasst uttryckt är det såhär, även om alla såg på kravinsamlandet som ett delat 
ansvar. 

1. Man har sett det som IT-organisations ansvar/uppgift att se till att fånga kraven 
hos kunden. 

2. Man har set det som kundens ansvar/uppgift att förse IT-organisationen med 
korrekta krav. 

En av organisationerna har skapat en roll i IT-organisationen som de kallar system 
analyst (vi kallar rollen för systemanalytiker) för att kommunicera mellan parterna. 
Systemanalytikern har gedigen kunskap om IT-organisationen, hur utvecklingsarbetet 
bedrivs, kan processerna för att hantera krav etc. Denna persons uppgift är sedan att 
närma sig kundernas verksamheter och att lära sig om dessa samt sedan agera som en 
länk mellan verksamhetsorganisationerna och IT-organisationen. Detta är en 
specialiserad roll som en av respondenterna tror ger högre kvalitet i kravfasen i de olika 
projekten. Detta tycker vi verkar som ett mkt bra initiativ. Om det verkligen har lett till 
högre kvalitet eller inte kan vi däremot inte utläsa ur intervjumaterialet. 

De andra organisationerna har lagt en roll hos kunden som de kallar för system owner 
eller liknande (vi kallar rollen för systemägare). Deras syn har då varit att varje system 
skall ha en ansvarig på beställarsidan som kan sin verksamhet mycket bra. Den 
personen utbildas sedan i att förmedla de önskemål verksamheten har till IT-
organisationen på ett sätt som IT-organisationen kan förstå. De utbildas även i hur IT-
verksamheten arbetar. De blir på det sättet en del i utvecklingsprojektet och en länk 
mellan verksamhetsorganisationen och IT-organisationen. Även detta tycker vi är ett 
mycket bra initiativ och fungerar ju tack vara att man inom ett företag har mandat att 
påverka även den övriga organisationen mer än om man varit en extern leverantör. 
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Skillnaderna handlar dels om ansvar. Ansvaret läggs antingen på kunden eller inom den 
egna IT-organisationen att fånga upp rätt krav. Målet är ju dock det samma, att fånga 
rätt förväntningar och översätta dessa till en korrekt kravspec. Dels så tycker vi oss 
kunna utläsa att de som har rollen systemägare och därmed lägger ansvaret på kunden 
får många flera att kommunicera med, en per projekt. Dessa personer är mycket insatta i 
den egna verksamheten, på ett annat sätt än en person som tillhör IT-avdelningen kan 
vara. Det tror vi är bra. 

I analysen kan vi inte finna något stöd för vilket synsätt som uppfyller sitt syfte bäst, att 
förbättra kommunikationen mellan kund och leverantör. Vi kan dock konstatera att ha 
en kommunikationsroll är bra och att respondenterna hävdar att det är kvalitetshöjande 
att ha en kommunikationsroll. Vi kan gissa att vilket som är bäst beror säkert på flera 
faktorer. Bland annat. hur mycket man kan påverka arbetet i de olika 
verksamhetsområdena ifrån IT-avdelningen. 

 

7.3.2.1 Kund med flera huvuden 
Ett av problemen med att leverera kvalitet som har framkommit under intervjuerna är 
att kunden ofta kan ha ”flera huvuden”, det vill säga kunden representeras inte bara av 
en enda person. Resonemanget bakom är att olika användare har olika förväntningar. 
Olika krav kan dessutom komma ifrån användare, beställare eller någon annan 
intressent. Detta gör kravinsamlingsprocessen och hanteringen av krav mycket svårare. 
Undersökningen visar att det inte är helt sällan som kundens krav går stick i stäv mot 
varandra. Desto fler viljor som styr kundens krav på produkten desto komplexare blir 
kravhanteringen då detta i regel innebär mer förändringar. En av respondenterna 
uttrycker det så här 

”Tänk på att kunden har flera huvuden som jag sa. Kunden med flera huvuden kan ju ha 
i sig motstridiga önskemål. Vilket gör det ännu svårare. Vad är då rätt kravbild eller rätt 
förväntning?” 

Någon enkel lösning på detta har vi inte funnit. Det handlar om kommunikation mellan 
kund och leverantör. Det enda som nämns återkommande är att om man är osäker på 
kraven får man ta om kravinsamlingsprocessen, alltså flera inkrement. Samt alla sätt är 
tillåtna. Vi kan tycka att en del av de kvalitetsansvariga gör det lite lätt för sig genom att 
helt enkelt exkludera kravinsamlingen från kravarbetet. Som någon uttryckte saken: 

”Något som kvalitetssystemet vilar på är att ha en känd kravbild från beställarna och 
kommunicerad till dem som ska utföra det.” 

 

7.3.3 Prioriteringar 
”Det är nästan det viktigaste, att du kan bestämma 
hur du prioriterar för att vara nöjd.” – en av respondenterna 

 

Kvalitetsarbete handlar som nämnt tidigare mycket om processer, processer att hantera 
krav samt hela tiden förbättra dem. Ju fler processer man har och ju bättre verktyg man 
har för att mäta och förbättra dem, ju högre kvalitet får man på någon skala (se kapitel 
6.5, Öka kvaliteten). Mycket förenklat naturligtvis. Respondenterna pressenterar en 
baksida av det genom att peka på att kvalitetsarbetet blir dyrare ju mer man gör. Ju 
högre upp på ”kvalitetsstegen” man vill komma ju dyrare är varje liten förbättring. 

”Det kan ju vara så att man antar att kvalitet inte får kosta hur mycket som helst. Den 
sista lilla tiondelen kostar oändligt med pengar.” 
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Prioritering är något som alla respondenterna nämner som en viktig del i kvalitetsarbete. 
Det gäller att bestämma vilken nivå man vill nå med sitt kvalitetsarbete och sedan 
prioritera de delar man vill förbättra först. Kvalitetsarbete handlar som sagt om att hela 
tiden förbättra och allt kan inte förbättras på en gång. 

Någon av respondenterna såg kvalitet som att nödvändigtvis inte att göra det yttersta 
utan att göra det som krävs (tillräckligt), men inte mer. Med detta menade han att du 
ska arbeta professionellt, göra det som kunden kräver, och utan fel, men inte mer. Som 
han sa: ”Om du behöver transport, varför bygga en limousin när en Wolkswagen duger” 

En annan av respondenterna säger ungefär samma sak, att det inte är säkert att man 
skall lägga sig på den absolut högsta kvalitetsskalan och hänvisade till ökade kostnader 
som man kanske inte kan räkna hem. 

Även vid insamlig av krav måste man prioritera, både som kund och som beställare. I en 
av intervjuerna säger man ” frågar man kunden vill de ha allt” vilket naturligtvis inte är 
möjligt och återkommer till att det måste göras en avvägning. Den avvägningen står 
enligt respondenterna mellan kvalitet, tid och kostnad. Det går inte att påverka en av 
faktorerna utan att påverka de andra. 

Kunden är kanske inte heller medveten om vilka kvaliteter som skall prioriteras. De 
kanske till exempel inte ser till den totala kostanden för ett systems hela livstid. Som en 
av respondenterna uttryckte det: ”Säg att du lägger 1 miljon dollar på att ett system är 
lätt att avveckla. Det är ju inte så lätt att föra i bevis att det är väl investerade pengar. 
Men sedan kanske du tjänar 10 miljoner dollar när det väl är dags att avveckla. Den 
typen av resonemang är svåra.” 

I analysen av intervjuverna har vi funnit att respondenterna ser något de kallar för”time-
to-market” som den största fienden till kvalitet. Det innebär kortfattat att det är 
viktigare att nå ut tidigt till kunderna än att leverera en högkvalitativ produkt. 

”Sedan kom man in i den här ”Quick-and-Dirty”-perioden, att det var viktigare att komma 
ut snabbt till kunden. Man biter sig själv i svansen förståss. Det får man äta upp många 
gånger om eftersom man får kostnaden när man väl är i produktion vilket är oändligt 
mycket dyrare än att lägga krutet i början” 

Dock verkar det bli viktigare att nå ut med kvalitet än snabbhet. Vi kan notera att de 
flesta respondenterna nämner att de ser en trend i att kvalitet är på uppgång från att 
tidigare ha minskat. 

 

7.3.4 Organisatoriskt ansvar 
“To get some benefit of having the same procedure 
development tools and so on in both counties.” – en av 
respondenterna 

 

Något annat som vi kunde utläsa i intervjuerna var just hur utpekat ansvar gav en 
positiv effekt på kaviteten. 

En respondent säger ang. att de tidigare inte kunnat komma ut med kvalitetsarbetet i 
hela koncernen avseende IT: ”Jag tror att det för vår del, på [företaget]-IT, att det varit en 
effekt av att utvecklingsdelen inte har haft ett helt ansvar utan att de har sålts som 
resurser helt enkelt” och fortsätter med ”Nu kommer [företaget]-IT få ta ett större ansvar 
för hela koncernen vilket då också betyder att man får ansvar för att utveckla den, 
utvecklingsprocessen, och också sätta upp mål för att förbättra kvaliteten i den.” 

Det vi kunnat se i intervjuerna är att utökat ansvar till organisationerna har lett till att 
IT-avdelningen tar tag i att titta på utvecklingsprocesserna globalt och att förbättra 
kvaliteten i dem. Att ha stöd från ledningen har enl. respondenterna lett till betydande 
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kvalitetsförbättringar. De hänvisar då speciellt till att kunna skapa övergripande 
processer och att över huvud taget kunna ta tag i vissa typer av kvalitetsfrågor som alltid 
kommer att vara koncernövergripande. Saker som nämns är att skapa gemensamma 
begrepp, skapa roller som ser likadant ut överallt, etc.  

En respondent säger såhär om förutsättningar för att skapa kvalitet: ”Att man har en 
överenskommelse med management, styrelse och så vidare.” 

Att uppifrån inte bara ge stöd åt kvalitetsarbete utan också peka ut en specifik 
organisation som ansvarig för den har enligt de respondenter som har sett den 
förändringen också stark påverkan på kvaliteten. I deras fall har IT-avdelningen fått 
totalansvar för IT-frågor inom hela koncernen.  Tidigare har varje affärsenhet haft 
ansvar för sina egna IT-frågor och IT-avdelningen har bara varit ett stöd för dessa som de 
kunnat använda sig av om de velat. Alternativt har affärsenheterna kunnat vända sig till 
andra företag i IT-frågor. Det kan tyckas lite konstigt att det kan vara så, men det är 
tydligen fallet inom många företag enl. respondenterna. Anledningen är att man vill 
konkurrensutsätta sina IT-organisationer för att få dem mer effektiva. 

Om man istället frångår det synsättet och låter IT-organisation få ansvar och mandat 
över alla IT-frågor inom företaget finns det möjlighet för IT-organisationen att driva 
igenom gemensamma processer som kan användas globalt. Många av respondenterna 
pekar just på nyttan av gemensamma processer inom organisationen.  

”Då får man tänka i andra banor. Om man skall ta ett koncernperspektiv så vill man ju 
driva själva utvecklingsprocessen åt ett visst håll. Förr hyrde man ju bara in huvuden och 
då fanns ju inte det incitamentet att driva en process för ett helt företag. Men det ansvaret 
har man ju nu.” 

Ytterligare en faktor som pekar på att utpekat ansvar påverkar hur lätt det är att införa 
gemensamprocesser är att det inte blir några diskussioner om kostnader, alltså vem som 
skall betala för införandet av dessa. Tidigare har vissa av respondenterna hamnat i 
diskussioner om vem eller vilka som skall betala vissa delar av kostnaden för att ta fram 
gemensamma lösningar av olika slag. 

Man har haft möjlighet att införa en gemensam terminologi och standardiserade roller. 
Detta har underlättat både kommunikationen mellan olika organisationer och mellan 
olika länder. Alla känner igen både terminologi och vad olika roller innebär när 
definitionerna är de samma över hela koncernen. 

Att man får lättare att utarbeta processer som leder till kvalitet verifierar också en 
annan respondent. “to get some benefit of having the same procedure development tools 
and so on in both counties” 

 

7.3.5 Mätningar 
”Kan man mäta kundnöjdhet? 
Nej det är ju väldigt svårt, men däremot så märker 
man när det inte är så.” – en av respondenterna 

 

Kvalitetsarbete handlar mycket om, som vi har återkommit till många gånger, 
förbättring av processer.  

”Det här med kvalitet handlar ju om det här med förbättrade processer” 

För att kunna förbättra processerna måsta man veta vad som är respektive inte är 
tillfredställande i processerna. Det gör man till exempel genom olika typer av mätningar 
Synonymt för alla respondenterna verkar vara som en av respondenterna uttryckte 
saken: 
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”Du behöver ta åt dig av den feedback du kan få” 

Mognaden och hur långt en organisation har kommit i sitt kvalitetsarbete kan mätas 
med t.ex. CMMI (se kapitel 6.5, Öka kvaliteten). Alla våra respondenter utför mätningar 
för att ta reda på hur man ligger till i kvalitetsarbetet. 

Flera av respondenterna sa också att de gör interna mätningar utifrån mål de vill nå i 
sina egna processer. Till exempel hur bra en CM-process eller felhanteringsprocess 
fungerar i sig. När de gör mätningar så görs de mot ett mål. Kvalitetsförbättringar görs 
alltså genom mätningar mot ett mål När mätningar sker bör man ha ett mål med 
mätningen.  

”Vi mäter performance på olika sätt. Vi har en global performance dashbord på våran 
webb där man kan titta på olika mätetal.” 

Men, som en respondent även uttryckte sig om mätningar. Att ligga i toppen på t.ex. 
CMMI-skalan är inte det primära (se även kapitel 7.3.3, Prioriteringar). 

“it’s a matter of focus, because [företagets namn] is not here to make a 4 or 5 were here to 
make system development” 

Mätningar görs också på hur väl projekten har fallit ut retrospektivt, alltså 
tillbakablickande. Några exempel på sådana mätningar vi fann genom intervjuerna var: 

− Antal hittade fel under testerna. 

− Antal gångar man fått ändra i konfigurationen under utvecklingstiden. 

− Antal inrapporterade fel efter produktionssättning. 

− Antal många av de inrapporterade felen var allvarliga. 

− Hur många service-desk ärenden man har. 

− Hur många rättningstimmar man har fått lägga ner efter ett projekt. 

− Hur många rättningsprojekt man har bedrivit. 

Andra typer av mätningar man gör är enkätundersökningar mot kunder, i syfte att få 
deras feedback i vad de anser om olika företeelser och bland annat kvalitetsrelaterade 
frågor. Enkäter är det sätt man kan mäta hur nöjda kunderna är, alltså det man 
slutligen är intresserad av. 

Oavsett vad eller på vilket sätt man väljer att mäta så analyseras resultaten och man tar 
fram åtgärder och förändrar processerna. När problem analyseras gör de det så att de 
försöker finna kärnan till problemet. Det gör de genom att ställa sig frågan om vad som 
är den direkta orsaken till problemet, och i sin tur vad som är den direkta orsaken till 
orsaken osv. Ungefär som ett barn frågar varför hela tiden. Det kommer enl. 
respondenten till slut att leda ner till de mjuka problemen och det som verkligen är 
orsaken. Då kan man åtgärda dessa i sina processer. 

”Tittar man djupt i det att incidenten kan vara olika saker. Det kan vara relaterat till 
applikation etc. Ställer man tillräckligt många ”varför”, 5-7 varför, då kommer ner på de 
här mjuka frågorna som att det är för lite personal, testproblem , avtalsproblem, med det 
ena eller andra. Och då kommer man ju ner på de här processfrågorna och det är ju det 
som är tricket.” 

 

7.3.6 Metodik och arkitektur 
”If you have to eat an elephant, you have to slice it.” 
 – en av respondenterna 
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De flesta av respondenterna anser att kvalitetsarbete handlar om att modeller. Dvs, 
modeller som talar om vad som skall göras och inte hur det skall göras. Metodiken 
lämnas över till dem som skall utföra systemutvecklingsarbetet, eller till speciella roller 
som jobbar med metodik. Som en av respondenterna utrycker det. 

”I kvalitetssystemen finns det inget krav på metodik”  

Det låter ju rimligt sett ur de kvalitetsansvarigas perspektiv som är duktiga på just att 
skapa och säkerställa att modeller kring kvalitet följs. Men detta tycker vi inte borde 
betyda att man inte skall ha en gemensam metodik för att skapa systemen. Vi tror att en 
gemensam metodik skulle kunna leda till ökad kvalitet. Ett par av respondenter angriper 
också kvalitet på det sättet, bland annat genom olika anpassningar av RUP. 
Respondenternas erfarenhet visar till stor del att kvaliteten utvecklas snabbare med en 
klart definierad metodik, att veta hur saker skall göras. Helt enkelt, erfarenheten från 
hur man gör saker är lika viktig som erfarenheten från att man gör saker. 

Liksom det tar tid att införa kvalitetsmodeller, tar det tid att införa 
systemutvecklingsmetoder. De som nyligen har börjat införa metoder gör det lite i taget. 
Som en av respondenterna utryckte det: “If you have to eat an elephant, you have to slice 
it.” och fortsätter med: “So one thing we have to do every time, is considering how can we 
put this process or whatever into 200 peoples way of doing things.” 

Några av organisationerna som de kvalitetsansvariga vi intervjuade jobbar i har också 
ett arbete att skapa en gemensam arkitektur och plattform att skapa program på. Ett 
argument till det är att många system numera kommunicerar med varandra och att en 
gemensam plattform leder till fördelar när system skall göra det. 

”Vi hamnar ofta i migreringssituationer. Om det finns ett bättre tänk i våra system för 
integration är mycket vunnet.” 

Vår egen analys av att ha en gemensam metodik och arkitektur är att vi kan konstatera 
att det är kvalitetshöjande. Vi ser det dock som utanför ramen för denna rapport att 
analysera detta vidare. Vi funderar inte heller vidare om någon metodik skulle vara 
bättre än någon annan. 

 

7.3.7 Myndighetskrav 
“Having SOX last year meant that we could say to 
anybody it’s not up for debate, it’s a demand. You 
have to do it.” – en av respondenterna 

 

En intressant faktor som vi känner är värd att notera i våra intervjuer är effekten som 
compiliance & regulatoriska krav har på kvaliteten. Vissa branscher lever under dessa 
krav för att få leverera sina produkter, läkemedelsbranschen är en till exempel (se 
kapitel 6.6, Regulatoriska krav och Compliance). Det visar sig att om man utvecklar 
under regulatoriska krav så är man mer eller mindre ”piskad av den anledningen att ha 
större noggrannhet”  

Analysen av intervjuerna visar att om man lever under regulatoriska krav då leder det, 
enligt våra respondenter som utvecklat under dessa krav, automatiskt till att man får 
bättre inblick och kontroll i sina processer. Detta i sin tur leder till bättre kvalitet i de 
produkter man utvecklar. 

På en av respondenternas företag har man relativt nyligen anpassat sin verksamhet efter 
SOX (se kapitel 4.3, Centrala begrepp). Detta var ett krav från den amerikanska 
ekonomiska marknaden. Respondenten säger att detta har gjort väldigt mycket för 
kvaliteten i deras företag. Bland annat så ökade företaget en hel poäng på CMMI-skalan 
vilket de är övertygade om att de till stor del har SOX att tacka för. Efter att ha anpassat 
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sig till regelverket i SOX så har de sluppit debatten om man verkligen måste göra vissa 
saker. 

“So this means that 2-3 years ago if we had a procedure of doing this using our project 
model or whatever. We had to more or less sell it, try to explain it to developers and project 
managers, it a good thing to use. But that they didn’t necessary have to use it. Having 
SOX last year meant that we could say to anybody. - It’s not up for debate it’s a demand 
you have to do it. And that has been a boost of how we are doing things. It has really been 
a help” 

Detta är något som återkommer från alla respondenterna att de regulatoriska kraven är 
ett stöd i kvalitetsarbetet. Det är svårt att motivera kostnader för kvalitetsarbete om 
ingen tvingar på dem kvalitet. En av respondenterna som nu jobbar på en 
marknadsavdelning där inte den typen av krav existerar, har mycket svårare att få 
förståelse för hur viktigt kvalitetsarbetet är. Det har enligt honom lett till en hel del 
problem i systemutvecklingen. 

Men att implementera regulatoriska krav kostar också en hel del pengar. En artikel på 
www.matricstream.com (2006) talar om en slutprislapp på 5 och 400 miljon dollar för att 
implementera Part 11 från FDA. Frågan är om det är värt prislappen i slutänden. En 
respondent uttrycker det såhär: 

”Avigsidan är att det kostar enorma pengar och man gör inte alltid på det smartaste sättet 
tycker jag. Ibland gör man ju saker som inte alltid bidrar så mycket till kundnyttan” 

I andra änden har vi respondenter som ser det som en vinst för företaget, och att man 
normalt ser compliance och audit som en kostnad men i deras fall har det verkligen 
hjälpt att öka kvaliteten. 

“Normally you se auditing whatever as seen as an expense, but in this case it has really 
proven to be much better” 

En respondent ser regulatoriska krav som en bra utgångspunkt i all systemutveckling 
och anser att även företag som inte lever under regulatoriska krav ändå borde arbeta på 
ett liknande sätt.  

 

7.3.8 Kultur 
”Det är ju mer en attityd och kulturfråga hur man 
förhåller sig till sin process.” – en av respondenterna 

 

Ett annat intressant fenomen som dök upp under intervjuerna är vad vi väljer att 
benämna som kultur, eller kvalitetskultur. Vissa jämförelser gjordes med andra länder 
och deras syn på kvalitet och hur det varierade. En av respondenterna gjorde oss 
uppmärksamma på ”Utmärkelsen Svensk kvalitet” som då på något sätt skulle 
representera ett svenskt synsätt på kvalitet. Respondenten ansåg att ”Kriterierna för 
priset är ganska bra modell för vad kvalitet är på ett högre perspektiv” han nämnde 
vidare också en amerikansk motsvarighet nämligen Baldrich Award. 

En annan av respondenterna sade något som vi tyckte var intressant i ämnet, nämligen 
att kvalitet inte bara handlar om att ta fram processer och metoder. Det handlar också 
om att få folk att jobba efter dem, att verkligen få dem att förstå varför så att de inser att 
det är viktigt. 

”Det här med processer och metoder: Det är ju en sak att ta fram dem och en sak att 
implementera dem. Men den viktigaste är att få folk att leva efter dem. Det är ju mer en 
attityd och kulturfråga hur man förhåller sig till sin process.” 
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Vidare säger han att förändra kulturen det är en av de svåraste sakerna. Det tar lång tid 
att införa och kräver lång hängivenhet. Samma respondent talar om att i andra länder 
satsar man mer på att föra in kvalitet och det har blivit en kultur. 

”Men world-wide så har du ju Toyota, och General Electrics som kanske kör ”Six Sigma”. 
Men då talar vi om sådana här saker som att det tar 15 år att få in i företaget. Det finns 
ju alltid en tendens att det här med kvalitet, det får kosta att investera när man har 
problem. Men så fort det börjar ske en förbättring i kvaliteten har ju tendenser funnits att 
man kanske flyttar över pengar och prioriteringen åt mer kortsiktiga affärsmål. Så det 
gäller att man är envis så att man ligger fast vid den strategi man har. Och det är förståss 
viktigt att man hittar relevanta mätetal som man kan kommunicera och diskutera 
internt.” 

Vi kan konstatera genom intervjuerna att bara fokusera på att få upp kvaliteten när man 
har problem med den, leder till att kvalitetskulturen aldrig för ett riktigt fäste och kan 
bli en del av företaget. För det krävs det ett långsiktigt och målinriktat arbete med 
tydliga och förändrade mål hela tiden. 
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8  Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser vi dragit ifrån analysen som är återkopplade till 
den ursprungliga frågeställningen. Kapitlet innehåller även en diskussion med egna 
åsikter och reflektioner som vi samlat på oss under genomförandet och sammanställandet 
av rapporten. Kapitlet avslutas med förslag för vidare forskning. 

 

8.1 Resultat 
Vi skulle i denna rapport svara på följande fråga. 

− Hur uppnås kvalitet vid systemutveckling? 

I kapitel 2.2, Frågeställning skrev vi att frågan syftar till att ge svar på hur 
kvalitetsansvariga ser på kvalitet och hur den kan förbättras. Vi sa också att frågan skall 
besvaras med vilka faktorer som påverkar kvaliteten. 

Vad kvalitet är 

Respondenterna såg på begreppet kvalitet på ungefär samma sätt. På en mycket hög nivå 
är kvalitet kundnöjdhetsgrad. Alltså, det mycket svårmätta måttet på om en kund är 
nöjd avgörs av hur väl dennes förväntningar har infriats. Det är uppfyllelse av 
förväntningar som gör om en kund blir nöjd eller inte. Härlett ur kapitel 7.2, Vad kvalitet 
är. 

Hur man uppnår kvalitet 

Att göra kunderna nöjda handlar om att översätta deras förväntningar till krav och 
sedan leverera dessa. Att fånga krav och hantera dem utgörs av processer. Arbetet att 
göra kunderna mer nöjda handlar då om att förbättra dessa processer. Härlett ur kapitel 
7.3, Hur kvalitet uppnås. 

Faktorer som påverkar kvaliteten 

Ett direkt svar på hur man uppnår kvalitet har vi som sagt inte. Vi har däremot funnit 
ett antal faktorer som respondenterna anser påverkar kvaliteten. 

• Kommunikation är ett nyckelord för att leverantör och beställare skall förstå 
varandra. Utbildning i att förstå och kommunicera med en verksamhet är en 
viktig del för IT-avdelningen för att fånga de förväntningar de har i 
verksamheten. Ett sätt att bli bra på att kommunicera är att utse en roll som 
specialutbildas på att kommunicera och som förstår både verksamheten och IT-
avdelningen. Härlett ur kapitel 7.3.2, Kommunikation 

• En förutsättning för att kunna bedriva ett bra kvalitetsarbete är att det stöds 
från högsta ort, från företagsledning och chefer. Härlett ur kapitel 7.3.4, 
Organisatoriskt ansvar. 

• Att bestämma var man skall vara på en kvalitetsskala och återkommande mäta 
det gör att man aktivt förbättrar sina processer och visar om man är på rätt spår 
i sitt kvalitetsarbete. Använd gärna befintliga mätmodeller, t.ex. CMMI. Härlett 
ur kapitel 7.3.5, Mätningar. 

• När processer och metoder för att hantera kvalitet och krav skall byggas upp, gör 
lite i taget. Prioritera och bestäm en lägre nivå på någon kvalitetsskala först och 
gå vidare när den är uppnådd. ”If you have to eat an elephant, you have to slice it” 
Härlett ur kapitel 7.3.3, Prioriteringar och i kapitel 7.3.6, Metodik och arkitektur. 

• Regulatoriska krav, alltså lagar och krav från myndigheter gör att man måste 
uppfylla vissa kvalitetskrav. Att ha sådana krav på sig underlättar arbetet för de 
kvalitetsansvariga att sälja in kvalitet i organisationerna. Härlett ur kapitel 
7.3.7, Myndighetskrav. 
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• Det tar lång tid att bygga upp en kultur kring kvalitet där kvalitet genomsyrar 
verksamheten. För att kunna göra det måste man hela tiden jobba med kvalitet 
inte bara när kvaliteten sjunker. Härlett ur kapitel 7.3.8, Kultur. 

 

8.2 Diskussion 

8.2.1 Tvinga fram kvalitet med hjälp av lagar 
I de fall respondenterna har haft regulatoriska krav på sig att ha någon typ av 
kvalitetsarbete tycker vi oss se att det kraftigt har påverkat kvalitetsarbetet positivt. 
Eftersom det har visat sig att regulatoriska krav påverkar kvaliteten positivt funderar vi 
på om det inte kanske vore idé att lagstifta om kvalitetsarbete i allmänhet vid 
systemutveckling. I inledningen skrev vi om en undersökning som säger att över 14 
miljarder per år i Sverige läggs ut på misslyckade IT-projekt. Om allt det är bortkastade 
pengar då finns det kanske en del att lägga på kvalitetsarbete. Det skulle inte bara 
innebära mindre finansiella förluster, det skulle även innebära att fler användare blir 
nöjda och systemen får önskad effekt på verksamheterna. Ett första steg till detta skulle 
kunna vara att låta de IT-projekt som drivs med hjälp av skattepengar utvecklas under 
påtvingad kvalitetskontroll. 

 

8.2.2 Kommunikationsrollen i konsultföretag 
Något som några av rapportens respondenter har satsat på, är att införa en roll som 
systemanalytiker. Alltså en roll inom IT-organisationen som förstår sig på 
systemutvecklingsprocessen men som sedan också specialisera sig på att förstå kundens 
verksamhet och att kommunicera krav och önskemål från kunderna. Återkommande 
tycker vi oss kunna läsa i pressen om hur lite förståelse IT-konsultbolagen har för olika 
verksamheter i företag och hos myndigheter. Vi jobbar själva som konsulter och har ofta 
mött kunder som flera gånger bytt leverantör för att de inte förstår deras verksamhet och 
dessutom inte lyssnar på vad de säger. Istället har företagen bara valt att sälja sina egna 
produkter som tillämpningar på alla problem (För den som bara har en hammare ser alla 
problem ut som spikar). Detta är något som både affärssystemsleverantörer och 
konsultbolag borde ta till sig. Specialutbilda personer på att förstå verksamheter och i att 
kommunicera med kunderna. 

 

8.2.3 Kan man kompensera låg kvalitet? 
Kvalitet har vi ju kommit fram till har att göra med förväntningar. Förväntningar kan 
man ju faktiskt påverka, det kan man ju dessutom göra redan innan produkten är ens 
påbörjad. Vi ställer oss dock lite frågande till om man verkligen kan öka kvaliteten på en 
produkt som inte ännu finns, genom att säga till kunden att allt kommer att blir sämre 
än vad han förväntat sig. 

En annan fråga som vi ställer oss är att om hög kostnad ökar förväntningarna på en 
produkt. Om då dessa förväntningar inte infrias vid leverans av produkten. Kan man då i 
efterhand öka kvaliteten på produkten genom att helt enkelt betala tillbaka en del av 
pengarna? Då borde ju kunden bli lite mer nöjd. Blir det bättre kvalitet i produkten för 
det? Enligt de definitioner vi har funnit på kvalitet så är det faktiskt så. 

 

8.2.4 Fler sätt att nå kvalitet 
Vi tror personligen även att kundnöjdhet kan uppnås eller bidras till på andra sätt, till 
exempel genom bemötande, service, gåvor, etc. Kanske kan man kalla det för implicita 
krav, att möta kunden på ett sätt som denna förväntar sig, eller överträffa det. Det gör 
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att saker som service och bemötande också måste bli faktorer i kvalitet, kanske beroende 
på bransch eller andra variabler. 

 

8.2.5 Var naiv! 
Slutligen skulle vi vilja säga. Tro att man kan uppnå hög kvalitet. Var naiv! Det ökar 
kvaliteten. 

 

8.3 Uppslag för vidare forskning 
Vidare anser vi det vore intressant med mer forskning runt metoder för kravinsamling då 
detta verkar vara ett område som är väldigt viktigt för kvalitetssäkring samt att det 
enligt denna rapport inte finns speciellt många bra metoder för det. 

En annan aspekt vore att man forskar vidare inom de ekonomiska aspekterna av kvalitet 
och hur lönsam kvalitet egentligen är. Undersökningen i denna rapport har snuddat vid 
det men är ändå avgränsad ifrån det då vi ansåg att det var ett allt för stort område som 
inte kunde ingå som en del i denna rapport.  

En annan del som vi berörde var begreppet kvalitetskultur vilket vi tyckte var väldigt 
intressant. Det vore ett spännande område att forska vidare inom. 

Det skulle även vara intressant att studera hur man ser på kvalitet ifrån andra roller i 
systemutvecklingssfären. Vi skulle tycka att det var intressant att veta hur en 
systemutvecklares eller en projektledares syn skiljer sig ifrån de kvalitetsansvarigas. 
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9.3 Övriga källor 
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Namn på dokument: IEEE Standard. Glossary of Software Engineering Terminology 
Nummer: IEEE-STD729 
Utgivare: Software Engineering Technical Committee of the IEEE Computer Society, NY 
Publiceringsdatum: 1983 
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10 Bilagor 
 

10.1 Intervju av respondent 1 
 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Här på [företag] eller? Eller i vilken mening då? 
 
Ja, att du jobbar med kvalitet ungefär. 
 
Ja i någon väldigt vid mening i så fall. 
 
I någon mindre vid mening då? 
 
Kvalitet i life science är ju bara compliance vet du. 
 
Ja, det är ju iofs sant. 
Hur länge har du jobbat med kvalitet då? 
 
Ja, vad kan det vara? Såg 15 år eller någonting. 
 
Vi skall ju intervjua om vad kvalitet är. Det är ju det vi vill veta. Hur 
verkligheten ser på kvalitet och sedan kunna jämföra det med vad teorierna 
säger. Då skulle vi först vilja veta hur du definierar kvalitet? 
 
Det är ju kundnöjdhetsgrad. 
 
På vilket sätt då? 
 
Ja alltså, är kunden nöjd är det bra kvalitet. Hur nöjd den är. 
 
Kan man mäta det? 
 
Nej det är ju väldigt svårt, men däremot så märker du när det inte är så. Eller hur? 
Däremot har ju kunden många huvuden, det beror på vilket huvud man frågar. 
 
Ja, det är ju det som är problemet. 
Kan man gå tillväga på något sätt för att kunden skall bli nöjd då? 
 
Jo visst det kan du ju göra. Det handlar ju om förväntningar alltså. Nöjdhet har ju med 
förväntningar att göra naturligtvis. Vad säger du själv när du köper en bil? Det har ju 
med dina C att göra. Om du har stått i bilhallen och de har sagt att den här är kass och 
så vidare och så vidare, eller hur? Och lägger du mycket pengar så förväntar du dig mer. 
Du får ju mycket mer klagomål på dyra bilar än på billiga. 
 
Är det så? 
 
Ja så är det. 
 
Hur går ni tillväga för att uppnå högre kvalitet? eller högre och kundnöjdhet? 
 
Det handlar ju om att först fånga förväntningarna för att sedan leverera de 
förväntningarna.  
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Mattias Olgerfelt
Begrepp som återkommer.Det här innebär ju också att det bara är applicerbart på ett kund-leverantör förhållande.Vi får nog avgränsa oss ifrån kvalitet i andra sammanhang.

Mattias Olgerfelt
Kan man inte mäta kvalitet då?Vi antar att han menar att det är svårt eftersom kunden har många huvuden. Alla kan inte vara nöjda samtidigt med allt. Alla har olika förväntningar och erfarenheter vilket leder till olika förväntningar. Därmed är det svårt att mäta om man har bra kvalitet.

Mattias Olgerfelt
Kvalitet är enl. respondenten tätt kopplat till förväntningar som man faktiskt kan påverka redan innan man skapat produkten.Hög kostnad på något gör också att förväntningarna ökar. Vi ställer oss dock frågan om det omvända gäller. Kan man ha en låg kostand som ursäkt för att en produkt lätt går sönder.Är det i så fall så att man kan kompensera låg kvalitet, dvs. icke uppfyllda förväntningar hos kunden genom att betala tillbaka en del av kunden som därmed blir mer nöjd. Han får ju mer valuta för pengarna? Men blir det bättre kvalitet i produkten för det? Jag skulle snarare se det som att det var så dålig kvalitet i produkten att den inte var värd sitt dyra pris.

Mattias Olgerfelt
SjälvklartLite tråkigt tycker vi det är att vi inte diskuterade det mer med [namn]. Hur man fångar kraven.
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Hur vet ni om ni har levererat förväntningarna då? 
 
Generellt så ingår det ju alltid någon form acceptans. I formella termer gör det ju det.  
Men det vet ju du lika väl som jag, att det stökas över lite snabbt och sen kommer ju 
verkligheten när man är i drift.  
 
Om man skapar en produkt och så märker man att kunden var inte nöjd, då 
måste man ju på något hitta rutiner för att arbeta runt de problemen nästa 
gång, så att säga. 
 
Ja just det. 
 
Och då måste man för det första veta; vad är det man skall mäta och hur skall 
man åtgärda det? 
 
Mmm.. 
Det är ju liksom många. Det beror på vilken nivå pratar vi om? På enskilda 
system/produkter, eller processerna i sig? 
 
Både och 
 
Enskilda projekt eller processer i generella termer? 
 
Ja egentligen processer i generella termer, eftersom de generella processerna 
används i de enskilda projekten. 
 
Ja, precis, men ett enskilt projekt kan ju bara få tillgång till den samlade förbättring som 
du har gjort på processen i stort. Om du nu förstod vad jag sa. Det vill säga, det är ju, vi 
har ju processer, de har ju en återkoppling då, naturligtvis. Mot att förbättras då. Så i det 
här med kvalitet är det ju alltid de här begreppen med förbättrade processer och så 
vidare och så vidare. 
 
Vad gör man då för att förbättra processerna? 
 
Du mäter ju de nyckeltal som du satt upp. Tex hur hur många fel fick du efter 
produktionssättning. Hur många var alvarliga osv, alla sådana mätvärden kan du ju 
använda dig av sedan. Hur många servicedesk-ärenden har du? Hur många 
rättningstimmar har du lagt ner? Hur många rättningsprojekt har vi kört. 
 
Alltså, i de modeller som vi/dom… eller vadå… även i läroböckerna osv. Det är väl i 
praktiken så, vare sig du läst dem eller inte, så inser du ju att du behöver ta åt dig av den 
feedback du kan få. Antingen har du konstruerat en process som aktivt går ut och mäter 
redan i förväg, olika saker. Vi har ju ”User surveys” osv, och vi har ju en hela massa 
andra sådana där. Och så skruvar vi på våra processer. 
 
Men om du flyttar ner ett snäpp så är ju varje enskilt projekt… de baseras ju på 
processerna men är ändå en individ för sig som anpassar sin kvalitetsplan efter vad man 
tänker göra just då. Eller jag vet inte, vad var frågan? 
 
Frågan är väl egentligen hur man går tillväga för att få bra kvalitet och att hela 
tiden förbättra kvaliteten och processen. Vad är det man mäter? 
 
Jo alltså, det vi gör, är ju att vi konstruerar kvalitetssystemet så att de är ju precis på 
samma sätt för oss som för ingenjörer är reglerteknik. Du har ett bör värde och ett 
mätvärde så jämför du där, sen så ställer du om processen. Om du bara ser rent generellt 
vad vi faktiskt gör. 
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Mattias Olgerfelt
I detta fall tror vi att han syftar på att kunden skall testa systemet med ett sk. acceptans-test, vilket innebär att kunden testar det färdiga systemet mot det avtal som ligger till grund för projektet.

Mattias Olgerfelt
När man kommer i drift så märker man om kunden är glad eller sur.

Mattias Olgerfelt
Kvalitet handlar mycket om att förbättra processer.Det enda sättet att förbättra kvaliteten på är att förändra processerna.Processerna används sedan i enskilda projekt.Processerna förbättras utifrån mätningar, som vi ser senare. Det blir återkopplingen från resultatet till kunden.

Mattias Olgerfelt
Nyckeltalen som mäts för att förbättra processerna.

Mattias Olgerfelt
Utöver att mäta nyckeltal så måste man försöka få in så mycket feeback som möjligt på olika sätt och sedan ta åt sig av den.Det kan sedan leda till förbättrade processer och ökad kvalitet.[annan respondent]: exempel på förbättrade processer är tex när [annan respondent] införde SOX.

Mattias Olgerfelt
En del av hans jobb som kvalitetsansvarig är alltså att konstruera kvalitetssystem. Andra kvalitetsansvariga implementerar ju de konstruerade kvalitetssystemen och följer dess processer.

Mattias Olgerfelt
Mätvärden återkommer i de olika processerna och det är utifrån resultatet på dessa mätningar man kan förbättra processerna.Detta återkommer i hela intervjun och kommer inte kommenteras fortsättningen.
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De här mätvärdena, finns det speciella sådana mätvärden? Du pratar om antal 
buggar per hur långt projektet har varit. Finns det mer sådana mätvärden? 
Som ni utgår ifrån. 
 
Ja. Varje process har ju sin uppsättning mätvärden då. Utan mätvärden kan du ju inte 
styra dem dårå. Då kan du inte göra den här loopen. 
 
Kan du ge exempel på några mätvärden? 
 
Ja visst, det beror på var du är förståss, vilken process vi pratar om då. 
 
När det gäller utveckling av mjukvara naturligtvis. 
 
Är det vi pratar om bara i stort? 
 
Ja, utveckling av mjukvara och processer. 
 
Det är ju bara de klassiska då. Hur många fel du hittar, hur många gångar vi får ändra i 
konfigurationen under utvecklingstiden och sådana saker. Sedan har du ju när du har 
kommit i live, där är ju hur många fel inrapporterat du får. Sånt mäter vi ju.  
Men sen mäter vi processerna i sig också då. Alltså hur bra fungerar t.ex. en 
konfiguration management process eller en felhanteringsprocess internt. Och det kan 
inte jag utantill alla mått som har hittats på här i världen. 
 
Men en sådan sak som kundnöjdhet, den är kanske inte beroende av fel så att 
säga.  
 
Nej som jag sa, det var ju där jag började resonemanget. Det är ju faktiskt, om vi är ense 
om att kvalitet betyder kundnöjdhet, så gäller det ju då att förstå vad kunden vill ha. Du 
skall kunna leverera nöjdhet, så att säga. Då måste du försöka fånga det, och där är du 
inne i hela det där kravhanteringsbenet då. 
 
Att fånga kraven då? 
 
Ja, då är vi inne i prototyper kravhantering use cases och allt det där, i den änden. Allt 
det, som jag ser det, syftar till att försöka förstå att man har något som uppfyller 
förväntningarna. I ena änden, i andra änden var det det andra jag sa. Det här med att: 
frågar du kunden vill de ha allt. Du vill ju också ha så fin bil som möjligt för inga pengar 
alls när du går till bilhandlaren. Det handlar ju också om att kunna placera den här 
berömda triangeln. Det känner ni väl igen från litteraturen.  
 
Upprepa gärna. 
 
Kvalitet, tid, kostnad. 
 
Ja precis 
 
Kunden brukar ju då i allmänhet förstå att man kan placera den där bollen i olika ändor 
i hörnen. Vad är viktigast? Är det kvalitet? är det tid, eller är kostnad? 
 
Men om man ser på sådana saker som användaren kanske inte har synpunkter 
på, tex hur lätt programvaran är att underhålla eller hur lätt det är att lägga 
till ny funktionalitet, för de vill ju ha den funktionalitet som de har beställt och 
sedan är de nöjda med det. Men det är väl också en del av kvalitet? 
 
Ja, absolut. 
Det beror ju på om du tar med den här ”total cost och ownership” då. Och hela livscykeln 
för systemet då. Lägger du med det i kravbilden eller inte. Har användaren… eller… det 
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Mattias Olgerfelt
Det handlar alltså om att leverera nöjdhet, inte en produkt utan fel.Jag är ägare av en Audi och var häromdagen på Audiaffären för att det kommit lite rost på en av stänkskärmarna. Jag var lite sur för de skall ju ha 10 års rostskydd på sina bilar men bilen är bara fyra år gammal. När jag är där tänker jag att jag aldrig mer skall köpa en Audi, det är ju bara skit ändå. Dyr, rostskydd, men ändå rostar skiten.Sedan får jag möte an reparatör som tittar på bilen och säger att det är i lacken och att garantin för det bara är tre år. Men han ser ju att bilen är såld där och de vill ja ha nöjda kunder. Dessutom är de ju lite stolta över sin kvalitet på bilarna så kan skall kolla om det inte går att ordna det på lite förlängd good-will. Efteråt tyckte jag att Audi, det är ett bra bilmärke det. De brys sig verklige fast de inte behöver och det är verkligen så att de tar kvalitén på allvar. Vilken kvalitet.Summa kardemumma av det blir ju att jag faktiskt inte är intresserad av felfriheten på en artefakt, i det här fallet en bil. Kundnöjdheten är inte heller direkt relaterad till själva bilen, utan har med helheten produkten Audi; bilen, bra bemötande, bra service och så vidare.

Mattias Olgerfelt
Att leverera kundnöjdhet innebär två saker.Fånga kraven.Hantera kraven.Men som har nämnts tidigare. Vi anser ju att kundnöjdhet har även med bemötande av kunden etc. Kanske kan man kalla det för implicita krav, att möte kunden på ett sätt som denna förväntar sig, eller överträffa det. Med tex presenter.

Mattias Olgerfelt
Här nämner han sätt att fånga kraven från kunderna.PrototyperKravhanteringUse Cases Vi kan själva lägga till förändringsanalys.

Mattias Olgerfelt
Ett problem med kunder är att de vill ha allt om man frågar dem. De är dock ganska förståeliga att de inte kan få allt om man visar dem triangeln.

Mattias Olgerfelt
Detta återkommer hos flera respondenter. Det är egentligen upp till kunden att bestämma vilken kvalitet han vill ha.Kunderna är också oftast medvetna om detta.

Mattias Olgerfelt
Kunden kanske inte har förståelsen för TCO och det kanske kan utnyttjas av leverantörer.
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är väl en samvetsfråga. Det finns det väl många som har varit nöjda med det som de har 
fått men mindre nöjda efter några år. Eller hur? 
 
En samvetsfråga, för vem då? 
 
För den som levererar. Säg så här då, beställarkompetens är också ett område. 
 
Absolut, men min erfarenhet är att de har ofta ganska dålig kompetens på det. 
Och det blir det ju en kvalitet att leverera beställarkompetens till beställaren. 
Eller? 
 
Jojo, visst. Men det var ju därför jag sa att det var en samvetsfråga. Det har väl hänt i 
upphandlingssituationer att du kanske inte vill hålla på och tala om… eller om man skall 
hård-dra det ”quick and dirty”. Kan du göra något ”quick and dirty” som de är nöjda med 
så sitter du ju i en bra sitts, till att börja med. Det värmer i början. Eller hur? 
 
Vad vet jag? 
 
Jo, men i den bästa av värdar du väl någon form av … att det ska straffa sig, vill man ju i 
ren rättvisa, i längden, att slarva. Det får väl du titta i forskningsrapporterna. Det är väl 
ett omdiskuterat ämne över huvudtaget, huruvida hög kvalitet ger hög lönsamhet. 
 
Ja, det har ju skrivits en och annan rad om det. 
 
Just det. Om vi tar den diskussionen. Det är nästan den viktigaste, det är det väl i alla 
sammanhang, att du kan bestämma hur du prioriterar för att vara nöjd. 
 
Så kundnöjdhet handlar egentligen om att förklara för kunden var den skall 
var nöjd med? 
 
Nej, förklara för dem att du förstår vad de är nöjda med. Men ingen har oändlig plånbok 
eller oändlig tid att hålla på. Så kunden måste ju… och det brukar ju… det vet ju du och 
jag också, när vi går och handlar att får förvänta oss en viss… att det finns någon 
koppling mellan pris och kvalitet kanske, eller funktion då. 
Ja, jag vet inte. Är det någon fråga det här? 
 
Ja, allt är väl en fråga hela tiden. Vi har försökt att beta av ett antal stycken 
här. (frågor) Så det är det väl, kan vi säga. 
 
Du ska överträffa kundens förväntningar brukar det heta i sådana här klychslogans. 
 
Är det kavlitet? Då har man ju spenderat för mkt pengar eller ör mycket tid. 
 
Precis. 
 
Så det är frågan. Vi hade lite frågor om olika mätpunkter eller så. Om du tycker 
de är olika viktiga, eller om de är olika viktiga. Jag räknar upp dem här. 
Funktionalitet, stabilitet, användbarhet, hur effektiv eller resurskrävande en 
applikation är. Hur lätt den är att underhålla, hur lätt den är att installera och 
samexistera och utbyta information med andra. Och det sista, hur lätt den är 
att auditera och granska i efterhand. Hur du ser på de kvalitetsegenskaperna? 
 
Ja, precis, Alla de där är de klassiska rubrikerna i vilken kravspec som helst. Egentligen 
blir ju svaret precis som jag sa innan. Det är väl inte upp till… det får väl så att säga… 
tycker du att leverantören… 
Pratar vi ett leverantör-/beställarförhållande nu eller? 
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Mattias Olgerfelt
”Quick and dirty” värmer i början. Men det kan ju straffa sig, se nedan.

Mattias Olgerfelt
. (

Mattias Olgerfelt
En av de viktigaste diskussionerna är att bestämma hur man prioriterar för att vara nöjd. Det finns ju ofta någon koppling mellan vad man kan få levererat och hur mycket man är villig att betala.

Mattias Olgerfelt
Kul mening.Men är det inte så att då kanske man har spenderat för mycket pengar eller tid. Men tid och pengar kanske är inräknade i deras förväntningar.
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Ööö… ja, det er frågan. Det gör vi väl, på sätt och vis. Vi pratar utifrån den som 
skall levereras synvinkel i alla fall, men det är ju upp till hans intresse också 
att beställaren skall vara nöjd. 
 
Ja, jag måste ju svara att jag ser ingen skillnad på dom, det är bara olika sort krav, eller 
typer av krav det du räknade upp. Det gäller ju att fånga alla dem precis på samma sätt 
som… likväl som du har rätt funktion är väl också att du har rätt på alla andra kriterier.  
 
Så kravinsamling, eller ”requirement management”, det är nycklen? 
 
Ja. Det tycker jag. 
Men det ska du inte blanda inte ihop med att skriva en kravspec bara, men alltså att du 
får klart för dig vad som är ”rätt” mål. Det är nyckeln. Men det är också det som är så 
förbaskat svårt.  
 
Och det är väl ändå svårare att så fort man har levererat något till användaren 
så har deras krav förändrats eller deras förväntningar förändrats. 
 
Ja, absolut. 
Det var ju det jag sa, poängen är ju; att om du på något sätt kunde… om det ens går. 
Tänk på att kunden har flera huvuden som jag sa. Kunden med flera huvuden kan ju ha i 
sig motstridiga önskemål. Vilket gör det ännu svårare. Vad är då rätt kravbild eller rätt 
förväntning. Allt det där är ju nyckel till framgång till rätt kvalitet. Ja, det tycker jag. 
Men, det ju vet du också, det är ju väldigt att svårt att förmedla det. Bara för att du har 
skrivit ner något käckt där nu då. ”Ja, det ser bra ut. Nu kör vi.” Det där hoppar ju 
kanske inte upp och biter dig förrän långt fram, precis som du var inne på. 
 
Nej Precis 
 
Allting där är väl ett bra forskningsområde. Så ser jag på det. 
Kraven är det som definierar kvalitet, det är det du tänker möta kundnöjdhetsgraden 
med. I den bästa av världar har du översatt kundens förväntningar till en bra kravspec 
helt enklet. 
Och det andra var ju ”Change mangengement” att hålla den ”up to date” fram till att du 
visar att du fått vad de förväntat sig. 
 
OK, “requirement management” och “change management” i kombination? 
Ja, men alltså, det jag sa; du nämnde problemet att när det väl är dags var det något 
annat man förväntat sig. Men även om, jag vet inte. Det har förekommit mycket: ”Hur 
vet man att en kravspec är rätt då?” 
 
Ja.. 
 
Just det. 
Det är ju det kommer koka ner till. Om jag säger att kvaliten fångar du i kravspecen. 
Hur vet du att den är rätt då? Ja, det klassiska: Den skall skrivas på av kunden. 
Eller hur? 
 
Hur vet man att den har fattat då? 
 
Precis va. Och hur vet man att det var… att den är komplett brukar man säga. Hur vet 
man att där står med allt man har förväntat sig? 
 
Hur hanterar man missade krav då? Hur hanterar ni missade krav tex? 
 
Det beror på vad du menar med missat då. 
 
Hur kan jag mena på olika sätt? Hur tänker du? 
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Mattias Olgerfelt
Respondenten tycker att det inte är någon skillnad på typerna av krav (kvalitetsegenskaper). De andra respondenterna hade annan uppfattning i den frågan. Men de såg det nog utifrån hur kunden brukar tänka.

Mattias Olgerfelt
Nyckeln till bra kvalitet är alltså att: Fånga alla krav/förväntningar hos kunden.Hantera alla ändringar av förväntningar under tiden och efter leverans.Få klart för dig vad som är rätt mål!

Mattias Olgerfelt
Kunden med motstridiga krav från olika personer är en mycket svår nöt att knäcka.Andra respondenter talar då om att gå ett varv till med kraven. Dvs hänvisar till inkrementell modell för kravinsamling.

Mattias Olgerfelt
Menar han: Det är svårt att förmedla till andra att kunden inte kan bli helt nöjd för han kommer att ändra sig när han väl får vad han beställt.Eller menar han: Att der är svårt att förmedla kundens 

Mattias Olgerfelt
”Kraven är det som definierar kvalitet.”Det handlar alltså om att fånga kraven och för ner dem i en specifikation.Man fångar alltså kraven i kravspecen. Den stora frågan är då hur man vet om den är rätt eller inte.Jo, kunden skall skriva på den.Kravspecen är påskriven, alla är nöjda och glada. Men det saknas massa viktiga saker.

Mattias Olgerfelt
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Nja, i vilket läge? 
 
Säg att du har fixat en kravspec och så… 
 
Alla tycker att det här var skitbra, precis vad vi vill ha. 
Å så har alla skrivit på, och alla är nöjda. Och så fattas det en massa viktiga grejer. 
 
Ja. 
 
Så kör man igång. Då kommer du formodlingen inte leverera kvalitet. Om du inte har tur 
försttåss. Det du missade var ändå i linje med… Det blev nåt som var bra i alla fall. Nä, 
jag har inget bra svar. Det är därför det är så viktigt ju. 
 
Ja precis. Det är så grymt svårt med kvalitet. Ju mer man läser om det ju mer 
krångligt blir det. Det blir bara att hamnar tillbaka till att kunden skall vara 
nöjd och sedan så kan man försöka hitta ett antal mätpunkter och försöka mäta 
det på. Funktionalitet, effektivitet osv. 
 
Ja, i alla fall min approach till det handlar ju egentligen om krav då. Det vet väl du som 
har jobbat med mig, att sedan handlar det ju egentligen bara om att hålla ordning på 
förhållandet mellan krav och att man göra det som kravet… att alla grejer kommer med 
ens i en design. Och att alla grejer åtminstone testas som finns över huvud taget, så man 
bara inte har hål i det man levererar det är väl. Det minsta man kan begära. Krav föder 
det mesta här i världen, det driver ju dessutom kostnader också. 
 
Ja, helt klart. 
 
Men det är ju ett bra ämne för sig va. Vad säger alla skolor då? Vad kan vi jobba med 
mer? Vi kan väl ta några inkrement på vägen också.  
Säg: Ja, vi förstår att vi inte har klart för oss kravbilden än. Men för att förstå den så 
måste vi faktiskt knåda på det här ett tag. Det kan man göra. Då är du ju inne i mer 
inkrementella modeller förståss, iterativa. Men principen är ju fortfarande den samma. 
Det gör du ju för att stämma av att du ligger rätt med förväntningarna. Dvs att du är på 
rätt kvalitet. Om du gör det för den meningen att du låter kunden tycka någonting om 
din prototyp då. 
 
Ja, precis 
 
Så det du gör du flyttar ju fram då och korrigerar dina förväntningar runt det där.  
 
Jobbar ni något sådant med korta inkrement? 
 
Ja, visst. Det kan ju ta kål på och knäcka den bästa. Om vi tar det här med många 
huvuden då. Du gör något i ett inkrement å någon tycker si och någon tycker så. Det är 
ju en helt annan sak då, hur hanterar du… I grunden ligger det har ju med din fråga att 
göra, det har ju med kvalitet att göra. Det kan ju också haverera totalt då. Du kanske 
kan komma fram till en kompromiss som gör att ingen nöjd då. Är det bra kvalitet? 
 
Det är frågan. 
 
Ja, i genomsnitt… ”skratt” 
…är det bra kvalitet. 
 
Jag läste någonstans; Ja, kvalitet är omöjligt att få. Man kan inte få kvalitet om 
man inte har ett planerat tillvägagångssätt för att få det, med metoder och 
modeller och så vidare. Så då måste man väl ändå ha något sätt att nå bra 
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kvalitet att få nöjdare kunder. Då måste man väl han något trix att föröka 
fånga alla de här kraven. 
 
Ja, och allt är tillåtet. 
 
Ja, ok. 
 
Jag har aldrig sett något projekt som gått i putten för att man jobbat för mycket med 
kraven. 
Däremot har du kanske hört en och annan gång ”Ja, men det var dåliga krav” Som 
ursäkt för att det inte gick så bra. 
Hela resonemanget bygger ju på att: Ja det finns någonstans du kan hämta alla krav. 
Men så år det ju inte alltid, naturligtvis. 
Om jag nu har någon logik i det jag säger så innebär det ju att: Har du inte klart för dig 
kraven är kvaliteten bara en chansning. 
 
Då kan man lika gärna strunta i kvalitetsmodellerna då? 
 
Ja, du kan ju satsa en massa kvalitets säkringsåtgärder men du bygger fel sak! 
Alltså, du kan ju ha en godkänd fast hel fel spec. Det kan gå alldeles utmärkt nå 
kvalitetsmåtten fram dit, men du kommer inte att klara kundnöjdheten.  Du har jättefå 
buggar, stabil kod, och allt det här. Det möter inte kundnöjdheten om du inte har rätt 
krav som jag sa från början.  
Det kan väl vara något. Det låter väl filosofiskt korrekt? 
 
Ja det låter det säkert, men hur undviker man det då? 
 
Det är bara som en kedja som jag ser det. Omvänt är ju att: Ponera nu att du hade 
faktiskt fångat precis rätt kravspec, som ett tankeexperiment. Sedan schabblar du i hela 
projektet. Du tappart bort funktioner som aldrig blev av, och du vet, fel versioner i kod, 
du har testat fel och allt möjligt sådant. Det hjälper ju inte heller. 
Det rinner ur vatten i tunnan där det står som lägst vet du. 
Du kan inte utesluta den här processen runt att säkra kvaliten genom hela vägen, men 
det som är input från början ska också vara rätt. 
 
Enda tipset är då. Alla sätt är tillåtna? 
 
Ja, alltså. Mitt tips är att ”Man kan aldrig vara nog säker”. Du sa ju själv ”hur vet du att 
den är komplett”. Kan du komma på några extra varv runt det där för att vara extra 
säker att du är på spåret. Som trenderna är i dag är det ju via ink…  Är du osäker på 
kraven så säger ju alla handböcker att då går du ju på någon from av inkrementell 
modell. Så att du tidigt stämmer av att du åtminstånde har gått åt rätt håll i dina 
antaganden.  
 
På [företag] var det ju ett farligt dokumenterande av krav också, så att man 
viss vad det var, att man testade dem och man hade relation till rätt krav, osv. 
Men andra metoder som t.ex. XP där man försöker ha en kund och fråga hela 
tiden.  
 
Ja, visst, men det innebär väl inte att du inte har några krav. 
 
Nä, man har ju krav, men de förändras ju säkert hela tiden ju mer kunden ser 
av systemet och så vidare. 
 
Ja, visst. 
 
Då dokumenterar man ju inte kraven.  
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Nä, men de finns ju där ändå, annars hade du ju in kunnat skriva din kod. 
 
Nä, precis, dom finns ju där. 
 
Absolut! Nu börjar du ju toucha andra områden som säger huruvida ska det vara 
objektivt verifierbart också? Och sådana saker. Hur mycket krav har du på dig att bevisa 
vad du har gjort? Då är vi inne på compliance då. 
 
Compliance jämför du med Audit då? 
 
Nej, men det innebär att bevisbördan ligger på dig. Att det är rätt gjort.  
 
Compliance är helt enkelt myndighetskrav då eller? 
 
Nej, ja, mot ett regelverk. Det brukar ju vara myndigheter som sätter upp sådana. Det 
kan du ju göra internt också då. Men om du ska kontrollera något i efterhand så är det 
väl tom på skatteverket eller var du vill, då måste det ju finnas något att titta på. Jag 
antar att om du går in i ett Xp –projekt  så lär du inte hitta mycket annat än källkod i 
bästa fall versionshanterad.  
 
Mmmm, det är väl så. 
 
Ja, det är väl så? 
 
Man kan dokumentera lite i slutet en 15-10 sidor kanske. 
 
Ja, men jag säger ju bara lite filosofiskt det innebär ju inte att du inte har krav. Då säger 
jag lite provokativt, att hade du inte det skulle du ju bara kunna slumpa fram din kod. 
Det spelar ingen roll vad du gör. Du gör ju precis samma sak. Du utvärderar ju det mot 
någonting som det förväntats fungera som. Annars visste du ju inte vad du skulle göra. 
Eller? 
 
Ja, det låter ju logiskt. 
 
Även om du jobbar med XP så skulle du ju kunna säg bara skriv ner vad det är för krav 
du har just nu. Och sedan sköta ändringshanteringen framåt. 
 
Men det är ju det som är det jobbiga med inkrementationer. Det var det jag 
försökta komma fram till någonstans där. Det är jobbigt med inkrement när 
man dokumenterar ner krav hela tiden och har en kravmatrix. Och så kommer 
nya krav och förändrade krav hela tiden. 
 
Ja. 
 
Då blir kvalitetshanteringen extremt dyrbar. 
 
Nä! Det måste du ju sätta i relation till vad kostar ”ej nöjd kund”. Så kan man väl inte 
säga!? Tänk om du gjorde ett styrsystem för ett kärnkraftverk, för att spetsa till det lite... 
eller flygstyrsystem. 
 
Du menar att kvalitet är alltid gratis. 
 
Nej, nej, nej, men du sa det kostar.  
 
Den är dyr sa jag. 
 
Men om du tar sådana metoder som XP och annat, så vågar jag ju lova att det fungerar 
inte när du har större projekt. Därför att det bygger på precis som du själv säger, du har 
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det huvudet. Du kan ju möjligen göra olika bitar på det sättet, men att... Hur skall du 
köra runt säg 200 pers som sitter och gör ny kod varje dag utan att veta var vi står någon 
stans i dag. Så det finns ju andra frågor runt det där också. Det har ju lite med själva 
projektstyrseln att göra också. Det är ju vad jag brukar säga. 
Programvaruutvecklingsprojekt är bara dokumenthantering. Inget annat. 
 
Ja, precis, vad är det du säger, 95% dokumentation eller vad säger du? 
 
Ja, men källkod är ju också dokument, som det gäller att du skriver ner och håller 
ordning på. Nått annat gör du ju inte. Det är informationshantering. Eller var det för 
provokativt? Hehe Du exekverar väl inte i normalt fall högnivåspråket.  
 
Ser man krasst på det så exekverar man ju faktiskt Word-dokumentet. 
 
Det finns sådana ja. Det finns ju någon som heter matematiskt bevisbar kod eller hur? 
 
Ja, jag vet inte. 
 
Har du inte läst om det? När ni skriver om kvalitet. 
 
Ja, alltså vi har läst om, dom var ju för krångliga dom här eländes formlerna 
hur man tar reda på hur bra kvalitet man har genom att dividera å ha sig. 
 
Nej, nej, inte alls. Du kan.. Iden var så här va. Att du skulle genom att sätta upp... Du vet 
i matematiken så bevisar man ju saker och ting. Rent matematiskt bevis anses ju vara 
just matematiskt bevisade. Alltså sanna! Med hjälp av algoritmer kan du också tala om 
huruvida den här fungerar, den är sann. Rent matematiskt. Då kan du visa om… Det var 
rätt hett ett tag. Grejen var ju för att kunna göra det, då är vi tillbaks till det med kraven 
då. Då var man tvungen att skriva sina kravspecar i ett format som gör dem matematiskt 
bevisbara. Dvs. utifrån det så kan du ju egentligen autogenerera allting då. Så till vida 
att det fortfarande finns buggar i alla kompilatorer och allt annat. Så du kan ändå inte 
lova att det fungerar. Men du kan åtminstone lova att logiken som den är beskriven är 
matematisk korrekt.  Men det enda jag har läst om det är att tenderar också att 
haverera. För då kan ju inte längre skriva en kravspec i vanligt språk. Du skall skriva 
den i något slags… 
 
… metaspråk, beskrivningsspråk. 
 
På något sätt, eller i figurer eller vad du vill. Det har väl funnits rätt många sådana att 
du ritar streckgubbar ringar och pilar och ut skall det komma något. Som ett sätt att 
angripa kvaliteten på då. Därför att språk är ju inte entydigt liksom. 
 
Nej, man kan ju få lite begränsa funktionalitet om man sätter begränsa 
beskrivning på det.  
 
Kommer du inte ihåg, vad hette det programspråket? Pascal. Det är konstruerat för att 
vara matematiskt bevisbart. Det är därför det finns egentligen. Det är därför det alltid en 
många begin och end som matchar varandra. Att de alltid måste vara så har ju att göra 
med matematiken. På den tiden tyckte man att om man skrev problem i form av pascal 
då kunde man bevisa att det var rätt. 
Ja, det var ett stickspår. Det jag försökte säga att det har fortfarande varit så. Alla 
sådana jag har sett hittills. Så sent som härom dagen så dök det upp en ny sådan. Där 
man skulle göra processbeskrivningar i någon ny standard, någon avläggare till UML. 
Som skulle gå att exekvera då och vara bevisbara och allt det där. Problemet är ju att de 
som skall formulera kraven måste översätta från dem till de här modellerna. Då är du 
där igen i alla fall. Det blir ett gap mellan vad man förväntar dig och hur det set ut i 
kravspecen helt enkelt.  
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Men, den andra diskussionstråden där huruvida att säkra kvaliteten motverkar 
kvaliteten.  
 
Ja, lite så är det ju, eller? 
 
Ja, jag vet inte. I den meningen att det man inför som i modeller utvecklinsmetoder och 
annat som tar bort kundnöjdhetsgraden, därför att man tittar mer på metoden. Eller vad 
var tanken? 
 
Nej, tanken var väl bara att en massa administration kring att hantera 
förändrade krav leder till just administration utan att man producerar speciellt 
mycket.  
 
Nej, så är det ju. Absolut. Det är också… Det är väl fritt fram som den som vill tjäna 
mycket pengar om du knäcker det problemet. Hehe.  Precis. Om du tänker på hur man 
jobbar då med spårbara kravspecar och annat så får du ju hela tiden ändra dem, ja. Visst 
får du det.  Men jag menar att du ändrar ju din kravblid i all fall, om du gör det med XP 
eller något annat också. Men du har den i huvudet.  
 
Det kanske inte blir mindre frustrerande för att man skriver ner den.  
 
Nä, men alltså, håller du med nog när jag säger att du har kravbilden klart för dig. 
 
Absolut. 
 
Det är det enda som räknas.  
 
Jag höll med dig med det påståendet att det kanske inte är mindre frustrerade 
med förändrade krav. 
 
Men det är ju inte helt ovanligt heller att du har en kravspec, men den som 
programmerade tyckte ändå att det var fel. Om du förstår vad jag menar. Eller har inte 
läst så noga på kravspecen. 
 
Nä precis,  
 
Så på det sättet blir det ju mera i XP, det blir ju alla fall det man har i huvudet.  
Sedan finns det i alla fall. Det vågar väl jag säga. Det dunkelt tänkte kan ju möjligen 
vara det dunkelt skrivna också. Dvs. det dunkelt kodade. Det skadar väl inte att ha klart 
för sig vad man har för krav.  
Nej, jag har aldrig fattat den där diskussionen. Det finns som sagt motsättningar. Är det 
inte bara själva dokumentet, är det inte det som spökar då? 
 
Jag, vet inte vad det är som spökar. 
 
Men om an vänder sådana här som RecPro och annat som vi gör. 
Dokumenten är ju bara ett sätta att får ut och hantera informationen. Det är fullt ok, och 
det har inget med myndigheterna att göra, du får mycket väl ha en databas med kraven i. 
Det finn sinte inget krav på att ha dokument, om du förstår. Du skall ha koll på dina 
krav! Du skall ha robust koll på dina krav på alla sätt som det är tillåtet. Det är det 
sättet du säkrar kvaliteten hela vägen igenom.  
Så vi fastnar där hela tiden. 
 
Ja. Kraven. 
 
Har du fångat förväntningarna på rätt sätt, lycktas leverera de förväntningarna, ja då 
har du bra kvalitet.  
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Ja, vi får väl nöja oss då. Det har varit uttömmande. 
 
Vad tycker du själv, du har väl jobbat med det här mycket längre än mig. I praktiken, på 
golvet. Med tester och allt.  
 
Jag vet inte.. 
 
Bidrog du något till kvalitet? 
 
Hur bidrar man till kvalitet? 
 
Det är ju lite speciellt det här med GxP, auditerbart och allt. Jag har ju bara jobbat med 
där i 20 år då, men jag vet inte hur många gångar jag har varit med om att frågar du 
någon: 

- Fungerar det? 
- Ja det fungerar!  
- Då så då kan du ju köra den hör testen utan problem 

Och så gör dom det, och aj då.  
 
Det konstiga är att folk tänker inte att: bra att jag hittade det felet. Utan det var liksom 
otur. Jag brukar ju dela ut godis till folk som hittar fel. Det är ju bra. 
Poängen med att testa är ju att hitta fel. Men hade du frågat programmeraren innan, 
speciellt programmeraren, då har de ju inga fel. En del skulle säkert skriva på. 
Är det här rätt? Ja men då behöver du inte testa, det räcker med att du intygar att det är 
korrekt. Det är ju det det handlar om. Och som du sa, ja jag vet inte om det är någon 
större kostand. Att de få arbetstimmarna att testa av någonting jämför med tusentals 
användare som kör ett system eller om du får göra recall på alla dina bilmodeller till 
verksatan för att man inte orkade eller tyckte att det var liksom… 
Du känner till den här liknelsen med, nu dyker inte jag själv, men jag har hört det 
berättas att det är såhär. Om man är dykare, hobbydykare då brukar man alltid få 
frågan när man är på fest, jag har tappat mina glasögon i havet, kan du hämta upp dem? 
Å då vet alla som är proffsdykare att det är ingen ide att bara dyka ner ungefär och röra 
upp en massa slam och liksom vifta runt med grodfötterna. Det enda seriösa sättet att 
hitta något på botten det är att lägga upp rutor som är 1x1m med ett snöre liksom en 
matris. Sedan för man söka igenom a1 och sedan a2 och a3. Då kommer man att hitta de 
där glasögonen. Men det betyder ju då faktiskt att du måste bläddra igenom alla de där 
rutorna där det inte ligger några glasögon för att kunna hitta dem. Samma sak är det 
med test. Du måste testa många rätta grejer för att hitta de grejer som inte fungerar. Om 
du hänger med på analogin här.  
 
Samma analogi funkar nästan på kravinsamlandet då 
 
Ja, du får ju jobba på många sätt för att få fram en bra kravbild. För att möta…  
Men när du väl har hittat ett fel så i allmänhet vågar jag ju påstå att det uppväger ju allt 
det där onödiga jobbet i någon mening då.  
Du vet jag brukar alltid retas med folk och säga såhär:  
- Vi har bara lagt in en testomgång.  
- Va bra! Ta bort den också då! 
- Tänker ni inte testa om då? Då vet du ju att det är rätt. En testomgång det innebär att 
du säger att det är rätt från början. Då är du ju ganska kaxig. Då kan du ju stryka den 
för då vet du ju att det är rätt.  
Vänder man folk mot väggen sådär och så skall du kunna garantera att det här är 
korrekt osv. Då brukar folk säga; 
- nja, jag skall nog köra de där testerna. 
 
Men som du vet, testerna bygger på kraven. Det är ju bara baksidan av samma mynt 
egentligen. Krav och test är ju i stort sett samma sak. 
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Kan man inte dokumentera kraven genom testfall bara då? 
 
Jodå, det kan du göra.  
 
Det är väl lite så som XP..? 
 
Jaja, men då menar jag att då har du ju kraven klart för dig. Informationsmängden finns 
där. Det är möjligen det att kunden är så intresserad av det. 
 
Nej det är lite svårt att verifiera mot kunden kanske 
 
Tar du en sådan sak som UseCase är det ungefär samma sak också. Det är ju ett sätt att 
grepp kraven genom att exekvera användningsfallen. För att se om du har tänkt rätt. 
Men, ja visst. XP går väl ut på att skriva testfallet först? 
 
Ja det är väl lite så 
 
Du vet, man blir ju lite luttrad med alla de där grejerna genom åren. 
”Det är ju viktigt att det kommer något nytt” 
Hur är det med RUP:en nuförtiden? Är det något poppis? 
 
Ja, den är nog ganska poppis, även om de här agilememtoderna verkar ta lite 
överhand. Det har skrivits mycket hur man kan köra RUP XP-sätt och lite 
sådant. 
 
Är det inte mycket det hära… RUP som sådan kan ju tom en sådan som jag tycka är 
extremt fyrkantig software enginering. Det borde väl kunna driva vilken programmera 
som helst till vansinne? 
 
Ja, men det är väl likadant som alla de här kvalitetsystemen där man skall 
fånga krav och så vidare. Så om kvalitetssystem driver folk till vansinne så gör 
väl RUP också det. Men som jag sa, det är mycket att göra saker på ett mer 
lättviktigt sätt. Snabbare itterationer, och mer XP-likt. RUP har ju tagit fram 
någon metod som de kallar för delta-X där de gärna försöker passa in RUP i 
XP:s tankesätt och så. 
 
Alltså. Hade du haft, i den bästa av en sådan här teoretisk värld, att du var säker på att 
du hade rätt kravspec. Då hade du ju inte av det skälet behövt göra några iterationer. 
Sen hade du kanske behövt göra det för att du inte vet tekniken. Men det är ju liksom en 
annan… för att hitta olika lösningar. Men om vi håller oss till att du gör det för att 
stämma av kravbilden. Vilket är väl tanken då. 
 
Det är tanken ja.  
 
Då gör du ju det för att du inte är färdig med kraven än. 
 
Nej, precis. 
 
Ta ett varv till, Kör dom är DSDM (Dynamic Systems Development Method) och dom 
här. Där går det ju faktiskt ut på att du går i drift med systemet. Jag gillar ju den tanken 
också. För det bygger på att när det kommer till kritan är det ju inte förrän något 
används på riktigt som de rätt kraven kommer fram. Där pratar man ju om man måste 
gå, inte iterationer som i RUP där man gör allt i ett projekt och sedan levererar, utan du 
faktiskt måste gå några varv ute i verkligheten innan du är färdig med ditt projekt. 
 
Ja, man har väl på något sätt insett att det går inte att ha kraven färdiga från 
början. 
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Nej, Så egentligen tror jag att vi är rätt överens nu när vi diskuterar, så handlar de här 
metoderna… Kvaliet handlar på något sätt om krav, så alla de här metoderna fösöker ju 
tacka det här att fånga kraven. 
 
Ja, det gör de ju på något sätt. 
 
På något sätt, ja. 
 
Sedan har ju de olika utvecklingsmetoderna uttalade eller inte uttalade mål att 
nåt bättra kvalitet. RUP har ju inte uttalat mål att nå bättre kvalitet. De vill ju 
bara vara ett sätt att utveckla mjukvara på. 
 
Jo, men ändå har de ju det här med iterationsplaner och det här. Det bygger ju ändå på, 
om man läser mellan… 
 
Det är ju mer implict, ja. 
 
RUP är ju till för arkitekter mycket alltså. Det mer av att man har gjort en bra design. 
Vilket i och för sig, det kan ju bli kvalitet i förlängningen. Men det kan ju finna lägen där 
design A och design B, där kunden aldrig kan märka skillnaden. 
 
Nej, alltså, jag är själv väldigt skeptisk till att modellera i flera år och sedan när 
man väl levererar någonting så stämmer det i alla fall inte överens med 
verkligheten. Om man nu, som jag tycker, får se RUP på det sättet? 
 
Ja, absolut. Men det där är ju också en annan aspekt. Du tar inte ut tidsaspekten då. Du 
samplat ett kundbehöv eller en förväntning en viss tidpunkt. Å då har du ju redan 
nuddat det där innan i resonemenget, att du måste ju få fram då… Sen fryser du 
förväntningarna, och sedan levererar du de förväntningarna. 
 
Ja, precis. Och då är det för sent. För då har det gått två år till och då har 
förväntningarna ändrats. 
 
Ja, viss är det så. Men det är ju bara ett av tio projekt som kommer i mål också. Från 
scratch alltså. 
Ja, men det var väl en lärorik, filosofisk diskussion. 
 
Ja. Det är bra. Den tar vi och skriver om nu. 
 
Nä, ja… så är det nog. Jag tror… 
Och alla metoder som vädjar till folks lathet är ju bra då. (sarkastisk) 
Kommer det någon som säger att det är bättre att inte skriva dokument, då är det klart 
att vi tycker det. Själv är jag inte lika övertygad att… Det var länge sedan vi hörde något 
om de här radmodellerna. Det var ju inte direkt kända för att ge någon bra kvalitet i 
koden de heller. 
 
Det jag tycker mig se när man tittar på hur folk implementerar XP är att de gör 
den väldigt formell. Så att det blir lika mycket jobba med XP. Så att… När man 
väl inser att man behöver kvaliteten då börjar man dokumentera mycket mer, 
då blir det i all fall inte XP, då blir det mer likt alla andra de här gamla 
vattenfallsmetoderna fast lite snabbare iterationer. 
 
Det kanske är så. Det finns inga genvägar till den perfekta koden. 
Forskningen går väl vidare. 
Jag undrar om det har gjorts sådana utvärderingar, det kan väl ni titta på? Finns det 
några mätetal som kopplar till olika metoder? 
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Vi har försökt hitta en del sådant där. Vi har hitta någon artikel där de försöker 
beskriva av de här kvalitetsegenskaperna, för det finns ju så många, som är de 
viktigaste. Hur man skall se på dem, hur man skall mäta dem och så där. 
 
Självklart, men i grunden handlar det ju om att alla är krav och skall fångas, vilka som 
är viktiga det får väl den som sätter förväntningarna avgöra. Men självklart kommer 
olika metoder vara olika bra på att realisera vissa av de där förväntningarna. Det är ju 
där du har det där rena compliance. De skiter ju i allt annat. Men de ser ju till att en 
kund är nöjd. 
 
Ja, myndigheten. 
 
Ja. Och utan det… Licence to operate, utan det kan du ju lika gärna packa ihop. Det 
sorgliga är ju bara att det stannar med det. 
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10.2 Intervju av respondent 2 
 

Vi skriver lite gran om systemutvecklingsmetoder och kvalitet genom dem och 
så vidare och först skulle vi vilja veta på hur du ser på kvalitet och om man kan 
definiera på något sätt eller. 
 
Ja, det kan man ju. Jag har ju en personlig åsikt vad kvalitet är och det stämmer ju 
nödvändigtvis inte med det som företaget anser är kvalitet. Min personliga syn på 
kvalitet handlar om att optimera kundnytta. Att det som en verksamhet levererar  till sin 
kund, att göra det på bästa sätt. Med att uppfylla alla de krav som en kund har plus att 
det skall vara så lönsamt som möjligt. Men är man framgångsrik i att uppfylla kundens 
krav så blir det lönsamt. 
 
Så det är det i princip som det handlar om? Att uppfylla krav då eller? 
 
På väldigt hög nivå är det att uppfylla kundens önskemål. Det kan innehålla att man 
skall uppfylla regulatoriska till exempel krav som det handlar om inom [företags]- 
branschen. Det är det jag menar med att min åsikt skiljer sig från företagets är att hela 
våran bransch är väldigt inriktad på att uppfylla regulatoriska krav. Och det gör man 
ibland på ett slaviskt sätt. Det tenderar ibland att bli något nödvändigt ont. Man gör det 
inte alltid för att få kvalitet utan istället för att få compliance. 
Vi är lite för mycket compliance-inriktade tycker jag då. Det beror ju på hur 
myndigheterna ställer sina krav. Det är på gott och ont. Den goda sidan är att man 
verkligen har fått upp kvaliteten på [produkt] generellt. Man kan lita ganska bra på att 
[produkt] är framtagna och producerade på ett vettigt sätt och att man har tagit hänsyn 
till eventuella bieffekter, man har sett till patienters och försökspersoners säkerhet etc. 
Man har tillverkningsprocesser som är hårt reglerade så att man vet att det är rena 
substanser och inga konstighter med dom produkterna man säljer. Där har man ju 
skruvat åt kvaliteten om man ser från 60-talet fram till nu. 
Men det finns ju vissa avigsidor då, avigsidan är att det kostar enorma pengar och man 
gör inte alltid på det smartaste sättet tycker jag. Ibland gör man ju saker som inte alltid 
bidrar så mycket till kundnyttan. 
 
Man gör saker som inte bidrar till kvaliteten då? 
Ja det kan ju tänkas, man gör saker som inte bidrar till kvalitet utan bara för att 
uppfyller regulatoriska krav helt enkelt. Ex: man skriver ett dokument bara för att det 
står att man skall skriva det. Det kanske inte ger speciellt mycket varken för kvaliteten 
eller för compliance utan vara ett resultat av tolkningar flera led som säger att det 
dokumentet skall skrivas, punkt slut. Då gör man det vare sig man tycker det är bra eller 
dåligt. Exempel: Man skriver dokument i efterhand bara för att uppfylla compliance. 
 
Vad kan det vara för dokument? 
 
Ja, säg att du i nått läge går framåt med ett utvärderingsprojekt och du har krav och 
sånt ganska väletablerat mellan kund och leverantör, men så säger man men vänta vi 
måste ju skiva kravspecen också, ah då gör vi det i efterhand. Ungefär, det är den typen 
av tänk det är där det blir fel liksom.  
 
Mm, ok 
 
Kanske inte något bra exempel men man skriver de här valideringsdokumenten bara för 
att för att vi måste då kanske man gör det i efterhand även om det är försent man kan 
inte påverka något egentligen. Det existerar men det är ändå inte utmärkande för vår 
verksamhet jag tror det mesta vi gör bidrar till kvalitet ändå.  
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Mattias Olgerfelt
Kvalitet är att optimera kundnytta. Han ser alltså på kvalitet som ett förhållande mellan kund och leverantör, där det är leverantören som är ansvarig för att leverera det som en kund efterfrågar på bästa sätt.

Mattias Olgerfelt
Lönsamhet är en del i kvaliteten. 

Mattias Olgerfelt
De är mycket compliance-inriktade. Det anser han är på gott och ont. Det som är bra är att kvaliteten har ökat. Det tolkar vi som att compliance verkligen leder till bättre kvalitet.

Mattias Olgerfelt
Compliance kostar enorma pengar. Respondenten verkar tycka att det skulle gå att göra mer för kvaliteten med de pengar man lägger ner på att få just compliance.Men det verkar som om det som är mest onödigt inte har med compliance att gör heller, utan är ett resultat av hur det implementeras och förstås eller inte förstås av de som skall använda riktlinjerna.Vi anser att om man gör något på ett slaviskt sätt så gör man vad som sägs utan att ifrågasätta, därmed har man inte heller förstått.http://www.metricstream.com/insights/21CFR_Part11.htmHär talas det om att kostanden för att implementera Part 11 är mellan 5 och 400 miljoner dollar beroende på företagets storlek och struktur.
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Men… tittar man på företagets ”Quality an Complians Policy” så handlar den i min 
mening bara om compliance och ingenting om kvalitet. Och det är något av ett systemfel 
inom hela denna branschen. 
 
Ja ok, Vad har ni för system för att uppnå kvalitet? 
 
Ja det finns inget kort svar på det. Vi har en organisation där det finns en grupp som 
ansvarar globalt för att omsätta krav från myndigheter till interna krav som det är upp 
till varje enhet att kvalitetssystemen att ta med. Det är sedan upp till varje enhet att 
omsätta dessa krav i sina projekt. Den här gruppen tolkar alltså myndigheters regelverk 
(Global Compliant Management Group) och ger ut ett antal guidelines eller globala 
procedurer, kan man säga. Som sedan återfinns i en ”Quality and Compliant Manual”. 
Det är då internationella guidelines för hela vår verksamhet. Och det måste vi då 
tillfredställa med vårt kvalitetssystem då. 
 
SÅ ni jobbar mest med myndighetskrav men struntar i användarkarven eller? 
 
Nej oh nej, absolut inte! Myndighetskraven talar mycket om hur vis kall göra, alltså hur 
vi skall dokumentera och hur vi skall utveckla och hur vi skall validera våra system. Men 
det är ju inte samma sak som att vi strutar i användarnas krav. Användarnas krav är ju 
specen för vad vi skall ta fram. Så det är del hur och en del vad 
 
Ni har en speciell organisation för att fånga upp alla myndighetskrav då så att 
säga? 
 
Ja, just det. 
 
Hur gör ni med användarna krav då? Hur fångar ni dem? 
 
Det gör vi ju i våra processer då. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och kartlägger 
deras behov och identifierar vilka projekt som skall köras och tar fram kravspecar och 
sådant. Det har vi ju definitivt. Det är också ett grundläggande krav vad det gäller 
validering att man har dokumenterade användarkrav. Som man kan validera och 
verifiera. Sen finns det väl vissa regulatoriska krav till exempel dom här ER/ES krav. 
Där har man kanske lättat lite på tolkningarna men sen har det ju tillkommit det som 
man kallar SOX. Det är två herrar som gjort ett regelverk för finansiella system. För 
redovisningssystem och sånt, det är ju en effekt av Enron Skandalen i USA. Att man vill 
då, att man har satt krav på alla företag som finns, dels som finns på amerikanska 
börsen och sen dom som gör affärer med amerikanska myndigheter. Så ska dom här 
företagen tillfredställa dom här SOX kraven då. Och av dom är det då flera som ställer 
krav på vad man hur man bygger system då. Så dom hamnar ju mera i dom här 
systemkraven då än i verksamhetskraven. De flesta regulatoriska krav hamnar ju mer i 
verksamhetskrav än i systemkrav, om du förstår skillnaden?   
 
Ja precis. När man väl vet då vad det är för krav man ska implementera både 
då kund och regulatoriska krav hur vet man, mäter man det här då.  
 
Vad det gäller kraven på system, så måste de verifieras. Det är det man gör när man 
validerar system, att man kontrollerar att systemet uppfyller de krav man ställt på det 
från början. Vad gäller det gäller de kraven som ställs på verksamheten, 
kvalitetssystemet och annat. Gör man dels spårbarhet mot regulatoriska krav. Det där 
görs ju mer eller mindre komplett och bra. I vårat kvalitetssystem har vi koll på vilka 
processer och vilka procedurer som tillfredställer vilket regulatoriska krav. Vi har 
kravspårbarhet på regulatoriska kraven ungefär som vi har på användarkarven ner till 
unit-nivå. Så vi kan visa hur vi uppfyller och inte uppfyller kraven. Men kraven ändras 
ju hela tiden så vi ligger alltid lite efter. Så så sen så Sedan kollas efterlevnaden av detta, 
dels genom att vi kollar oss själva så att säga dels genom att vi kollar oss själva internt 
och dels finns det inom företaget viss grupperingar som går ut och auditerar. Vi utsätts 
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Mattias Olgerfelt
Arbetssättet beskrivs.Myndighetskrav -> Global Compiance Management Group -> Quality and Compliant Manual -> Kvalitetssystem -> Enskilda projekt implementerar valda delar i kvalitetssystemen.Användarkrav -> specifikation i varje enskilt projekt.Vi ser här att man har en organisation att fånga upp alla myndigheters krav. Det är ett enormt fokus på det.Men att fånga användarnas krav är det upp till varje projekt att sköta.OBS! Arbetssättet skall stämmas av med respondenten. Fråga skickad den 19 juli 2006.

Mattias Olgerfelt
Det verkar som om de har arbetssätt att kommunicera med sina kunder för att diskutera vad som skall utföras. Det verkar framförallt gälla vilka projekt som skall köras etc.Att ha dokumenterade användarkrav är en del i valideringen, alltså att verifiera att kraven är implementerade på att sätt som kan accepteras av kunden. (enlegt en annan respondent)

Mattias Olgerfelt
Enl. denna respondent så är validering att kontrollera att systemet uppfyller kraven man har ställt på det från början.

Mattias Olgerfelt
Spårbarhet av krav är en del av hanteringen av krav. Att man kan spåra var de kommer ifrån. Vi tycker verkar vettigt att ha det så att man inte bara för in krav utan att det finns någon förankring bakom dem.

Mattias Olgerfelt
Unit-nivå är ett omdiskuterat ämne. Se tex: http://www.artima.com/forums/flat.jsp?forum=106&thread=126923&start=15&msRange=15Enl. vattenfalls metoden är det en beståndsdel i ett system som har blivit tilldelat krav. Det är en avgränsad del som går att testa för sig.Enl. den mest rigida definitionen är det den minsta del i ett system som går att testa.

Mattias Olgerfelt
Krav som ställs på verksamheten, det gäller framförallt myndighetskrav kontrolleras att de efterlevs. Det görs både inom den egna organisationen och av speciella organisationer inom företaget, men även externt från myndigheterna.
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för audit någon gång emellanåt. Och sedan gör kunderna och kunderna myndigheter, till 
exempel FDA, dom gör inspektioner ibland. 
Nu är det inte så vanligt att de inspektionerna når så långt som till IS-kvalitet systemen. 
Det är ju ett par snäpp bakom huvudaffärsprocessen om man säger så. Men det sker ju 
en inspektion emellanåt vi hade ju en här inom operations. 
 
Det handlar ju om mätning och verifiering av uppfyllande av myndighetskrav. 
Men du talade även om att kvalitet var att tillfredställa användarna eller vad sa 
du? 
 
Ja eller kunderna för det du levererar så att säga  
 
 Hur kan man mäta hur nöjda dom är gör ni det också eller? 
 
Ja det är tanken att vi ska göra, men där är vi inte riktigt igång som vi skulle vilja vara. 
Vi gjorde en ganska dramatisk omorganisation inom Development IS 2004, och efter den 
har vi jobbat hårt med att ta fram de processer som vi skall jobba efter globalt. Och det är 
de som vi sedan skall mäta och effekterna av dom som vi ska mäta försökta göra 
bedömningar ifrån om det bidrar till kundnyttan i slutänden. Där är vi inte riktigt 
framme än. Vissa saker mäter vi. Vi mäter performance på olika sätt. Vi har en global 
performance dashbord på våran webb där man kan titta på olika mätetal.  
Mätetalen kan jag inte rakt utantill. Men det kan vara sådana saker om att: Hur procent 
av våra nystartade projekt följer på ett korrekt vår projektmodell. Den typen av mätetal. 
Tanken är att vi skall mäta hur vi funkar helt enkelt, i vår performance. 
 
Hur kan ni förbättra performance sen då? 
 
Det kan vi göra genom att skruva på våra processer. Ändra saker skaffa bättre bättre 
verktyg, jobba på smartare sätt. Det går alltid att göra mycket. Men nu har hi haft en 
period där vi framförallt har jobbat hårt med att få på plats våra globala processer så att 
vi kan börja jobba på… process… verktyg regionerna. Nästa steg som kommer är att 
börja titta på hur effektivt det är och förbättra det. Det blir olika sätt att jobba olika 
kulturer historia och olika traditioner, så det innebär ju förändringar för de flesta då. 
 
Är det bra? 
 
Ja det beror på vad du menar, kanske inte från ett personligt perspektiv men från ett 
globalt perspektiv blir det ju det. Det blir då betydligt lättare att köra globala initiativ 
och projekt. Eftersom vi har en global kvalitetsmodell. Processer och roller ser likadana 
ut överallt och alla känner igen sig överallt. Man kan flytta jobb mellan olika ställen etc. 
 
Det som ni mäter då som kundnytta då, som ni kommer att mäta. Är det så att 
säga har, har dom, dom olika sakerna som ni mäter har det olika prioritet är de 
olika viktiga, olika delarna i kvalitet? 
 
Ja, det måste man ju vikta på något sätt. Längst uppe i hierarkin måste man ha någon 
typ av balanced score-card, dash board. Den är en sampling och sammanslagning av de 
olika mätetalen man har. Som är någotsånär enkel att följa och i den måste det ju finna 
någon typ av prioritering av vad som är viktigt. Det är våran ledningsgrupp som måste 
göra en prioritering. Mäta processer etc. är ju lättar i en fabrik där man till exempel har 
en produktions-line där man spottar ut enheter per minut. Det är lite svårare i 
systemutveckling vad det är som skall mätas. Men fortfarande är det så att vi måste 
mäta vår effektivitet och performance, och göra bedömningar utifrån det vart vi skall och 
var vi skall lägga vår vidare kraft att förbättra oss. 
 
Kan du nämna någon sådan här kvalitetsegenskap som ni anser är viktigare än 
andra? 
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Mattias Olgerfelt
De är bra på att verifiera att myndighterna är nöjda med de krav de ställer är uppfyllda.De är inte lika bra på att mäta att kunderna är nöjda med de krav de ställer är uppfyllda. Alltså förväntningarna, kundnöjdhetsgraden, och det kan ju översättas till krav (i den bästa av världar).

Mattias Olgerfelt
En hel del mäter de dock som ger indikationer på kundnöjdheten, eftersom det är det allt leder till.

Mattias Olgerfelt
Att förbättra processerna är det som leder till bättre performance, alltså bättre kvalitet och därmed nöjdare kunder.

Mattias Olgerfelt
Verktyg anser vi vara en del i arbetssättet och därmed metodiken. Detta studerar vi inte, men noterar att verktyg har en del i förbättringen av kvaliteten (som vi studerar).

Mattias Olgerfelt
Att jobba smartare ser vi som en del i processerna eller möjligen metodik. Vi studerar dock inte hur metodik och vi har inte ställt följdfrågor på det.

Mattias Olgerfelt
Återigen, förbättra processer är vad kvalitet mycket handlar om.

Mattias Olgerfelt
En anledning till att ha globala processer är att det blir lättare att arbeta över gränserna.

Mattias Olgerfelt
I detta fall, när det handlar om att förbättra processerna (tror vi han menar) är det ledningsgruppen som avgör vilka kvalitetsegenskaper man skall fokusera på att förbättra. Förbättringarna görs utifrån mätningar på olika områden.Det skiljer sig allts mot att låta kunden avgöra vilka kvalitetsegenskaper den tycker är viktiga vid skapandet av en applikation.

Mattias Olgerfelt
Det är noterat.



Kvalitet vid systemutveckling 10 Bilagor 
 

Ja hos oss är det regulatoriskt compliance. Det kommer man inte ifrån att det är viktigt, 
det har katastrofala följder om man in slutändan missar en lansering av ett [produkt] på 
grund av att man fallerar någonstans. Så det är väldigt viktigt. Att upprätthålla ”license 
for operate” att se till att man uppfyller de regulatoriska kraven på ett sådant sätt att vi 
får fortsätta att bedriva vår verksamhet. Så måste man peka ut en faktor så är det väl 
det.  
 
Ni mäter olika saker och därmed vet ni hur bra ni har uppnått kvalitet och 
utifrån det anpassar ni era processer? 
Ja, så är det man jobbar, absolut. Man vill komma dit hän att man kan läsa av en 
verksamhet vad det gäller hur man presterar och det är ju det som balanced score card 
brukar betyda. Ett nyckeltal är ju ekonomisk uppföljning att man går med vinst. Ett 
annat är hur glada är kunderna och 3e hur glada är medarbetarna. 4e Hur bra är våra 
processer osv. Det är helheten man vill åt. Man vill kunna styra verksamheten efter 
sådana nyckeltal. Vi är inte riktigt där, men vi strävar efter att jobba på det sättet. 
 
En intressant fråga egentligen som vi inte tänkte på men som dyker upp då, 
eran syn på kvalitet är på det här sättet men hur ser dom som ska använda 
processerna på det? 
 
Dom som använder våra processer våra utvecklare menar du då eller? 
 
J, precis. 
 
Ja det är en bra fråga det beror ju på vilken bakgrund dessa har, en del förstår varför det 
görs andra har inte samma överblick och vet inte riktigt varför dom gör det. Vissa har 
förståelse för varför vi måste jobba globalt och andra, och det är väl som vanligt vid 
förändringsverksamhet egentligen det är olika hur folk tar det där.  
 
För jag kan tänka om man är utvecklare programmerar så vill man väl göra så 
bra system som möjligt så kunden blir så nöjd som möjligt? 
 
Ja precis man tycker det. 
 
Frågan är hur dom ser på globala processer om dom ser at det hjälper eller inte 
hjälper dem. 
 
Det finns säkert dom som inte tycker att det hjälper dem, men det beror ju på vad dom 
har för perspektiv. Det finns ju en strategi längs upp i ledningen sen finns det folk som 
tar till sig detta andra gör det inte. Men om man inte gör det kanske man inte har något 
jobb kvar att komma till. Men det är säkert det att det finns folk som bara ser det som en 
störning men det är ju Change management, som vanligt att man måste försöka övertyga 
folk.    
 
Man kan säga att kvalitet är enda sättet att överleva i branschen?  
 
Ja det beror ju på vem du frågar. Det beror ju på vad du sätter i ordet kvalitet då, men 
det tycker ju jag. Det gäller ju vilken verksamhet som helst, tycker jag då. Har man inget 
kvalitetstänk så är man ju körd. Man kanske ha framgångsrik verksamhet en kort tid, 
men sen är det kört. Om man inte kan anpassa sig. 
 
Kunden villkor är viktiga helt enkelt? 
 
Absolut. Det är dom ju i all verksamhet. Det är ju kunden som föder dig ju. I vårt fall är 
det lite diffust så klockrent enkelt som om du är bilförsäljare så är det ju enklare att 
förstå. Om vi inte kan leverera till deras belåtenhet så kommer de ju gå någon 
annanstans. Så enkelt är det.  
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Mattias Olgerfelt
Här bestämmer man att comliance är den viktigaste kvalitetsegenskapen, den går före funktionalitet och stabilitet. Men den är å andra sidan en del i att leda till just det.Vi förstår att man tar den ståndpunkten eftersom att förlora sin ”license for operate” skulle vara förödande på flera sätt.
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Vi nämnde några av sådana här mätpunkter förut kvalitetsegenskaper  vi 
tänkte räkna upp några här så får du reflektera fritt över dessa. 
 
Ok. 
 
Då räknar jag upp det Funktionalitet, Stabilitet, användbarhet, effektivitet, 
underhållbarhet dvs. hur enkelt det är att underhålla i efterhand.  
 
Det tycker jag också är viktigt. Det är något man eftersätter för det där är svårt att mäta. 
Vet vet att våra grejer kostar mycket i service. Men om de kostar för mycket eller om de 
kostar lagom det… är frågan. Vi försöker mäta det. Men det kan vara svårt att lägga 
pengar i ett utvecklingsprojekt för att vinna dem fem år senare i driftfasen. Säg att du 
lägger 1 miljon dollar på att ett system är lätt att avveckla. Det är ju inte så lätt att föra i 
bevis att det är väl investerade pengar. Men sedan kanske du tjänar 10 miljoner dollar 
när det väl är dags att avveckla. Den typen av resonemang är svåra. Men definitivt.  
 
Sen har vi två till, portabilitet hur vidare det kan samexistera med andra 
system utbyta information med andra. 
 
Det blir viktigare och viktigare. Det blir vanligare att man måste samverka mellan 
system. Vi har ju i våran organisation 100 system av varje typ. Lätt överdrivet då 
naturligtvis. Men om man tittar på dokumenthantering det finns ju en mängd system. 
Och så fort man skall föröka gå mot något mer gemensamt så blir det frågan om att 
försöka flytta gammal information om migrera in i ett annat system. Vi hamnar ofta i 
migreringssituationer. Om det finns ett bättre tänk i våra system för integration är 
mycket vunnet. 
 
De sista kvalitetsegenskaperna är då Audit och QM huruvida det i efterhand 
ska vara enkelt att granska det och så vidare, det känns som vi diskuterat 
detta. 
 
Ja egentligen tillför det inte mycket mer än att man kan leda i bevis att man har jobbat 
bra. Men ofta är det ju så att när man sätter på plats den dokumentationen, att man göra 
det ger också kvalitet. När man väl har det på plats är det ju inte säkert att man 
använder det så mycket. Mer som bevis för validering etc. Sedan kan man ju även 
använda det som mall för nästa projekt. 
 
Om vi tar dom första också då, hur viktigt är funktionalitet jämfört med 
stabilitet till exempel, kan man göra den jämförelsen ens? 
 
Ja det är svårt tycker jag det är viktigare med funktionalitet än stabilitet. Utan 
funktionalitet finns det ju ingen vits med stabilitet. Men det är svårt att rangordna dem. 
De är båda viktiga. 
 
Ja, i förhållande till användbarhet sen då? 
 
Jag tror att folk är beredda på att ge avkall på användbarhet så länge så länge 
funktionaliteten är riktig, speciellt i forskningsledet. De kan ta lite sämre gränssnitt bara 
det ger rätt information. Men det klart datorvanan hos människor i dag är ju väldigt hög 
i dag och är ju väldigt bortskämda med bra gränssnitt. Det är ju inget man kan eftersätta 
direkt. Men jag tror att funktionaliteten går  i första hand.  
 
Sen effektivitet, jag vet inte om vi sa något om det, prestanda resurskrav och så 
vidare. 
 
Det är lite samma sak som användbarhet. Det är något som folk är rätt bortskämda med. 
Men det kan var något som man kan tvingas leva med för funktionalitetens skull helt 
klart. Men det är väl också en viktig kvalitetsaspekt. 
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Mattias Olgerfelt
Vi har insett efter att ha läst om kvalitet och analyserat intervjuer att vad som är viktigt i form av kvalitetsegenskaper har med en mängd olika saker att göra.Typen av applikation.Vad för typ av användare som skall använda den.Hur många som skall använda den.Datorvanan hos användarna.Etc.Därför studerar vi inte kvalitetsegenskapernas inbördes rangordning etc. Däremot kan det finnas intressanta åsikter som ventileras när de diskuteras.

Mattias Olgerfelt
Undehåll-barheten är den del av ”total cost of ownership”

Mattias Olgerfelt
Det är inte lätta att motivera investering i att systemet skall vara lätta att underhålla.Kunden ser ofta till funktionalitet och vad han/hon får för pengarna. Då vill man kanske inte lägga en massa pengar på att förbättra ett system så att det är lättare att underhålla. Men, som en annan respondent har sagt, och som vi ser här. Det beror ju på om man räknar in ”total cost of ownership”.

Mattias Olgerfelt
Vi tror att mycket är vunnet i detta avseende om man har ett gemensamt tänk vad gäller arkitektur och metodik. Och att arkitekturen innehåller stöd och beskrivningar för att hantera integration. Kanske interna arkitektoniska krav på systemen skulle vara bra. Det gäller ju då bara vid systemutveckling inom samma organisation. När det gäller systemutveckling mot externa kunder bär man kanske följa internationella standarder och formella och informella (defakto standarder).

Mattias Olgerfelt
Att säkerställa att man kan leda i bevis att man jobbat bra leder i sin tur verkligen till att man jobbar bra.Att vara objektivt verifierbara leder alltså till bra kvalitet.

Mattias Olgerfelt
Detta skiljer sig naturligtvis beroende på vem som är mottagaren. Mormor skulle inte hålla med.
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-Ja då har vi väl frågat det mesta eller det vi vill fråga. Eller hade du några till 
saker?  
-Nej, inget spontant. 
 
Har ni kollar på olika typer av kvalitésmodeller här till ert jobb eller?  
 
Ja vi har kollar på en del CMMI, och ISO har ju också en del standarder, men 
inte så mycket på regulatoriska krav.  
 
Vi försöker att jobba efter… egentligen är det ju ISO i botten. Jag tror att det är en 
substandard till ISO, som heter. TIC-IT, CMMI är något vi titta på sikt också, och IBILL. 
 
Så nu bygger ert eget kvalitetssystem på etablerade system? 
I den mån vi kan, vi som jobbar med kvalitet pushar för det. Men det finns mycket av 
”Not invented here”-mentaliet i vår bransch. Tyvärr. 
 
Är dom vedertagna dom där kvalitetmodellerna? Används dom mycket? 
Ja det gör dom. Det går mode i sånt där också.  
Men visst ska man ha ett kvalitets system så är det ju ISO 9000 man skall titta på i 
grunden. Även för mjukvara, men då skall man snegla lit på det här TIC-IT till exempel. 
 
Hur ser du på kvalietsmodeller kontra systemutveklingsmetoder då? 
Det ena utesluter ju inte det andra tycker jag. I kvalitetssystemen finns det inget krav på 
metodik. Egentligen tycker jag inte att man bör låsa fast sig vid metodik i ett 
kvalitetssystem. Metoder som i sig själva har kvalitet inbyggd i metodiken, kan i så 
fall kanske fylla plats i kvalitetssystemet, heller än att man tar bort delar från 
kvalitetssystemet. Man får integrera ihop på något sätt. 
 
Kan man tänka sig använda en systemutvecklingsmetod och komplettera med 
dom delar som saknas ifrån kvalitetsmodellerna? 
 
Ja det kan man tänka sig att man bygger det från det hållet. Ett problem med att 
avvända RUP och alla dess verktyg är att de verktygen i sig är ju inte validerade. Men 
det gå ju att lösa, men jag tycker det är lite farligt att låta sig låsa sig vid en metod. Det 
ska man försöka undvika.  
 
Ja. 
 
Om man vill titt på kvalitet rent allmänt så finns utmärkelsen  Svensk Kvalitet ett pris 
so delas ut. Svenska institutet för kvalitet dom delar ut ett pris varje år.  
Kriterierna för priset är ganska bra modell för vad kvalitet är på et högre perspektiv. 
Samlade industrins sätt att se på kvalitet. Används även som mall för hur man skall 
mäta kvalitet. Kan vara ett sätt för företag att se på kvalitet och att verifiera sin kvalitet. 
Det är industrins sätt att se på kvalitet.  Den kulturen som efter dom vilken gör sina 
bedömningar det används ju som mal för hur man ska jobba med kvalitet.  
 
Det låter bra det ska vi kolla på, du hade något också. 
Jo nämnde förr att egenskapen portabilitet att du nämnde att det börjar bli 
viktigare. Är det vanligt att kvalitet varierar i ”viktighetsgrad” 
 
Så är det. Sådan trender kan flytta fokusen lite fel.  
 
Är det kunden eller modellerna som styr hur trenderna fokuseras? 
 
Bra fråga. Det är nog en blandning egentligen. Men det går ju trender inte bara i 
kvalitet, utan i hela systemutvecklingsmodellen. En trend som funnits i kvalitets- sfären. 
Six Sigma. Från början var det Motorlas kvalitetsarbete och hur de skall jobba med 
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Mattias Olgerfelt
Vår kommentar är att det gör det nog i alla branscher. (inga belägga för det dock)

Mattias Olgerfelt
Det är alltså modeller som talar om vad som skall göras, inte hur.Det låter ju rimligt sett ur de kvalitetsansvarigas perspektiv som är duktiga på just att skapa och säkerställa att modeller kring kvalitet följs. De är ju inte experter på systemutveckling och systemutvecklingsmetodik. Men vi tror att även ha en gemensam metodik för att skapa systemen leder till ökad kvalitet. Det kan utvecklas mer, dels det där med att ha definierade roller, att veta hur saker skall göras, erfarenheter från det från många håll, etc.Helt enkelt, erfarenheten från hur man gör saker är lika viktig som erfarenheten från att man gör saker.

Mattias Olgerfelt
Läs på om utmärkelsen svensk kvalitet.
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kvalitetsförbättringar. Som egentligen innebär att man använde olika kvalitetsmetoder 
och verktyg för att jobba med processer förbättringar för att jobba med Målinriktade 
förbättringsarbete. 
 
Vad är det man tittar på i dom då? 
 
Resultat fokuserat förbättringsarbete. Istället för att mäta att man jobbar med 
statistik… så att man kan vara mer förutseende. Där med snabbare och effektiv 
förändring. Det börjar man titta lite mer på i företaget. Egentligen ärt det ett resultat 
drivet förbättringsarbete vi talar om.  
 
Är det något som ni har tagit upp eller? 
 
Ja det verkar som man börjar titta på det lite mera nu då. Det kan ju vara nått. 
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10.3 Intervju av respondent 3 
 

Hur länge har du jobbat med kvalitet? 
 
Jobbat seden 97, när jag kom i var det i frågan om test sedan fick jag en ledande 
befattning den systemutvecklingsavdelning som bestod huvudsakligen av konsulter som 
service manager. Då kom det här det innebär att vi skulle ta fram ett kvalitetssystem 
som skulle styra och prägla det utveckling vi höll på med. Så egentligen sedan 98 ha jag 
jobbat med kvalitet i lite olika omfattning. Jag var med dom att implementera samma 
kvalitetssystem på en annan avdelning på [företag] i [stad] och jobbade då uteslutande 
med kvalitet. I grova drag. 
 
Då kommer våra fina följdfrågor här, hur definierar du kvalitet? 
 
Ja det är alltså att i huvudsak att motsvara någon form av avnämare krav och 
förväntningar. Ofta någon from av användare, kund eller någon som efterfrågar 
någonting. Kvalitet är va att motsvara en beställare i det här sammanhanget.  
 
Hur går man till väga för uppnå kvalitet? 
 
För det första måste man känna till vad krav och förväntningar är. Har man inte det är 
det mycket svårare att veta om man uppfyller det, enligt definitionen tidigare. 
 
Ja men hur tar man reda på det då, i första läget? 
 
Man tar reda på det genom att fråga och,  om det inte finns framme… ehhm.. 
Allstå, för det första fråga va som finns dokumenterat. I det sammanhanget kan man 
också säga att jag i stor utsträckning förlitar mig på att det skall finnas dokumenterat. 
Det som inte är dokumenterat är mycket svårare att kunna följa. Så att i de här lägena 
se till att man har dokumenterat vad de här kraven och förväntningarna är. 
Finns de inte framme måste man se till att ta fram dem, och det kan ju då vara ett steg i 
det här kvalitetsarbetet. 
 
Har ni ett sådant steg i kvalitetssystemet? 
 
Ja, alltså det är en del i det som kvalitetssystemet vilar på; att ha en känd kravbild som 
är förankrad från beställarna och kommunicerad till dem som skall utföra det. 
 
Om vi ser det lite på det så här krasst så är det väl så att det är 
eftersträvansvärt att uppnå hög kvalitet? 
 
Ja, alltså… om man motsvarar förväntningar då är det ett tecken på god kvalitet. 
Och motsatsen också, ja, att det inte är god kvalitet om man inte… 
Det man inte förmår att göra här nu, kan man inte mäta det så är det inte säkert att 
även om man har överträffat någon slags icke uttalade krav. Ibland brukar man tala om 
uttalade och icke uttalade krav. Men icke uttalade krav kan vara svåra att mäta. 
 
Uttalade och outtalade krav vad kan det vara till exempel? 
 
Uttalade krav är specifika på en funktion eller på ett beteende på en förväntad operation 
hur det här skall både fungera och operera. Alltså vara funktionsduglig. Fit for purpuse 
brukar man tala om. Att det skall vara anpassat för sitt ändamål va. 
Icke uttalade kan vara till exempel konventioner. Att det utan att vara explicit nämnt att 
det skall följa då standards som är etablerade på till exempel systemutveckling.  
 
Varför är de inte uttalade då? 
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Mattias Olgerfelt
Alltså att uppfylla krav och förväntningar hos en kund eller användare. (avnämare = kund, användare, köpare, konsument)Vi talar alltså om kvalitet i relation köpare och leverantör.

Mattias Olgerfelt
Han anser alltså att kvalitet handlar om att ta reda på krav och förväntningar för att sedan kunna uppfylla dessa.

Mattias Olgerfelt
Ser kvalitetsarbetet främst som ett sätt att hantera krav snarare än att fånga dem.Dock om det inte finns några krav kan det ingå i kvalitetsarbetet att ta fram dessa.

Mattias Olgerfelt
Kvalitet handlar alltså kommunikation mellan beställare och leverantör.Det är beställarna som avgör om kravbilden är korrekt. Se annan respondents kommentar att kravspecen skall vara påskriven av beställaren för att man skall vara säker på att den är komplett (om man nu kan vara det ändå?)

Mattias Olgerfelt
Motsvarde förväntningar är god kvalitet. (Vi antar att han menar det, inte bara att det är ett tecken på det).

Mattias Olgerfelt
Ett begrepp som de andra respondenterna inte har nämnt.

Mattias Olgerfelt
Som vi förstå det är det alltså i proncip krav som kunden inte rimligtiv kan vara medveten om. Tex programmeringsstandarder så att källkoden blir lättare att hantera av andra vid ev. överlämning.
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I vissa lägen, ibland är de liksom en del av förutsättningarna och därför blir det inte 
heller explicit dokumenterade eller sammanfattade för en produkt. Det kan vara sådana 
saker. Men det är ju en fördel om man även tar med sådana saker. 
 
Jo när du talar om förväntningar på användarna då inställer sig frågan ett 
system består ju av flera användare antar jag.  Flera användare och flera 
förväntningar. Hur ser du på det? 
 
Ja för det första om de som har olika förväntningar tillhör olika grupper eller tillhör olika 
kategorier. Så borde förväntningar kunna vävas samman. Om man har lika roller olika 
kategorier av krav. Är det inom samma kategori, så måste man se till att bli specifik i 
dom här kraven och gör det tydligt för de som är beställare att här kanske man inte 
riktigt har tänkt färdigt. I den mån man… Idealt i detta sammanhanget är att man har 
någon typ av beställare-utförare relation. Att det är någon som vill han någonting och 
någon annan som skall se till att motsvara den här saken. Om det är så att den som 
ställer kraven/önskemålen inte är tydlig i dom här sammanhangen kan det göras tydligt 
för den. Hey!, om man kräver olika saker, både svart och vitt så kan inte det motsvaras 
på ett sätt som gör att båda blir tillfredställda. För i så fall blir det då grått! 
 
Menar du då att en del i kvalitetsarbetet är att hjälpa beställaren att förstå vad 
den beställer? 
 
Ja, just det, men sen är det helt ok att man inom olika grupper har olika krav men om 
man inom samma grupp av användare har skiljda krav så måste det exemplifieras på ett 
tydligt sätt man går tillbaka och säger Hey! Va, det här inte att fixa. Det kan redan på 
det stadiet se till att man grundar för en bra kvalitet.  
 
Hur gör man för att grunda det här då? 
 
Ja en av dom grundläggande delarna är att få det här dokumenterat så det inte är i 
muntlig tradition, det man har skrivit ner så man då kanske inte nerskriver men i alla 
fall dokumenterad på något sätt. Så att man kan sätta igång någon ett form av 
granskningsförfarande så man granska det har uttalats och bestämma att det är det här 
som gäller och i de sammanhangen så kan man få något form av godtjänande från den 
person eller organ som har som uppgift att fatta beslut i frågan. Beställaren eller 
representant för den. 
 
Ett utav problemen som jag ser det, med att få bra kvalitet i en produkt är ju 
just att fånga dessa förväntningar.  
 
Jag tycker mig se dagligen att man hoppar gärna över det, dels för att det är svårt och 
dels för att det tar tid. Attityden är ofta att ”sätt igång, ni vet vad som skall göras” och 
”det får lösa sig längs vägen”. Men det kan vara både svårt och stressande för den som 
skall utföra att skapa produkten.  
 
Dom här kraven då, hur pass mäter ni dessa efter eller under tiden? 
 
Där jag är inne och jobbar just nu där utgörs ett typexempel på att hoppa bock över dom 
här sakerna som är väldigt grundläggande. Genom att blanda in många delar i det här ta 
ett system som redan har utvecklats någonstans inom koncernen och göra finputsningar 
på det va. Så gör man kortslutning på många av dom här delarna. Och ser att det är ju 
svårigheten med att kunna verifiera och validera den lösning som är, att verifiera detta 
mot en kravbild som sedan är ganska luddig det är jättesvårt när man dessutom när man 
överlåtit detta till en tredjepartsleverantör. Som inte heller håller speciellt strama tyglar, 
och får göra saker lite utifrån sitt eget huvud. Så att däri så par steg för att räta upp eller 
åtminstone få kontroll på det som levereras för att ska möta en kravbild för det är att 
sätta upp vad som skall vara framtaget vid leveransen. Dels vid de olika stegen som ska 
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Mattias Olgerfelt
Allt kan inte kravställas. Det låter rimligt att inte ens allt skall kravställas. Det är ju inte rimligt att man ställer exakt tekniska krav, utan snarare krav på funktion och prestanda, att det skall vara lätt att underhålla etc.Detta går utanför vårt område i uppsatsen.

Mattias Olgerfelt
Kraven granskas och motstridigheter meddelas beställaren för att klara ut frågetecken. Som vi förstår det så läggare man ansvaret på beställaren att den talar om vad den vill ha.

Mattias Olgerfelt
( (Ja, i genomsnitt)

Mattias Olgerfelt
En anledning till att det är beställaren som skall definiera kraven är att den som gör det är ansvarig och betalar för kalaset. Denne vill troligen inte betala för något som leverantören hittat på utan att denna har godkänt det.

Mattias Olgerfelt
Tydlighet i krav är viktigt. Utan krav kan man lika gärna slumpa fram koden sa en annan respondent.”Sättar man bara igång” så antar vi att man antingen har kraven klart för sig i huvudet utan att ha skrivit ner dem. Detta tror vi kan leda till problem vid en ev. konflikt mellan kund och leverantör. Alternativt att man utgår ifrån någon inkrementell modell där man gör lite i taget för att få feedback från kunden. Den inkrementella modellen tas då kanske till när man är osäker på kraven och man måste pröva sig fram lite. Detta kan dock vara jobbigt att hantera eftersom det kan leda till många nya och förändrade krav.
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följas under i det här fallet framtagning av programvara dom stegen som ska ha tagits då 
man har gjort färdigt design, testat det här hos leverantörer och systemtest och för sin 
egen del då genomföra användaracceptanstester. Jag vet inte om det var svar på din 
fråga där? 
  
Ja, det är ett antal steg som ni kontrollerar att det är gjort då eller? 
 
Ja svårigheten i det här då va som jag ser det jag kan väl jag vet inte om du vill att jag 
ska relatera till precis i det uppdrag som jag har nu eller en generell del. Jag känner att 
ibland växlar det emellan att prata om det jag skulle vilja och har ambition att se 
generellt men det som då tillämpas på olika avdelningar inom [Förtaget] i det här fallet 
det är ju att det råder en väsentlig skillnad i det systemutvecklingsarbete jag var med 
och bedrev inom [företags-del1] och det systemutvecklingsarbetet jag varit med om i 
[företags-del2]. Det är stor skillnad i hur mycket krav man ställer på validering och 
verifiering och krav man ställer på tredjepartsleverantören. Det är till nackdel för, om 
man vill ha någon form som den här kvaliteten nu som blir så tydligt i det som levereras 
och det som implementeras för användarna inte uppfattas som att dom motsvara kraven 
det vill säga dom tycker att det är dålig kvalitet. Däri just nu finns det finns ett ganska 
stort potentiell om jag uttrycker det så för förbättring. Att bli tydligare när det gäller 
kravbilden att bli tydligare vad gäller den process som ska tillämpas för 
systemutveckling och verifiering, konfigurationshantering och den process som ska 
användas för vad det gäller att införa det är i verksamheten implementera och 
deployment i olika miljöer för drift och test. Så därav blir mina svar lite vacklade den 
principiella förhållningen är att man ska titta på de här delarna. Men när det inte följer 
kan jag också se det va att när det inte görs så kommer man att brottas med ganska 
svåra problem, och som jag vill tolka det som när man inte tagit sig för att definiera och 
dokumentera dom här sakerna. Från ett tidigt stadium, utan det är mera att sätt igång 
och kör det här vi vet att det ska funka det ska bara fixas till lite grann. Men det är 
fortfarande svårighet att kunna veta vad det är som ska fungera.   
 
Det är krav arbete som? 
 
Ja kravarbete det är rudimentärt och på en så en pass hög nivå så att utifrån dom kraven 
kan man alltså det ä inte nerbrutet för att bli tillräckligt specifikt man måste kunna 
avgöra i varje enskilt läge att detta är kravsatt och det här är inte kravsatt. Det här är 
ett förväntat beteende hos den här produkten och det här är ett beteende som inte är 
förväntat. Och det är inte definierat och inte är det dokumenterat. Vare sig det gäller 
krav eller design.  
 
Du menar att det skiljer sig en hel del mellan dom olika avdelningarna helt 
enkelt? 
 
Ja, och det här styrs ju också till en del inom åtminstone den här branschen då, system 
som är satta att följa [Produkt]-lagarna. Så att säga va fram för allt så är det FDA-
[Produkt] inom dom olika länderna som sätter krav på i vilken mån man ska kunna leda 
i bevis det man gör. Som då också faller tillbaka på systemen. Och det sätt som system 
har utvecklats. Lever man under regulatoriska kav så är man ju piskad av den 
anledningen att ha större noggrannhet. Icke förty så är det i dom sammanhangen som 
man dom här sakerna inte görs by the book det är en större noggrannhet som råder inom 
på den sidan det regulatoriska, om man tittar på det system jag just håller på med det 
dignar det inte under krav att följa regulatoriska krav, men däremot så finns det tid och 
pengar på att känna om man följer grundläggande principer för systemutveckling. Där 
vill jag inkludera kravbildning och granskning. 
 
Öriga grundläggande krav, vad kan det vara? 
 
Ja att ha roller definierade till exempel. Att ha en terminologi som är avstämd med alla 
inblandade ifrån dom som ska ställa kraven över dom som ska testa dom här kraven i 
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Johannes Stål
De system som är som är satta att följa [produkt]lagarna framförallt FDA och *** i de olika länderna… har högre krav på att följa lagar..  

Mattias Olgerfelt
Vi tolkar det som att om man lever under myndighetskrav och därmed har regulatoriska krav på att följa vissa modeller och kunna bevisa sitt tillvägagångssätt. Då leder det automatiskt till att man får bättre processer som leder till bättre kvalitet i de produkter man utvecklar.

Mattias Olgerfelt
Respondenter anser att även om man inte lver under myndighetskrav så borde man arbeta på liknande sätt som om man gjorde det, det skulle leda till bättre kvalitet.Vi tolkar det alltså som att systemutvecklingsmetoder och kvalitetsmodeller leder till ökad kvalitet och kundnöjdhet.

Mattias Olgerfelt
Att ha definierade roller gör att var och en vet vad den är ansvarig för.
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veklighet till dom som ska verifiera det här i slutänden, det är ett område jag kan känna 
att det finns väldigt mycket att tjäna på. Det är lätt att blanda ihop både begrepp och 
roller. Att ha det klart och att ha det klart tidigt.  
 
Du nämnde verifiera och validera tidigare vad är skillnaden? 
 
Verifiera är kontrollera genom inspektion att ett uttryckt krav lösts eller inte lösts. 
Validera är att kontroller att lösning av kravet är giltigt. Så att det fungera i det 
sammanhang det är tänkt att vara. Till exempel vid validering kontrollerar man inte 
bara ett systems funktion, utan även att det fungerar för användarna att använda. 
 
Ok, då kommer vi att mäta kvalitet kan du definiera några saker som ni mäter? 
  
Det finns ju några sådana här generella mått på kvalitet i retrospektiv anda 
efter att man har gjort något någonting va ”mid time between failure”. 
Antal fel man fått under tiden man tagit fram den hr produkten. Även om man håller på 
med systemutveckling ett visst antal fel man upptäcker per ett visst antal rader kod. Inte 
säkert att det ger en rättvisande bild. Men är åtminstone några exempel på mätetal man 
kan använda. 
Vad är det mer, antalet upptäcka fel brister eller påpekande undertiden man genomför 
tester. Och under tiden man granska dokument eller kod. Det också en bild av hur väl 
man har följt både krav och uppsatta regelverk för hur man skall genomföra arbetet. 
 
Det är några sorters stabilitetsegenskaper ni mäter? 
 
 Mja… inte bara… inte helt säkert att dom fel som upptäcks blir fel i driften det kan även 
innebära att det generera felaktiga resultat, det kan vara långt värre så att säga det kan 
vara att man inte kan lite på resultat man får. Så då finns det vidare begrepp eller att 
man inkluderar detta i stabilitet. 
 
Vad mäter ni då? Eller gör ni det? 
 
Nja i skrivande stund i det nuvarande systemet har det inte funnits de verktyg som 
behövts. Så här lång har man då inte etablerat fångstmetoder för det, det är något som 
håller på att införas i det här nu. Man har tagit systemet i bruk utan att vara helt 
komplett på service och servicegrader. Man avser att kunna göra det i alla fall för att 
tydligare och mer exakt dom rapporterade fel som kommer in på systemet. I dagen läge 
så kontrollerar man eller håller reda på dom rapporterade fel eller incidenter som 
kommer sen om man inte kan ge systemstöd för handläggningstider och hur frekvent det 
är inom respektive områden, respektive konfigurationsobjekt.  I det här sammanhanget 
måste man ju ändå skilja mellan äpplen och päron va. Att kör man ett helt system så kan 
det faktiskt vara också att man kan identifiera delar av det här systemet som lider 
svårare av kvalitetsbrister.  
 
Och kvalitetsbrister då menar du att det har fler fel helt enkelt? Inkluderas 
även användarnas nöjdhet med systemet? 
 
Ehm ja just det, fel är ju också ett sånt där begrepp som man kan sätta olika innebörd i 
Men om man tittar på både graden av användning av ett nytt system och anatelt 
incidenteter som rapporteras in. Det kan ju faktiskt vara så att ett tecken på  
Graden avanvändning av ett system gör att det kommer in mycket fel. Om ett system 
inte används kanske det är orsaken till att det inte kommer så mycket fel. Man måste ju 
se till att man har en användning av systemet för att kunna mäta andra saker, som 
kundnöjdhet etc. 
 
Men ni mäter inte direkt kundnöjdheten direkt efteråt eller? 
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Johannes Stål
En gemensam terminologi underlättar kommunikation mellan olika parter i utvecklingsprocessen. Men också mellan kund och leverantör.

Mattias Olgerfelt
Kontrollera att ett krav är implementerat.

Mattias Olgerfelt
Kontrollera att kravet är implementerat på ett sätt som kunden kan acceptera.- Acceptans

Mattias Olgerfelt
Retrospektiv = tillbakablickandeAlltså att man mäter produkten i efterhand.

Mattias Olgerfelt
Det kanske inte alltid är en rättvisande bild att göra retrospektiva mätningar. Åtminstone så är inte mätningarna mellan olika system helt jämförelsebara. Det har bla med att göra hur många som använder systemet och om det används. Men även sådana saker som om det är lätt att rapportera fel i systemet eller inte.
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Alltså avsikten är att kontrollera med användarna hur nöjda man är med den service i 
det här sammanhanget där man i det här faller har inkluderat produkt med utbildning. 
Bland annat.  
 
När man då har resultatet eller något typ av indikation på några problem eller 
hur det nu kan vara, saker som är bra. Hur gör ni då för att förbättra kvaliteten 
i framtiden? 
 
För det första att fånga de här sakerna. För det andra att ha en alerthet och en 
beredskap för att väga in tillsammans med användarna med användarna 
prioritetsordning de fel som hittats och de eventuellt nya krav som har rests i det 
sammanhanget. En iterativ och interaktiv process, med användarna och tillsammans 
med de som gör design av systemet och utveckla det vidare. Avsikten är då att fortsätta 
utvecklingen med det här, så man har en bas av kända problem att ösa ur när man skall 
föra fram nya projekt.  
 
Görs alltså återkopplingen per system? 
 
Mja, den är ju inte den här kontrollen av nöjdheten va. Den den görs ju enligt en egen 
skala utan koppling utan direkt koppling till dom delar som är för incidenter i nuvarande 
läge i alla fall. Men ett sätt att göra den förbättring av systemet är att väga in dom 
incidenter som har rapporterats. Och om man har hittat områden där det behövs göras 
andra åtgärder. Det kan ju finnas också att man behöver utbildningsinsatser. Eller 
förbättra dokumentation kring systemet, det kan ju finnas andra åtgärder som initieras 
från det hållet. 
 
Påverkar det här någon typ av process för andra projekt eller system? 
 
Ja i alla fall i teorin och vi har storstilat har vi faktiskt genomfört det efter första vågens 
utveckling. Man har bestämt sig för att köra det här i tre vågrörelser så att säga. Där 
man då fångade upp lessons learned kallande man detvför. Att fånga upp dom 
erfarenheter som gjordes under den första vågen och dokumentera ner det. För att kunna 
ha det som en grund för hur nästa våg skulle genomföras vad det gäller implantation.  
 
Ligger det i någon process eller metod eller? 
 
Ja det är inkluderat i den projekt styrning som man tillämpar.  
 
Då tänkte jag fråga då, sakerna då som man mäter och förbättrar, har de olika 
prioritet? 
 
Avsikten där va, nu har de här delarna inte stelnat i formen än. Men att skaffa sig en bra 
bild hur dom som nu använder sig av det här systemet hur dom upplever det, hur väl det 
stämmer överens med den process som man avser att tillämpa hur enkelt det är att 
använda, hur pass stabilt det är, hur bra svarstider man har att det finns tillgängligt i 
den utsträckning man själv vill. Också att man tittar på den stödjande del i det här den 
supportorganisation hur pass den fyller dina mål, hur väl man kan få nya önskemål 
tillfredställda från att man uttryckt dom tills dom blir implementerade.  
 
Finns det olika prioritet mellan de olika typerna? 
 
Ja, det kan man säga. Beroende på användningen. Är användningen säljare skall det 
vara tillgängligt under försäljningstider och ge rätt information inte för mycket, men 
rätt.Frågor som rör performance är mycket viktigare är utseende typ färg på skärm, eller 
funktion i avs. någon detalj på en rapport. Så det där är viktigt att sätta prioritet. 
Prioritet är viktigt för att kunna prioritera vad som skall rättas och åtgärdas först. 
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Mattias Olgerfelt
Vi antar att han syftar på  mätningar, inte att fånga krav.

Mattias Olgerfelt
Här talas han om att förbättra en produkt. Alltså att rätta de saker som användaren har synpunkter på. Han talar inte så mycket om att förbätra kvalitetsarbetet, alltså processerna som skall leda till att förbättra kvalitet i framtida projekt.

Mattias Olgerfelt
Här talar han om att ha dokumenterat de fel som finns på systemet så att man kan åtgärda dessa, detta görs genom prioriteringar med kunden och genom att iterativt lösa lite i taget.Det som slår oss är att samma sak borde vara applicerbart på processerna. Att ha en gemensam databas med problem som har uppstått i processerna under olika projekt, dessa problem skulle man då kunna åtgärda i de globala processerna så att processerna förbättras.Detta tror vi också kan vara ett intressant forskningsområde.

Mattias Olgerfelt
Detta har återkommit mellan olika respondenter. Men det är ju egentligen självklart att det är så. Olika krav är olika viktiga för olika kunder och olika system. Det är inte upp till att bestämmas av någon generellt för alla system i alla sammanhang.
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Finns det trender i hur viktiga olika kvalietsegenskaper hur viktiga dom är? 
 
Ja, det skulle jag vilja påstå. Jag har fått en känsla av att det går åt det hållet 
åtminstone de mer mognare organisationerna att det inser att det är viktigare att se till 
att det blir rätt från början än att man kastar något i sjön som är på väg att sjunka så att 
man får hålla på att pumpa bara för att hålla något flytande. Medan i andra fall kan man 
ägna sig åt vidareutveckling. Att det krävs otroliga mängder resuser bara fr att ålla 
systemet vid liv. Kvalitetstrenden är att kvalitet ökar om inte time to market får ta 
överhanden, typ att man hoppar övar att testa bara för att bli klar. 
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Mattias Olgerfelt
Han anser att kvalitet blir viktigare och viktigare. Om man inte satsar på kvalitet får man lägga en hel del tid på att fixa fel istället för att ägna sig åt vidareutveckling som vi antar är både mer lönsamt och orligare.

Mattias Olgerfelt
Kvalitet vs ”time to market”Det handlar som sagt om prioritering.
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10.4 Intervju av respondent 4 
 

We are going to start with some basic questions just, who you are, what ure 
name is and what you are working with. 
 
Yes, of course my name is [Namn] 
 
Working, a manager in system development supports, the main objective for my 
department is to support the developers concerning tools, methologies, standards and in a 
certain degree quality. I have a staff of 4 persons in [stad] in [företag] and 6 persons i 
[stad][land]. And the the nordic IT of [företag] we have a Nordic it department, we went 
Nordic as we call it 3-4 years ago. Of course to get some benefit of having the same 
procedures development tools and so on in both counties. So myself ive been in IDP since 
1971 were I was… took my education In IDP in something called datacentralen, witch in 
nowadays is called CRC a 2 years education. I went as a programmer some years and 
then as a project manager started my own company in 79 called [företag] computing 
situated I [stad], we were 3 managers and had a staff of 10 persons at our hight. 
 
And in 1984 [företag] ask me to join them so did, and my carrier has been manager for 
life department IDP development, some private or normal or insurance claims 
department developing, being negotiator between a external partner and internal 
receiving of standard codes from, what do you call it **** and now of course I am in 
development support. 
 
In what way do you work with standards methologies and quality? 
 
We have in [företag] we put up a task at a certain point going “northern” saying that we 
need to have one basic function, one basic set of tools, one process of procedure of doing 
thing. So three or four years we stared one focus our test **** as you call it in Swedish, 
documents, and made a project there were we design the differences in the way we 
documented we agreed a new way of doing it and it has ended up with a in my 
department we have something that we call a testcenter. Witch is 2 persons that are 
focusing on the process of testing. One in Sweden and one in [land], and what they have 
done is to secure a methologie a description of how a quality test should be carried out, 
what a test planning should contain, the plan for the test and the single steps in testing 
and the single test cases. So we are not in charge of doing test but in the charge of 
securing the process concerning test. 
 
 
Did you have any quality assurance I [företag] or before?  
 
Quality assurance is something we always talked about  and in [företag] they have a 
walkthrough in programs but that years ago and not mandatory to do it anymore, in 
[företag] we had at a certain point had a procedure demanding the developers to make a 
walkthrough with one of their colleges in the code before it was send into production, but 
that is… again 5-6 years ago and we have abandoned that as well. So we have the name 
of quality and quality assurance but it hasn’t been carried thorough thought all thing.  
What we did within the last 3-4 years was focusing in [företag] on a methology of system 
developing. And we carried out an investigation of what methologie we should take, and 
we ended up with RUP, ratified unfied process, you might know that.  
 
Yes. 
And we then started a implementation project for implementing rup contain first a 
definition of how much of the process would we like to take in step 1 because we had 
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Mattias Olgerfelt
Fördelar genom att ha globala procedurer.

Mattias Olgerfelt
Test ingår i kvalitetsäkringsprocesserna.

Mattias Olgerfelt
Tidigare har man inte varit tvungen att göra vissa saker.

Mattias Olgerfelt
De har bestämt sig för att bygga in kvalitetsmodellerna i metodiken.Alltså man har angripit kvaliteten genom metodik, inte genom modeller som talar om vad som skall göras. Utan hur det skall göras.RUP goes agile.
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consideration that adopting all of it in one sweep would be to much. So what we did was 
focusing on project management on the iteration part of it, or the agile part of it.  
 
What part of R.U.P. is agile?  
 
The part that it iterations, each iteration contains a analysis of the risk at the sign of 
what is going to be built within  in a very short time, witch has to be  functioning and 
running in that short period of time., witch might be 3 or 4 weeks. And then in fact but in 
to production if we so desire, and any project is cut in these small pieces, and that is the 
agile part of RUP.  
 
These are questions I would like to back to, but before we do that I would like 
to ask you  
how do you look at quality and how can u define quality?  
 
Yes OK, well I have been thinking about this since we spoke, because the top manger in 
[företag] once said to the managing group, that quality wasn’t necessary the outmost, 
quality was doing enough. If you going in to to much effort on a certain  point, witch 
doesn’t give any meaning at all u might end up with a beautiful product or program or 
whatever but quality is doing it good enough. I am not talking about half good but it’s 
sufficient. It’s covering the demand without any errors of course. But it does not contain 
more functionality then that you originally asked for. If you need a transport a 
Volkswagen might be enough you don’t have to buy a Rolls Royce. So quality is a matter 
of doing enough, doing a good job, its has to be functioning, but necessary not even better.  
 
What I am doing, because we are looking at quality in production, so we have a focus on 
something called production errors, witch is the errors that arises when programmers or 
developers hasn’t done a good enough job. And what I am seeing there is if we put 
something into production, sometimes a product might but something that is not 100% 
finished into production because they are making calculated evaluation of what they are 
doing and that might be ok might be quality concerning time or whatever, but if they but 
something into production and an error accurse somebody within the project could say 
why didn’t I whatever. Then they haven’t shown the great focus on it, and that’s bad 
quality. You do enough u do what the task takes and you do it professionally. 
 
You are talking about covering the demands. How do you cover the demands? 
Do you have any procedures to cover all the demands, do you have any 
procedure, how do you find out what the demands from the customer are.  
 
Yes we have, using RUP for about 2 years its taking into projects now around maybe 50% 
of our projects are using this methologie so we are not quite there yet. In every iteration 
is a calculation of the risk, what are we doing what is the risk of it going bad going over 
time whatever. The other thing is a focus on the high risk concerning the environment or 
whatever, if you are going to build a new methologie new technique use a new platform or 
so that would be were the biggest risk is, and what you do in RUP is to focus on that from 
the start.  
 
With means that we are taking the hard knots in the beginning and the easy parts later 
in the project, were normal system development might turn out the other way. And you 
have this 95% finished syndrome, almost finished almost there and you have been there 
for a month. You will never hear that in a RUP project, or you shouldn’t here it in a 
project. 
 
What part of RUP are you using to finding out the demands?  
 
Well we have defined role within RUP called a system analysts, and we  have been 
disusing about  it I talked a little about the test center before. I’ve mentioned how RUP is 
run under [företag] there are two of my people working with R.U.P. with what I call 
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Mattias Olgerfelt
Vi tror att det har gjort en anpassning av RUP (självklart eftersom RUP är konstruerat för att anpassas) och att de där har man sneglat lite på agile-kulturen och kanske Delta-X som är en agile-anpassning av RUP.

Mattias Olgerfelt
Iterationer är kvalitetshöjande, Anledningen till det är ju att det är mänskligt att fela. Ju fler gånger ju fler fel hittar man.

Mattias Olgerfelt
Deras definition på kvalitet är att göra det som krävs, inte mer. Naturligtvis utan fel.

Mattias Olgerfelt
Om att inte göra mer än vad som krävs.

Mattias Olgerfelt
Tillbakablickande kvalitet när man ser hur bra något blir får man titta på systemet i produktion. Det är där sanningen uppenbaras, som någon sa.

Mattias Olgerfelt
Det är programmerarens ansvar att inte skriva kod med fel i.Eftersom de också verkar satsa på att bygga in kvalitetskontrollen i metoderna så antar vi att de inte har någon kvalitetsansvarig i resp projekt. Utan ansvaret faller tillbaka på varje individ.Vi ställer oss frågande till om det är bra att ställa programmeraren till ansvars för att skriva fel, det nog mer testarens ansvar att hitta felen. Och om man hade en kvalitetsansvarig, dennes ansvar att alla krav testas.

Mattias Olgerfelt
Vi är lite frågande om vem som har ansvaret för kvaliteten. Vi undrar om de har en kvalitetsansvarig per projekt.

Mattias Olgerfelt
Det är alltså individens ansvar att göra vad uppgiften kräver, och göra det professionellt.

Mattias Olgerfelt
Återigen, kvaliteten säkras genom metodlogi i form av RUP.

Mattias Olgerfelt
De fokuserar på det som innebär höga risker först för att undvika problemet med att 95% klart och 95%kvar.Proof of concept.De anser att RUP hjälper dem att fokuesra på det som är svårt först och att det är mycket ovanligt att man aldrig borde höra problemet med 95% klart i ett RUP-projekt.



Kvalitet vid systemutveckling 10 Bilagor 
 

process owners. One in [land] and one in Sweden. And they are in charge of education the 
user project managers and the developers participating in a RUP project.  
 
And one of things they are beginning to argue about is that we need the role system 
analysis, because system developers as you know 20 years ago you had planners 
programmers and within the last 10 years the role of the developer is finding the 
demands making the analysis making the design, programming it, testing it and 
whatever. They are doing all of it. And maybe they are not equally good of doing every 
phase of it. So what we are doing is that we are focusing on the role system analyst witch 
put in to focus a person that is knowledge... well he knows something about the business 
and he knows something about system design and he’s negotiating between the users of 
the project. It’s a specializes role and we think that will give a higher quality of the 
demand phase of the project. There using a methology there called use case witch you 
might know. With is a very simple way of describing users and how it would appear in 
the system when its finished. That’s the way we are describing it, the use case. I can talk 
and you just ask questions along the way. 
 
A lot of focus in quality that we have had is within the last 2-3 years there’s been a focus 
on processes especially Sarbanes-Oxley, it’s the American finance something that is 
demanding that every company that is having any links to America, the united states of 
America have to have a special focus on how things are done, especially concerning the… 
when money involved, money transactions. And [företag] being owed by [företag] A 
British Company they own us buy 60% and that is on the stock exchange in USA means 
that we have to have to put in the SOX directive in [företag] Witch means that we had to 
implement the S.O.X. in the way we do things. 
 
SOX specifies that u have to have process or procedures describing how are you building 
systems who’s in charge of saying OK for changes, when they go into production, can you 
go back to the version before the change? Do you test finical transactions good enough, 
are there documentation in place, there’s a lot focus.  
 
Is the requirements documented in other way than the use cases? 
 
Yes it documented in in in a… some projects…some might…We are not that concerned 
how they do it. Its not the tool that’s important its that we do it. The documentation for 
every project has a standard way of defining for every system or project we have a certain 
structure for the documentation of the demands whatever whatever in the project. We 
have the same for every system running in [Företag] 
 
You also make sure that all the demands are tested or? 
 
Yes. More or less every demand is tested because it can be a huge job to control 
everything. But what we do have is what we call a compliance focus and we had had that 
since we had the SOX implemented. Witch means that every project that is running our 
programmers is securing that the program has a project definition they have return of 
investments they have security documentation and so on and so on. So it’s quite a rigid 
focusing on a success, if you say you do that and that, you have to prove that you really do 
it. And that’s what SOX has brought. 
 
So this means that 2-3 years ago if we had a procedure of doing this using our project 
model or whatever. We had to more or less sell it, try to explain it to developers and 
project managers it a good thing to use but that didn’t necessary have to use it. Having 
SOX last year meant that we could say to anybody, it’s not up for debate it’s a demand 
you have to do it. And that has been a boost of how we are doing things. It has really been 
a help. Normally you se auditing whatever as seen as an expense, but in this case it has 
really proven to be a much better. 
 
Hm interesting approximately like the medical industries? 
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Mattias Olgerfelt
De ser det som sitt ansvar att få fram kraven från kunden och har även inrättat en speciell roll för det som är specialiserad på att förstå både kundens affärsprocesser och hur utvecklingen bedrivs. Det tycker vi är mycket bra.Se, annan respondent där man lägger ansvaret på kunden.

Mattias Olgerfelt
Compliance

Mattias Olgerfelt
De har alltså en modell också som allså tlara om vad som skall göras, inte hur.Vi tror att han är kanske talar om SOX som  talar om vad som skall göras inte hur.

Mattias Olgerfelt
De verkar inte ha sten-koll på att alla krav verkligen testas, men någorulunda koll på att de flesta testas iallfall. Det kan kanske vera ett resultat att de dokumenterar sina krav i use-case som är envändningsfall exekverade snarare än uppstylltade krav. Det är därmed mycket svårare att veta att man har testat allt.

Mattias Olgerfelt
Förr var man tvungen att sälja in kvalitets-tänken, men utvecklare och chefer kunde strunta i dem.

Mattias Olgerfelt
Nu när de har myndighetskrav på sig slipper de diskussionerna och alla måste ta in kvalitetstänket i sina projekt.Det har lett till en dramatisk förändring på kort tid.

Mattias Olgerfelt
Kontroll av att kvalitetsarbetet följer riktlinjer ses inte längre som en kostnad.
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I’m not sure about that, but they must have a lot of codex they have to apply to, but sure 
it’s a good discussion. Is it quality in doing the same way each time, not necessary but 
there’s a quality in the process itself. If you know what I mean?  
 
What we have done to secure quality is RUP that’s one thing we have put in a test 
process that’s has to be followed for every project that is running. Witch of course is if you 
doesn’t test u doesn’t get error list broken, well its simple isn’t it? We have a common 
Nordic or in fact [företag] project model that every project is using. So they are using the 
same way of running trough a project. We have secured that the documentation is in 
place. Taking SOX in to out everyday life and focusing on that, this has led to the next 
phase witch is that a focus on processes of any kind and these of course many more 
projects than I mentioned here would have a process of setting this into production and so 
on and so on.  
 
Making the process known to everybody that it has to be followed, securing that is doing 
alot for the quality.  
 
-Do you measure the quality during the project? 
 
Yes we have some key performance indicators. And we have quite a lot in fact but some of 
them that could be in the way of quality would  be a definition of ProgramError or 
Production Error as I mentioned before. When the project ends when we say its finished. 
Anything that’s used later on to fix things for that project is accounted for. So that’s one 
measure of errors in production we have another measurement and that is how much 
time was estimated for the project, how much time was spent, and looking at those 
figures gives u an idea of quality estimation.  
 
-Do you modify the process after you measure?  
 
Yes yes that is one thing, if you are talking about the processes and how we are dealing 
with them. What we have had 3-4 again,  they made a measurement with [företag] 
CMMI, and I think we had an average around that point processes around 1.5.  We had a 
measurement I November 2005 I was I charge of that, and it turned out, and we had 
improved our processes around to something around 2.5  quite a huge lift, of about in 10-
15 processes. Now we have an argument and a focus on that because CMMI is normally 
only one process namely how u build systems.  And we are using the CMMI a little 
different but again a 3 in CMMI we have defined as having the process described and is 
generally followed. At 4 then you are talking about you are taking in to whats the result 
improving on the process and so on, and we will start on that tahts one of the goals we 
have for this year. We are aiming for at least 3 for out processes, for some processes our 
aim is 4 but we are discussing that u spoken to [Namn], and she is our new hired quality 
officer. And we have discussed to going to level 4 but it will take a lot of effort to go to 
level 4, and I see the processes as a mean to getting quality its not the target.  
 
Do u see a higher quality in your product when scoring higher result in the 
CMMI? 
 
Yes until a certain level but then it’s a matter of focus, because [företag] is not here to 
make a 4 or 5 were here to make system development. So it’s a matter of the means to get 
quality but the means must not get go and be targets. Because then we are changing our 
focus. Do you understand what I mean? 
 
Yes, I understand, eh we have ure measuring to change your methods and the 
way you act in different situations….. 
 
I have something to say and that’s when we take something into use, there is two ways of 
doing it, one of them as our CIO mentioned is “if u have to eat an elephant u have to slice 
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Mattias Olgerfelt
Mätningar gärs mot nyckeltal. Tex programfel och produktionsfel.

Mattias Olgerfelt
Ett börvärde och ett mätvärde för att mäta hur bra man uppskattat projekttiden till.

Mattias Olgerfelt
Med mätningar av hur processerna fungerar med hjälp av CMMI har man funnit att man dramtiskt förbättrat sina processer som skall leda till bättra kvalitet.

Mattias Olgerfelt
Good enough är mellan 3 och 4. 4 innebär att man har implementerat processer och att de följs plus att man har implementerat mätningar och förbättring av processerna.

Mattias Olgerfelt
Meningen med att nå nivå 4 (om de skall göra det) är att nå målet bättre kvalitet, inte att få poäng. Det krävs stora resurser för att nå nivå 4.

Mattias Olgerfelt
De tycker sig se att de får bättre kvalitet i produktner när de har högre poäng i CMMI. Men till en viss nivå. Som han säger: Hägre poäng med CMMI säger: “because [company] is not here to make a 4 or 5 were here to make system development”

Mattias Olgerfelt
För att förbättra processerna mycket måste man göra det lite i taget.
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it”, so one thing we have to do every time is considering how can we put this process or 
whatever into 200 peoples way of doing things. So we take a little piece/step at the time 
making that stabile building up increasing the demands that’s how we have chosen to do 
it. An that’s the best way in the [företag]  Other companies might say take this 
methodolige and use it, and u could do it but I don’t think that would apply to us, it might 
be the Scandinavian I don’t know.  
 
-Looking again at these measurements do different measurements have 
different priority, like functionality stability and ..? 
 
Yes, we haven’t written it down like that. But the most important thing that we measure 
is stability; there is no question about that.  
 
It comes before functionality also? 
 
Stability must come first whether or not we are doing that I wouldn’t now but apart of 
our risk acesment is stability is no1. Spec when we are on the internet whatever and we 
have out [företag] and so on it has to be running at 100% that’s no question about that.  
 
And how do you look at other part like how easy the system is to maintain?  
 
Concerning that I think the status on [Företag]I now is that we have system platform 
witch is running is rather old, we have some old legacy systems as u cal it. There has 
been a focus on  a project called project 1 focusing on the possibility of building a new 
system platform that project is not launched for the nest couple of years, but that was a… 
we could see that the systems some of them took to long to change, and that’s what 
happens with every system. But parallel with that the strategic departments witch is 
part of IT as well has make what we called a blueprint for the future systems within 
[företag] and they have a blueprint of SOA architecture xml and so on,  so they made a 
blueprint on how we should build systems. And that’s a guidance of how we are doing it, 
but we have old systems and we are still changing the old systems.  
 
How do you look at Portability and sameexistents with systems 
 
That’s one of the parts the strategic group has been looking in to as well. They looked at 
advantages with .NET java mainframe whatever its part of our consideration sure it is. 
We had within [företag] a group of IT standards with means that lets say in [företag] are 
considering a new type of server we would look up weather or not  if that is a part of our 
groups strategy to go for that hardware software whatever it is. Witch in the long term 
will secure that any company within the group can communicate. So yes we have a 
standard it is you can choose systems not within system you have to get approval from 
the group, and they have to agree that were are.. well taking another thing. That’s the 
top level of this.. well do they speak together. What we have internally in [företag] is a 
architectural board. And that board is every time a system or a tool whatever is 
considered is has to be approved of our architectural board, and that has to be approved 
and we see the result. 
 
Has different quality changed importance over time? Can you talk about 
quality over time? 
 
I thing that out attention has been sharpened within the last couple of years. I mean if I 
look ten years back and you take a system if it did what it should you would take it in 
and use it. What we have started to do is focusing on very few platform standardized 
focusing everything in the same environment more or less 
 
Why have this work started now of two or three years ago? 
 
The architectural board started eight ten years ago, but that is a old thing more or less 
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Mattias Olgerfelt
Det handlar ju om att processerna skall ändra sättet 200 personer arbetar på.

Mattias Olgerfelt
Det viktigaste de mäter är stabilitet. Det kommer även före funktionalitet.

Mattias Olgerfelt
Vi antar att han inte röknar in buggar av mindre karaktär i de 100%. Det känns i det närmaste omöjligt.Vi antar att han syftar på att systemen måste upplevas som stabila för deras kunder och aldrig får ha alvarliga fel eller krascha. Detta går före allting., även funktionalitet och ”time to market”. 

Mattias Olgerfelt
De har satsat på att skapa en utvecklingsplattform som nu börjar bli lite till åren. Och de kommer att satsa på att förnya den.Tyvärr glömde vi att fråga om han anser att satsningen på en standardplattform för utveckling har givit resultat i form av ökad kvalitet. Vi kan dock anta det eftersom de fortsätter att standardisera kring en ny plattform.

Mattias Olgerfelt
Satsningen på den nya plattformen skall ge fördelar i form av bättre integrationsmöjligheter. Standarden bygger på standarder som SOA, XML, etc.
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OK, and one more question about this quality type of quality, and that is how 
easy it is to audit 
 
What we experienced is that SOX helped us a lot those of in charge of securing this 
because old discussions about whether or not it was a standard could be stopped just like 
that. SOX has improved the documentation we have had one internal audit from [företag] 
some within [företag] and some audits from SOXs and all of them has proven that we 
have that we haven’t any severe problems anymore. so It sharpened the focus, the forcing 
of compliance has made an improvement, and we can se that t is done better and better. 
This is the biggest single issue in quality.  
 
Do u think that’s was making your CMMI results improve so much? 
 
Yes no doubt about it, I mean we had a focus on ureself and we were starting to focus on 
how we are using project model and so on but 2005 when we implemented the SOX 
directives meant a huge change in all that. 
 
OK 
 
I’m not suggestion that we are taking the SOX two, three and four but it has certainly 
helped. 
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Mattias Olgerfelt
Svar på frågan om CMMI har förbättrats tack vare ett påtvingat compliance med SOX.Det är intressant att kvalitets-modeller som påtvingats ger resultat snabbare än om det kommer från företagens själva. Det är kanske som en annan respondent sa att: allt som vädjar till programmerarens lathet tas som bra.
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10.5 Intervju av respondent 5 
 

Kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter? 
 
Har några funktioner en av dessa är att vara kvalitets ansvarig på [Företag] för 
applikationer i drift i operation. Tar vid efter där utvecklingsprocessen slutar. Där 
utvecklingsprocessen slutar med test tar går sedan in i Change funktioner och i 
produktion det är på något sätt där jag jobbar har ett ansvar. Sedan har jag en 
kommunikation med utvecklingsfolket. 
 
I den rollen har jag ansvar för att initiera aktiviteter för att säkerställa kvalitet om jag 
upplever att de processer som vi jobbar med inte fungerar eller om det är funktioner eller 
grupper som inte lever upp till så har jag möjlighet att eskalera och initiera aktiviteter, 
så är det med det. 
 
Det tycker jag verkar vara som en intressant roll, kvalitet är väl ändå en 
process som inte avslutas. Så det passar nog bra in i kvaliteten ändå. 
 
Men jag har jobbat med systemutvecklingsdelarna tidigare. Jag har bland annat jobbat 
23 år på [företag] innan [företag], har bland annat jobbat med införande av ISO 9000 där. 
Under hypen i början av 90-talat när alla skulle ISO-certifierar sig. Så då jobbade jag och 
var ansvarig för den en IT-driftcentral som [företag] har. Så, men vi börjar väl köra. 
 
För det första skulle vi vilja veta din syn på kvalitet, vad definierar din syn på 
kvalitet? 
 
Det finns hur många skolor som helst. En del säger att det är att uppnå någon typ av 
avtalad nivå. Andra säger att det duger inte, utan det finns ett glapp mellan avtalad 
kvalitet och förväntad kvalitet. Eftersom vi jobbar internt inom [företag] så är det en bas 
i vår avtalade kvalitet, avtal når det gäller med service level agreement, vad vi skall 
uppnå för olika servicenivåer, men den är ju inte alltid matchade med förväntningar, så 
vi jobbar med att fånga in förväntningar och antingen få in dem i avtalen eller reda ut 
det hela för dessa förväntningar brukar bli ganska dyra.  
Men min bild är att kvalitet är något man har avtalat, någon nivå, visavi kund. 
Inåt så tycker jag att det handla mycket mer om att man sätter up en nivå som man skall 
sträva efter. Förutom det här med avtal med kund så handlar det om att man sätter upp 
egna ribbor vart man skall nå och det viktiga är att man når de målen, för det kan ju 
vara så att man antar att kvalitet inte får kosta hur mycket som helst. Den sista lilla 10-
delen kostar oändligt med pengar. Så tar man olika typer av olika kvalitetssystem som 
man kan använda sig av om ni kanske tittar på Steven My för utvecklingsprocesser så är 
det i praktiken att man bestämmer var man vill vara. Man kan vilja vara väldigt högt 
upp, till det kan man ju ha olika skäl. Det kan vara att man vill vara en ”of shoring 
partner” som skall kunna möta alla olika typer av krav och i marknadsföring kunna visa 
att man har 5.0. Eller så kan det vara så att man vill vara en ”good enough”-leverantör 
av utveckling och då bestämmer man sig för en annan nivå, det viktiga är att man har ett 
medvetet beslut att man lägger sig på en viss nivå. Att man har en överenskommelse 
med management, styrelse och så vidare. Sedan är det det målet man jobbar mot. Det 
behöver inte vara det absolut det ultra bästa, men däremot är det viktig att man 
bestämmer en nivå man vill vara på. 
Man avtalar ju mycket mindre. Men när det gäller kvalite så handlar det ju om mycket 
mer än det man avtalar mot kund. Där handlar det ju egentligen om att man har 
processer för att säkra kompetenser och att han man har den typen av kvalitet. 
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Mattias Olgerfelt
I och med att kvalitet har med avtal att göra innebär det ett förhållande mellan två parter, eller åtminstone en relation mellan kund och leverantör.

Mattias Olgerfelt
Han talar om förväntad kvalitet är mer än bara vad avtalat säger. Det är kanske förväntningarna man skall stäva efter att uppnå?

Mattias Olgerfelt
I förhållandet kund – levarnatör anser han att kvalitet är något man har avtalat. Därmed lägger de en del av ansvaret på beställaren för kvaliteten. Detta är något som återkommer i denna intervju.Vi ser det som rimligt att kunden som beställare av specifika krav är en del av den levererade kvaliteten. Dock kan det ju vara så att beställaren kanske inte är så insatt i hur IT skall upphandlas. Där tror vi att leverantören måste ta ett ansvar.

Mattias Olgerfelt
De anser att kvalitetsarbete är mer än att leva upp till det som kar skrivits på mellan kund och leverantör i ett avtal. Det handlar om att förändra sin organisation så att man jobbar på ett sätt som bidrar till kvaliteten. Det i sin tur gör nog att man kan leva upp till det som står i avtalen.

Mattias Olgerfelt
Kvalitet kostar och skall betala sig. Därför måste man bestämma var man vill ligga på för nivå om man skall mäta kvalitetsnivån. Var man vill ligga beror självklart på hur mycket pengar man är beredd på att spendera, och hur mycket man tror att det betalar sig tillbaka. Det är också beroende på att vilken typ av företag man är.

Mattias Olgerfelt
Man kan inte jobba med högre kvalitet än man har stöd för från ledningen. Detta är något som det har skrivits vetenskapliga artiklar om och som även styrks i dessa.

Mattias Olgerfelt
Man måste alltså bestämma sig för hur bra man vill vara på kvalitet.

Mattias Olgerfelt
Åter igen kvalitet handlar om mycket mer än det man avtalar mot kund. Det handlar också om ett arbetssätt att uppfylla det man avtalar mot kund.



Kvalitet vid systemutveckling 10 Bilagor 
 

För det var det jag tänkte fråga också då när du pratar om mål då, vad kan det 
vara för typer av mål, du nämnde där säkra kompetenser.  Vilka mer mål än 
säkra kompetenser? 
 
Vad det gäller utvecklingsprocessen som inte är riktigt min gebit men ändå. 
Där har [Företag] jobbat mer som en konsult och har levererat in utvecklare, utredare 
osv. i olika kundprojekt. Men nu styrs väldigt över mycket över ansvar till [Företag] IT 
att ta ett helhetsansvar. Då får man tänka i andra banor om man skall ta ett 
koncernperspektiv så vill man ju driva själva utvecklingsprocessen åt ett visst håll. Förr 
hyrde man ju bara in huvuden och då fanns ju inte det incitamentet att driva en process 
för ett helt företag. Men det ansvaret har man ju nu. 
 
Får jag fråga, var ni då inte tidigare ansvarig för kvaliteten heller då? 
 
Nej inte i utvecklingsprojekten…. Såhär kort sett finns det finns tre delar inom IT: 
Utvecklingsprojekt, det kan vara relaterat till infrastrukturer eller vanliga 
programmeringsdelar. Sedan finns två företeelser för att hantera något i produktion. Då 
har man ofta en (2) operations del som hantera själva driften övervakningen och den 
tekniska förvaltningen av infrastrukturen och sedan har man ju (3) 
applikationsförvaltningen. De här två jobbar med sådant som har sjösatt i produktionen. 
Och det har man ju avtalat. Den andra delen där man jobbar som en del i 
utvecklingsprocessen. Där har ju vi bara hyrt ut konsulter mer eller mindre och inte tagit 
helhetsansvaransvar för att projekts leverans. Utan det har varit kunden som har 
initierat projekten. Nu kommer [företag] - IT få ta att större ansvar för hela koncernen 
vilket då också betyder att man får ansvar för att utveckla den utvecklingsprocessen och 
också sätta upp mål för att förbättra kvaliteten i den. Och då kommer man här att det 
finns ett koncerninitiativ nu. [företag] gör en anpassning till RUP som vi kallar [företag] -
UP. Där kommer vi att jobba in alla de saker som vi vill ha i utvecklingsprocessen och 
hela vägen fram till ”change”, sista delen är ju test. Där kommer man att sätta upp ett 
värde/mått som man vill vara på en skala i CMMI. Där får man göra någon egen 
bedömning om var man är och sedan var man vill vara. Det kommer, som jag sa, att 
kosta pengar. Här kommer man då att lägga resurser. 
 
Ni strävar efter att bli CMMI certifierade då eller? 
 
Det är ju som med ISO, det handlar ju om att man själv sätta upp den nivå man vill nå 
till och man sedan tar sig upp till den. Det blir ju så att man blir reviderat att man har 
nått dit. Det är tanken när det gäller utvecklingsprocessen att det skall ske ett [Företag]- 
koncern jobb. – alla skall jobba efter samma utvecklingsprocess och vi kommer också 
sätta upp och mäta så att man når de mål man sätter upp. 
 
Det är ju intressant att mäta mål då men återigen, vilka mål? Du nämnde säkra 
kompetens och så vidare.  
 
Ok, då får vi lämna utvecklingsdelen  eftersom det inte är min bit riktigt. 
Men för oss är det till exemepl, när det gäller kvalitet. Kär vi mäter kvalité inom 
infrastruktur operations. Där finns det ju en avtalad kvalitet. Det avtalar vi genom 
Service Level Agreemenests SLA:er. Det är mål på till exemepl Plattform. Vilken 
tillgänglighet man skall ha på Windows, MainFrame, UNIX osv. Det är ju 
tillgänglighetsmål. Sedan finns det ju också leveransprecisionsmål. Det har vi också 
avtalat. Hur många procent av inkommande samtal till helpdesk skall vara svarade inom 
ett visst antal sekunder. Det kan också vara hur tid skall det ta att få en PC installerad, 
skall det ta fem dagar, två eller sju dagar. Sådana mål har vi avtalat. 
Det mäts maskinellt och följs upp tillsammans med kund. Alltså de som är 
avtalasmottagare.  
 
Hur agerar ni på resultatet? 
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Mattias Olgerfelt
De har alltså centraliserat systemutvecklings-arbetet och därmed fått ett utpekat ansvar för att driva en gemensam process för hela företaget.Vår syn är att det måste vara mycket svårare med utspridda projekt och många viljor vad det gäller systemutvecklingsarbete. Sedan kommer ju delen med vem som skall betala en gemensam process in i om man har ett decentraliserat arbetssätt.

Mattias Olgerfelt
Utpekat ansvar har lett till att man tar tag i att titta på utvecklingsprocesserna och förbättra kvaliteten i dem.

Mattias Olgerfelt
De angriper kvaliteten med metodik.

Mattias Olgerfelt
Att sätta upp ett värde/mått i CMMI är ett sätt att ha något att jobba emot.Vi tror att det är svårt att sätta upp ett kvalitetsmått att jobba emot om man inte mäter det mot något etablerat sätt att mäta på.Det verkar som om [företag] också ser det på det sättet eftersom man väljer att mäta sig mot CMMI.

Mattias Olgerfelt
Nu följer ett resonemang som inte riktigt passar in i vår studie som gäller systemutveckling. Istället handlar det om nästa steg att ”drifta” det som har levererats från systemutvecklingen. Det finns dock en del intressanta delar som relaterar till vår stuie.
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Utfallet byggs upp av olika incidenter och vi jobbar med att våra core processer ITIL. 
Branschstandard driftrelaterade processer. Initierad  i England av Margret Thatcher. 
Jättestor i eurpopa. Det är som med ISO, folk går omkring och säger att de är ITIL-
certifierade ungefär som om det är hela livet. Vi utgår i alla fal från ett antal 
grundprocesser. För det första ”change”, sättet hur vi tar emot och godkänner saker som 
skall in i produktion och det kommer oftast från utvecklingsprocessen som slutar med 
test. Då har vi ett förfarande som vi använder oss av när vi hanterar förändringar. Vi 
klassificerar utifrån risk och ”impact”. Det är den ena grejen. Det andra är att vi planerar 
ändringar så att du fungerar ihop och vid rätt tillfälle under månad. Som vi som jobbar 
på [Företag], det gäller nog hela värden, så gör man inte speciellt mcyket i slutet a 
månaden. När alla människor får sina löner och skall betala räkningar ta ut från 
ATM:er. Så det är ganska låg förändringstakt. Vi gör beräkningar på när i månaden och 
när pååret och så. Om nu något nu mot förmodan går åt helvete då kommer vi raskts till 
det som kallas incident-processen. En incident är ju per definition; är ju tiden som man 
inte har sin servicelevel tillgänglig, alltså stopptiden. Till exemel 10:24-11:18. När man 
sedan har återställt servicenivån och man inte har hittat grundorsaken, rootcause till att 
incidenten inträffade så startar man en problem management arbete. Det är en egen 
process, problem management.  
Incidenten är själva tillståndet, vi har en störning, vi får upp den, vi informerar 
kunderna om störningen på olika sätt och vis, sedan kommer man in i systemarbetet. 
Det som inte är uppfyllt i avtal är sådant som vi analyserar vi våra problemprocesser. 
Och förmodligen mynnar det ut i att man behöver göra förändringar i ”change”. Så det 
blir liksom en loop, och det kan tom leda upp till utvecklingsprocessen igen. 
Det är så vi jobbar igenom våra frågeställningar för att hela tiden för att förbättra våran 
kvalité mot avtal men också mot upplevd kvaliteten. För vi gör ju också enkäter till 
kunderna för att också få deras feedback om vad de anser om olika företeelser för it och 
bland annat kvalitésrelaterade frågor. 
 
Är det du menar med den förväntade kvalitet då? 
 
För det första gör du en enkät då blir det ju en subjektiv del, för det första har vi en 
objektiv del utifrån ett avtal.  Sen så mäter vi också deras upplevelse vilket är färgat av 
mycket bemötande och andra saker också. Utifrån enkäten gör vi analyser och tar fram 
aktiviteter. 
 
Förändrar ni era processer utifrån svaren också eller? 
 
Ja ja absolut! Även processerna förändras utifrån analyserna. [företaget]-IT har inte 
varit den enda leverantören, Det har funnits vissa delar inom [företaget] som har haft 
sina egna så att säga IT-organisationer. Det har inte varit ett fullt ansvar att vi skall 
diva igenom incident problem management processen över hela koncernen. Men det gör 
vi nu, och det är inte ifrågasatt. [företag] köper ju lite [företagstyp] då och då. 
Vi måste anpassa oss hela tiden, vi har en [företagstyp] i varje baltiskt land, verksamhet 
i Kina på tre olika ställen, i USA, en hel [företagstyp] i Fri i Tyskland; och överallt kör vi 
ut dessa processer. 
 
Kvalitet har ju varit viktigt tidigare kring 80-talet., men först nu tas det 
helhetsgrepp? 
 
Ja, det är ju så att det var ju oändligt mycket viktigare och man jobbade ju mycket mer 
med detta på 70-taldet. IT var ju då förhållandevis jävligt dyr på den tiden. Hårdvaran 
var dyr, mjukvaran dyr, allt man gjorde var väldigt genomtänkt när det gäller 
performance. Sedan kom man in i den här perioden med den här ”Quick-and-Dirty”-
perioden, att det var viktigare att komma ut snabbt till kunden. Man biter sig själv i 
svansen förståss. Det får man äta upp många gånger om eftersom man får kostnaden när 
man väl är i produktion vilket är oändligt mycket dyrare än att lägga krutet i början, så 
ni har helt rätt. Och jag tror att det för vår del, på [företaget]-IT, att det varit en effekt av 
att utvecklingsdelen inte har haft ett helt ansvar utan att de har sålts som resurser helt 
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Mattias Olgerfelt
(

Mattias Olgerfelt
Detta är, enligt vad vi har funnit hittills, egentligen det enda sättet att mäta hur nöjda kunderna är egentligen.

Mattias Olgerfelt
Aktivitet som leder till svaret varför något ser ut på ett visst sätt. Mer om det senare i intervjun. Se varför? varför? varför?

Mattias Olgerfelt
Time-to-market kan då kanske ses som en fiende till kvalitet. Det är dock som sagt en prioritering att göra av ledningen för företaget, vad man vill prioritera. Att notera är dock att han ser en trend i att kvalitet tidigare har minskat men att det igen har börjat öka.

Mattias Olgerfelt
Att inte lägga arbete på kvalitet i början och under själva utvecklingsarbetet leder till att man får låg kvalitet och att man då får åtgärda fel och liknande i produktion. Att åtgärda felen i ett sådant skede blir enl. respondenten oändligt mycket dyrare än att göra det efteråt. Detta är något som stöds i teoretiskt i de vetenskapliga rapporter vi har läst.Utöver detta så tillkommer även kostnader för ev. fel som innebär att företaget eller en kund kommer till skada eller förlorar pengar.

Mattias Olgerfelt
Summa kardemumma blir då att delat ansvar är inget ansvar. Utpekat ansvar innebär att man måste ta ansvar.
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enkelt. Så det har inte funnits det här drivet viljan att få ihop det. Men nu finns faktiskt 
det, och det tycker vi är väldigt viktigt. För ju tidigare i utvecklingsprocessen man fångar 
upp brister, ju billigare blir hela livcykelhantereingen. Jag sitter ju med, vi har ju drivit 
nu ett koncernkvalitetsprogram som jag sitter i styrgruppen för, och det är ju både dom 
här service support processerna, det här: incident- problem-, change- och 
releasehantering, men också relaterat till test och utveckling. Så att vi kommer att 
jämföra dessa bitarna . Det blåser sådana vindar nu på [företag], stark fokusering på att 
centralisera olika företeelser. 
Det här med processer och metoder: Det är ju en sak att ta fram dem och en sak att 
implementera dem. Men den viktigaste är att få folk att leva efter dem. Det är ju mer en 
attityd och kulturfråga hur man förhåller sig till sin process. Tittar man på vissa företag, 
till exempel Toyota, där saker och ting har blivit en livsstil att jobba med det här. Då är 
det något som man föds in i när man kommer in i företaget. Man blir adopterad av dem 
som redan finns där som tänker på det här sättet. 
Och det är väl det som kan vara lite problemetiskt som vi ser det, det är ju att vända och 
göra en verkligt stor kulturförändring som behövs. Det tror jag är ganska tydligt på 
ganska många företaget i det här landet. Jag han inte på rak arm säga att det finns 
jättemånga som går i framkant av de stora. Det skall i så fall vara sådana som har det 
som yrke, sådana som jobbar som med insourcing där det är viktigt att vissa av 
processerna är klockrena. Men world-wide så har du ju Toyota, och General Electrics som 
kanske kör Six Sigma. Men då talar vi om sådana här saker om att det tar 15 år att få in 
i företaget. Det finns ju alltid en tendens att det här med kvalitet det får kosta att 
investera när man har problem . Men så fort det börjar ske en förbättring i kvaliteten har 
ju tendenser funnits att man kanske flyttar över pengar och prioriteringen åt mer 
kortsiktiga affärsmål. Så det gäller att man är envis så att man ligger fast vid den 
strategin man har. Och det är förståss väldigt viktigt att man hittar relevanta mätetal 
som man kan förhålla sig till och kommunicera och diskutera internt. 
 
För att hoppa framåt lite granna nu för tiden tänkte jag på. Då kommer vi in på 
mätning, kan man mäta dessa olika kvalitetegenskaperna och göra olika  
prioritering hur viktiga dessa är i förhållande till varandra? 
 
Ja, framförallt kan man ju se mönster. Har man en väldigt bra utvecklingsprocess och 
välutvecklad change-funktion då behöver man ju ha väldigt mycket färre som jobbar med 
incidenter och problem. Vad jag håller på att ta fram nu är ett ”score card” på [företag]-IT 
nivå så att man kan sätta saker just i relation till varandra. Jag kommer på översta nivå 
plocka fram ett eller max två per process som vi kommer att följa på översta nivå och 
analysera. Sedan kommer det att finnas en massa mätvärden under. Men det är bara för 
att se att vi som företag går mot rätt riktning. För att indikera, för det är ju så att … att 
vi kommer att mäta hur många incidenter som är relaterade till förändringar till change. 
Vi kan ju hitta olika relationer. Hur mycket av dessa incidenter har faktiskt gått igenom 
relevanta tester? Vi kommer se många olika sådana mönster. För att tittar man djupt i 
det att incidenten kan vara olika saker. Det kan vara relaterat till applikation etc. Ställer 
man tillräckligt många ”varför”, en 5-7 varför, då kommer ner på de här mjuka frågorna 
som att det är få lite personal testproblem , avtalsproblem med det ena eller andra och då 
kommer man ju ner på de här processfrågorna och det är ju det som är tricket. Det är det 
vi försöker att hitta. Vi håller på att skapa det första ”score cardet” med värden från alla 
delar på [företag], jag skall redovisa det nästa vecka. Men att vi inte är riktigt framme 
beror egentligen på att vi inte har haft ansvaret för helheten tidigare. Nu har vi ju fått 
ett koncernansvar då innebär ju det att vi skall ta det.  
 
Om man tittar på ansvar då det känns som det kopplas till någon form av krav 
då. Eller? Eller hur ser man på det? Om man ska ta ansvar på för frift av en 
produkt så ställer man ju ansvar. 
 
Ja jo visst, vi har tagit fram vad vi kallar för acceptanskriterier. Det har vi inte gjort för 
alla applikationer än, men det skall göras. Vi har gjort det för all infrastruktur som skall 
sättas i produktion vilket innebär att när man kommer till ”change management” så 
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Mattias Olgerfelt
Hela livscykeln blir billigare ju tidigare man hantera problem.

Mattias Olgerfelt
Att ha centralicerat it-organisationen har man fått en möjlighet att ta ett helhetsansvar vad gäller kvaliteten. Man har också ett koncernperspektiv på arbetet som man inte kan ha på samma sätt om med en decentraliserad organisation.

Mattias Olgerfelt
Kvalitet handlar inte bara om att ta fram processer och metoder, det handlar också om att få folk att jobba efter som och att verkligen förstå varför och att inse att det är viktigt.

Mattias Olgerfelt
Att förändra kulturen det är en av de svåraste sakerna. Tyvärr har vi inte ställt fler följdfrågor på detta område, men som vi ser det är det ett mycket intressant forskningsområde, hur man inför en stark kvalitetskultur i ett företag. 

Mattias Olgerfelt
Att bara fokusera på kvalitet när man har problem leder till att kvalitets-tänken aldrig för ett riktigt fäste och kan bli en del i ett företags kultur. För det krävs det ett långsiktigt och målinriktat arbete.

Mattias Olgerfelt
När problem analyseras gör de det på så att de försöker finna kärnan till problemet. Det gör de genom att ställa sig frågan om vad som är den direkta orsaken till problemet, och i sin tur vad som är den direkta orsaken till orsaken osv. Ungefär som ett barn frågar varför hela tiden. Det kommer enl. respondenten till att sluta leda till att man kommer ner till de mjuka problemen och det som verkligen är orsaken. Då kan man åtgärda dessa i sina processer och har då förbättrat kvaliteten.

Mattias Olgerfelt
Som sagt, uttalat ansvar leder till handling.
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kvitterar man av mot de acceptanskriterier som man har satt upp. För den dag vi har 
sagt ja och tagit något i produktion då är det vårat ansvar, för då har vi släppt in den 
över bron. Så visst är det så kopplat till ansvar så sätter vi upp kriterier som är krav. 
 
Hur hittar man dom här kriterierna?  
 
Det är väl olika för olika grenar. Men tar man för infrastruktur så är det naturligtvis att 
det är en standardlösning att det är dokumenterat på rätt sätt, att det finns 
driftdokumentation, det ingår också att det finns den riskbedömning inför 
produktionssättningen, urbackningsplaner om det inte fungerar och huruvida man har 
testat. Den typen av kriterier sätter man upp. 
 
Sätter man upp kriterier på funktionalitet, användbarhet och stabilitet? 
 
Ja men det gör man ju i så fall i utvecklingsprocessen. Det är mer in på 
funktionskravspecen, men den är jag inte riktigt hemma på kan jag ärligt säga. 
 
Förändras kriteriernas viktighet över tiden? 
Ja, det skulle vilja säga. Det blir än viktigare att kolla kriterier som går cross eftersom 
mer och mer blir saker integrerade med varandra så det är ju väldigt mycket 
sambandskriterier som blir väldigt viktigt så att det inte blir totalitär-lösningar som vi 
tar in. Men det sker också ett skifte. Vi är väldigt, förut var det lite upp till kunden att ta 
in de lösningar som de tyckte var lite fancy. Mer och mer går vi över till att vi faktiskt 
synar att det här är enligt de standarder som har fastlagts inom [företag], Det är mer ur 
det perspektivet som vi jobbar. Vi jobbar också mer med själva draftbarheten över lång 
tid, alltså själva livscykelhanteringen för både infrastruktur och applikationer.  
 
Underhåll blir viktare och viktigare? 
 
Ja, På något sätt är det så är så att oavsett om man jobbar med infrastruktur eller 
applikationsutveckling så är man ju glad den dag man får ut den i produktion. Men både 
ur ett kostnadsperspektiv och ur ett kvalitetsperspektiv är vi mer noga med att kolla upp 
vad det här kommer att kosta i form av resurser och pengar och hur kommer det här att 
förvaltas i produktion. För det är ju den stora kostanden, vad det kommer att kosta i drift 
i många, många år.  
 
Ändringsbegäran, hur går den till från kunderna till er? 
 
Som vi är organiserade är förvaltningen och utvecklingen i samma organisation. 
Då är det så här att vi har något som heter systemägare på [företag], det är de som sitter 
på kundsidan och ställer kraven och skriver krav. Alltså våran avtalsmotpart. Då är det 
så att då har man förvaltningsmöten på månadsbasis. Där man då avgör hur man skall 
använda de pengar som finns avsatt för förvaltning. Ofta finns det en påse pengar 
avsatta för förvaltning för det är ju inte oändligt. Är det större förändringar är det 
utvecklingsprojekt. Jag tror att det har varit så på många ställen, att man inom ramen 
för förvaltningen har gjort en hel del utvecklingsuppdrag som kanske inte systemägaren 
känner till eller olika chefer, utan det kan ha varit en hel del sådana här fancy-grejer. Vi 
är väldigt tydliga nu att om man jobbar med förvaltning så handlar det om att 
vidlikahållning att underhålla så att den behåller sin funktionalitet och lägga till 
myndighets- och legala krav. Det är vad vi säger förvaltning. Är det större grejer att man 
vill ha ny funktionalitet då är det ett nytt utvecklingsprojekt. Som skall upp till den 
diskussionen så att man övergripande på kundsidan får bestämma att man faktiskt vill 
tillföra ny funktionalitet. Förvaltningdelen handlar väldigt mycket om att hålla det vid 
liv. Så att vi försöker skilja att det som skall utvecklas i from av ny funktionalitet är 
väldigt genomtänkt och inte bara händer. 
 
Ok, det var väl dom frågor vi hade. 
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Mattias Olgerfelt
De har riktlinjer och standarder som talar om vad och inte vad som får användas. Det är något av det som har blivit resultatet av att de har standardeiserat och centralicerat verksamheten. Vår tankegång kring detta är att det utpekade ansvaret har lett till att man verkligen vill ha koll på vad det är man tar ansvar för. Det blir svårt att ta ansvar för att produkterna fungerar som de skall, att de fungerar tillsammans och så vidare om man inte har tydliga riktlinjer.

Mattias Olgerfelt
Kostanden för utveckling av en produkt är bara en liten del av kostanden. Den stora kostanden är hur mycket det kostar att förvalta den. Kostanden kommer att öka om det är mycket problem med produkten, därmed är kvaliteten på produkten avgörande.Vi ser det som att kostanden för att säkerställa kvalitet i utvecklingen lätt borde kunna räknas hem om man tittar på hela systemets livslängd, ”total cost of ownership”.

Mattias Olgerfelt
Man har på företaget inrättat en speciell roll som äger systemet. Det är upp till den personen, som har verksamhetskunnandet, att ställa krav mot IT-avdelningen. Som vi förstår det har företaget alltså valt att lägga ansvaret på kunden att skriva kraven. Vi tror att de har gjort det för att de har en bättre förståelse för vad som just deras verksamhet behöver. Vi gissar att dessa personer är väl utbildade på att kommunicera med IT-avdelningen.
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