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Sammanfattning

I företagsvärlden blir standardsystem ett allt mer förkommande val vid anskaffning av nya 

affärssystem.

Utredningen behandlar applikationskategorin löneberäkningar som är nationellt beroende. Det är 

en kategori som styrs av avgifter och lagar som är nationella och kräver regelbundna 

uppdateringar. Det begränsar leverantörer av systemet till den svenska marknaden men stoppar 

också leverantörer att slå sig in på den internationella marknaden.

Syftet med utredningen var att undersöka om det uppstod oplanerade anpassningar, förändringar i 

verksamheten eller standardsystemet, för de verksamheter som anskaffade standardiserade

lönesystem, varför de uppstod och hur de kan åtgärdas.

Intervjuer genomfördes med både kunder och leverantörer av standardiserade lönesystem. Med 

intervjuresultaten kunde vi jämföra kunders och leverantörers åsikter om anpassningar samt se 

skillnader mellan kunderna. Resultaten av vår kvalitativa utredning visar på att kunder av 

systemet inte behöver göra anpassningar eftersom branschen är väldigt styrd. Anpassningar som 

görs är ofta integrationer med sidosystem och är förväntade vid anskaffningen.



Begreppslista

Anpassning Förändringar i verksamheten eller standardsystemet (se centrala 

begrepp)

Applikation program som fyller ett syfte för användare, t ex ordbehandling, 

kalkyleringsbehandlare, datorspel

Applikationskategori en viss kategori för applikation, såsom personalsystem,

ekonomisystem

Skräddarsytt ett system som är utvecklat specifikt för en verksamhet

Inställning manövrering till rätt läge för att anpassa standardsystemet

Kostnadseffektivt är låga kostnader (låg resursförbrukning) kombinerat med hög 

produktion

Leverantör säljare av systemet som är med vid införandet, vår definition är att 

leverantören är representant från det företag som utvecklat produkten, 

inte återförsäljare

Metod planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå visst resultat1

Modell representation av ett fenomen2

Modul mindre del som tillsammans med andra moduler utger ett 

standardsystem

Sidosystem ett system som arbetar vid sidan av standardsystemet och kan behöva 

integreras

                                                
1 Bilaga 7 – definition av metod 
2 Bilaga 7 – definition av modell 
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1. Inledning

Ett informationssystem är ett exempel på ett administrativt verktyg och är en del av en 

verksamhet (Nilsson A. G 1991, s 53). Informationssystem används för att öka effektiviteten i 

verksamheten och som ett medel för att lagra, söka eller på annat sätt bearbeta data. 

Ett standardsystem är ett informationssystem av datorbaserad karaktär. Systemet utvecklas och 

säljs av en leverantör (eller flera återförsäljare) för att passa flera verksamheter (Brandt et al, 

1998, s 11). Faktorer som tid och ansträngningar delas på alla köpare av systemet vilket kan 

resultera i lägre kostnader än ett skräddarsytt system (Nilsson A. G 1991, s 6). 

Standardsysten har funnits på marknaden under en längre period.3 Idag är det kanske ett mer hett 

ämne än någonsin. Stora internationella aktörer slår sig in på vår nationella marknad och inom 

vissa områden är standardsystem ett så självklart val att köpare inte reflekterar över att det är ett 

standardsystem. Exempel på internationella aktörer som slagit sig in på den svenska marknaden 

för standardsystem är Microsoft, Oracle och SAP. Standardsystem finns inte endast för stora 

verksamheter utan även för mindre verksamheter.

Vid implementering av standardsystem kan det uppstå oplanerade anpassningar vilket kan 

resultera i kostnadskrävande resursförbrukning. Tid och kostnader är viktigt för dem som driver 

en verksamhet. Om en verksamhet kan budgetera för oväntade kostnader så är de inte längre 

oväntade vilket leder till en lägre kostnadsförlust och en mer precis planering. I små och 

medelstora verksamheter kan det finnas mindre erfarenhet av användning av standardsystem och

de kan ha färre resurser till förarbete, t ex behovsanalyser, än större verksamheter. Därför tror vi 

att oplanerade anpassningar uppstår vid införande av standardsystem i små och medelstora 

verksamheter. 

                                                
3 Bilaga 5 – Intervjuer leverantörer, leverantör A
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1.1 Vad är standardsystem?

”Standardsystem är generella system som vanligtvis bygger på en bred erfarenhetsbas från olika 

företagstillämpningar. Idén bakom standardsystem är att flera företag ska utnyttja samma 

programpaket istället för att ”uppfinna hjulet på nytt”.”  (Nilsson A. G 1991, s 6)

Standardsystem kan vara uppbyggda på olika sätt, t ex stora integrerade system eller moduler där 

verksamheter kan välja de som passar bäst för deras behov (Brandt et al, 1998, s 11). 

Standardsystem är applikationer som kan placeras inom olika applikationskategorier (Nilsson A. 

G 1991, s 10). Applikationer kan vara olika svåra att standardisera beroende på hur mycket de 

varierar i olika kundföretag (Brandt et al, 1998, s 11). Exempel på applikationskategorier är 

 Ekonomisystem (Redovisning)

 Personalsystem (Löneberäkningar och personaladministration)

 KIS (Kontorsinformationsystem)

 OFL (Order, fakturering, lager)

 MPS (Material- och produktionsstyrning)

 CAD/CAM (Datorstödd konstruktion/produktion)

Ett standardsystem kan medföra både fördelar och nackdelar för verksamheter. Standardsystemet 

kan vara en nackdel i utvecklingen för en verksamhet om ett förhastat beslut var grunden för 

valet. En ogenomtänkt och oplanerad anskaffning kan leda till att systemet inte uppfyller de krav 

som verksamheten har. Eftersom verksamheten och systemet ska mötas genom anpassning kan 

det finnas en underskattning av behovet vilket kan leda till oväntade kostnader eller att 

överanpassning sker om kunskapen om systemet inte är på den nivå som krävs. Fördelar med ett 

standardsystem är att det finns erfarenhet inbyggd i systemet samt att systemen är flexibla. 

(Brandt et al 1998, s 12)

För att ett standardsystem ska tillföra verksamheten det som önskas måste val, anpassning och 

införande metodiskt jobbas igenom. De krav som en verksamhet har på systemet måste vara 

tydliga för att standardsystemet ska uppfylla dem. Det är även viktigt att tänka efter vilken 
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systemarkitektur som ska upprätthållas. (Brandt et al 1998, s 13) Ett systematiskt arbetssätt är till 

för att hjälpa verksamheter att undvika fallgropar såsom ett förhastat beslut eller stort beroende 

av leverantören (Nilsson A. G 1991, s 16).

Verksamheter anskaffar standardsystem för att fortsätta utvecklas. SIV modellen4 är till för att ge 

ett effektivt stöd för val, anskaffning och införande av standardsystem. Brandt et al (1998) menar 

på att det är viktigt att som kund ta hjälp av en användbar metod för att stärka sin ställning mot 

leverantören, som oftast är den starkaste parten i upphandlingarna av standardsystemet. Modellen 

stärker kundens ställning genom att den svarar på frågorna ”Hur ska jag som köpare välja 

standardsystem? Hur ska jag som köpare gå tillväga för att anpassa standardsystemet till 

verksamhetensbehov?” 

                                                
4  Bilaga 2 – SIV-modellen
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1.1.1 Anpassning av standardsystem 

”Skillnader mellan verksamheter och standardsystem resulterar i anpassningsbehov. Ett fruktbart 

sätt för anpassning är då att försöka förskjuta verksamheten och standardsystemet mot varandra”

(Brandt et al, 1998, s 119)

Relationsmodellen5, en del av SIV-modellen, betonar att det finns ett samband mellan 

verksamhet och standardsystem. Den bygger på principerna för mängddiagram (en samling 

objekt som kan vara konkreta föremål eller abstrakta fenomen) där standardsystemet har en 

mängd objekt och verksamheten en annan mängd objekt. Genom att jämföra de olika mängderna 

kan det bedömas vilka relationer som kan föra systemet och verksamheten närmare varandra. 

Verksamheter bör sträva efter att ha så stor mängd accepterade delar6 som möjligt redan från 

början, (Brandt et al, 1998, s 119). 

Användandet av modellen handlar om att leta skillnader och likheter mellan systemet och 

verksamheten. Skillnaderna resulterar i anpassningsbehov och kan hanteras genom att försöka 

skjuta verksamheten och standardsystemet närmare varandra. Förskjutningen sker på båda 

faktorerna för att de ska närma sig varandra på ett effektivt sätt istället för att endast anpassa den 

ena av faktorerna. (Brandt et al, 1998, s 119)

1.1.2 Införande av standardsystem 

”Hur mycket jobb som behöver läggas ned på införandet är starkt beroende på hur ambitiöst vi 

bedrivit det tidigare arbetet med val och anpassning” (Brandt et al, 1998, s 125)

Införandet av ett standardsystem kan ses i två arbetsmoment, installation och förankring. Vid 

installationen (den fysiska) är det viktigt att säkerställa alla gränssnitt mot de andra 

omkringliggande systemen. Säkerställning sker i syfte att undvika kontraster mellan de 

existerande gränssnitten och öka användarvänligheten. (Brandt et al 1998, s 125)

                                                
5  Bilaga 1 – Relationsmodellen
6  Bilaga 1 – Relationsmodellen, symboliseras med en 1 :a 
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Förankringen av systemet är den tid när personalen går igenom en inlärningsperiod för det nya 

systemet. Det är en avgörande faktor för om systemets funktioner ska bli maximalt använda.

Enligt Brandt et al (1998) är en förutsättning för en bra start att den berörda personalen får 

information och utbildning om systemets funktioner i god tid. 

1.1.3 Applikationskategorier inom standardsystem

”Bokföringssystem, lönesystem samt skattesystem tillhör denna kategori. En starkt bidragande 

faktor till den rika förekomsten av standardsystem inom dessa verksamhetsområden är som 

nämndes ovan den starka regelstyrningen från myndigheterna. Antalet lagar och regler som styr 

dessa verksamheter gör systemen mycket komplexa och därför dyra, vilket avskräcker många 

företag att skapa egna lösningar.”

(Katrin Öberg, Martin Bridgwater om kategorin personalsystem, 2000, s 8)7

De olika applikationskategorierna varierar i beroenden, årliga uppdateringar och andra faktorer 

som kan påverka val av system. KIS (Kontorsinformationssystem), OFL (Order, fakturering, 

lager) och CAD (Datorstödd konstruktion/produktion) är applikationskategorier som inte är 

nationellt beroende, grovt sett är det bara språket som skiljer dem åt. Skillnaderna mellan 

verksamheter och arbetssätt inom kategorierna är få, vilket gör att det finns stora möjligheter till 

standardisering (Brandt et al 1998, s 11). Marknaden för skräddarsydda system minskar eftersom 

de internationella möjligheterna gör att fler kunder kan vara med och dela på 

utvecklingskostnaden. Ett exempel på det är standardiserade ordbehandlingsprogram (t ex 

Microsoft Word) eftersom utvecklingskostnaden inte går att jämföra med inköpspriset.

MPS (material- och produktionsstyrning) är ett exempel på en kategori med branschspecifika 

system medan kategorin personalsystem har delar som är nationellt beroende.  När ett system är 

branschspecifikt kan beroenden variera i olika branscher. Det nationella beroendet, som är högt 

när det gäller löneberäkningar (inom personalsystem), är t ex att inhemska avgifter8 och avtal ska 

finnas med i systemet. Avgifter och avtal kan ändras från år till år, vilket ställer höga krav på att 

leverantörerna är uppdaterade om den specifika branschen. Eftersom systemet måste uppdateras 

ofta kan det leda till en dyr variant av standardsystem. 

                                                
7 http://www.handels.gu.se/epc/archive/00001606/01/ObergBridgwaterIA5840.pdf
8 Avgifter såsom lönartstabeller (de innehåller regler om hur en verksamhet ska rapportera och beräkna lön)
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1.2 Frågeställning

Utredningens frågeställning grundas i ett intresse för oväntade anpassningar. När en verksamhet 

implementerar ett standardsystem för löneberäkningar, vilka anpassningar planerades det för? 

När systemet infördes och är i drift, uppstod det några oväntade anpassningar och varför var de 

oväntade? Vilka åtgärder kan vidtas för att undvika oplanerade anpassningar?

1.3 Analys av frågeställning 

Under införandet av ett standardsystem kan det behövas ett antal anpassningar. Oavsett om

anpassningarna är till fördel för verksamheten eller ej, så kostar de tid och pengar om 

verksamheten ej planerat för dem.

Med begreppet anpassning menar vi att justeringar kan vara nödvändiga att göra i verksamheten 

samt standardsystemet, ibland i bägge eller endast i ena. Justeringen görs för att systemet och 

verksamheten ska passa varandra så bra som möjligt. Anpassningar kan vara en bra sak att göra, 

men kan även vara farligt. Om systemet överanpassas kan det vara omöjligt att införa 

versionsbyten från leverantören vilket kan leda till att ett nytt system måste anskaffas. 
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1.4 Avgränsning 

Utredningen kommer att specificera sig på lönesystem för att det kanske inte är standardiserbart 

nog för att vara ett självklart val gentemot skräddarsydda system. 

Utredningen kommer endast att behandla respondenter i den privata sektorn. Vi väljer den privata 

sektorn för att vi tror på ett mindre styrt resultat än från den offentliga eftersom vi tror att system 

inskaffas högre upp i hierarkin inom den offentliga sektorn.

Vi väljer att vidare avgränsa oss till små (upp till 100 anställda) och medelstora (100-300 

anställda) företag för att vi tror att resultatet i större verksamheter är annorlunda eftersom fler 

antal system behöver integreras och kräver andra förutsättningar för förarbete9.

Det tekniska om hur en anpassning går till kan vara känsligt för en leverantör att presentera i en 

rapport och vi anser det inte relevant i frågeställningen.

1.5 Intressenter och målgrupper

Målgrupper för utredningen är leverantörer av standardsystem samt verksamheter som skall 

anskaffa ett nytt lönesystem. De kan vara intresserade av resultatet eftersom det visar på om det 

behövs göras anpassningar i verksamheten och/eller systemet vid anskaffning av standardiserade 

lönesystem. Vi har inte identifierat några övriga intressenter eftersom vi inte kan finna någon som 

direkt berörs av resultatet.

                                                
9 Behovsanalyser, kravspecifikaktioner etc. 
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2. Syfte

Syftet är att undersöka om oplanerade anpassningar uppstår, vad de beror på och hur de kan 

undvikas vid införande och drift av ett standardiserat lönesystem. 

3. Perspektiv 

3.1 Utredningens perspektiv 

Vi valde att anta ett kundperspektiv. Det är utifrån den verksamhet som ska anskaffa ett 

standardiserat lönesystem. Som kund kan det bli dyrt att anskaffa ett system om verksamheten 

tvingas göra många anpassningar för att få ett bra resultat av användningen av systemet. Vi anser 

att standardsystem är en bra lösning eftersom många kan dela på experthjälpen samt 

utvecklingskostnaderna. 

Företag som säljer standardiserade lönesystem kan finansiera sin utveckling och verksamhet på 

olika sätt vilket kan vara negativt för kunden. Det finns företag som delvis finansieras genom den 

service och support som måste göras efter införandet. En annan variant för det säljande företaget 

är att de delfinansieras av att förnya licenser med täta mellanrum.

3.2 Befintlig kunskap

Inom området standardsystem finns en hel del litteratur skriven. Standardsystem är ett brett 

område och dessa system implementeras i allt från små till stora företag. 

Den litteratur vi framförallt valt att arbeta med är skriven av Thomas Davenport, Anders G 

Nilsson, Peder Brandt samt Rolf Carlsson. De behandlar området standardsystem från 

begreppsdefinition till utveckling av metod för arbetet med utveckling i verksamheter. Nilsson 

samt Brandt et al väljer att se det ur kundperspektivet och litteraturen är till för att stärka kundens 

ställning i upphandlingar. Både ”Att välja och förvalta standardsystem” och ”Anskaffning av 

standardsystem” går igenom faserna val, anpassning och införande. De är delar där kunden 
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behöver vara medveten om verksamhetens behov och krav för att systemet ska passa 

verksamheten så bra som möjligt. Utredningens frågeställning kan generellt besvaras teoretiskt 

(vilka anpassningar som kan uppstå) av den information som framställs i de tre böckerna, som 

nämns ovan, men endast generellt. Vi valde att specificera utredningen till lönesystem för små 

och medelstora verksamheter eftersom vi ansåg att med en empiriskt grundad utredning kunde vi 

undersöka mer ingående vad som gäller vid anskaffning av standardiserade lönesystem.

Nilsson, Brandt och Davenport är personer som gjort mycket gällande forskning och utveckling 

av metod för val, anskaffning och införande av standardsystem. Utöver det finns en hel del 

uppsatser skriva inom området. 

3.3 Eget bidrag

Vi har sökt artiklar i tre olika databaser, Elin@Örebro10, ArtikelSök11 samt Google Scholar12 med 

sökorden ”Standardsystem” och ”Enterprise systems”.

Sökresultatet i Elin@Örebro med sökordet ”Standardsystem” gav endast tyska resultat. Genom 

att söka efter den engelska termen för standardsystem, ”Enterprise systems”, fick vi bättre träffar. 

De träffar vi fick med den svenska termen i ArtikelSök resulterade i artiklar som ska beställas 

och det rymdes inte inom vår tidsram. De sökresultaten på artiklar vi fick genom de tre 

databaserna behandlar området generellt men inget specifikt för vår utredning.

Vår utredning bidrar med information om mer specifika resultat för små och medelstora 

verksamheter än det som genomförts i större verksamheter och olika branscher. Vi tror att 

löneberäkningar är en styrd marknad och att utredningar inom de olika applikationskategorierna 

inte kommer ge samma resultat som det generella som Brandt et al presenterar. 

Resultatet från utredningen kan användas av verksamheter, små och medelstora, som ska 

implementera ett standardiserat lönesystem.

                                                
10 http://elin.lub.lu.se/elin
11 http://www.btj.se/sb/FrontServlet?jump=asok
12 http://scholar.google.com
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3.4 Centrala begrepp

Anpassning en åtgärd för att verksamheten och standardsystemet ska passa 

varandra  

Fallgrop problem som verksamheter ofta upptäcker för sent vid anskaffning 

och anpassning av standardsystemet

Anpassningar kan ske vid införande av standardsystem, men de kan även uppstå under drift. Det 

kan vara en anpassning i verksamheten såsom att löneavdelningen fysiskt måste flyttas eller att 

arbetssättet måste förändras. Lönesystem är ofta endast en del av system i en verksamhet och kan 

vara beroende av andra system därför kan anpassningar ske i integreringssyfte. Anpassningar som 

kan ses som inställningar för systemet är inte målet för utredningen. Anpassningsmöjligheterna 

kan illustreras av relationsmodellen13.  

När en anpassning måste ske kan det vara så att verksamheten hamnat i en fallgrop. En fallgrop 

kan definieras som en vanligt förekommande problemsituation som leder till oönskade 

konsekvenser för verksamheten. 

3.5 Alternativa perspektiv

Vi kan se ett alternativt perspektiv inom utredningens område, leverantörsperspektiv. Som säljare 

av ett system är det intressant att veta hur mycket man måste arbeta för att minska anpassningar.

Tillvägagångssättet skulle behöva förändras eftersom det kan vara känsligt att diskutera 

missnöjdhet eller problem mellan leverantör och kund. 

Både som utvecklare och säljare kan finansieringen ske på olika sätt. Om ett företag 

delfinansieras av support och service kan det vara ett medvetet val att inte alla vanligt 

förekommande anpassningar finns inbyggda. 

  

                                                
13 Bilaga 1 - Relationsmodellen
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4. Metod 

Utredningen är en deskriptiv fallstudie där vi undersökt vilka anpassningar som verksamheter 

planerar för samt vilka oplanerade anpassningar som kan uppstå vid införandet av ett 

standardiserat lönesystem. Utredningen hade en induktiv ansats med en frågeställning men inga 

hypoteser som testades för att stärka en befintlig teori såsom en deduktiv ansats (Oates 2006, s 

269). Teorier skapades och samband söktes när vi sammanställde och analyserade det insamlade 

data men frågeställningen har skapats genom att läsa litteratur. 

4.1 Litteraturstudier

Vi har utfört en litteraturstudie med Brandt et al och Nilsson som huvudkällor. Syftet var att ge 

oss inblick i ämnesområdet.

Genom litteraturstudierna har vi konstaterat att anpassningar är ett genomgående nyckelord när 

det gäller standardsystem. Andra nyckelord relaterade till anpassningar som vi ansåg relevanta 

gentemot frågeställningen var ”införande”, ”skräddarsy”, ”åtgärder” och ”problem”. Införande är 

centralt eftersom det är den fas när anpassningar ofta uppstår. Skräddarsydda system är ett 

nyckelord eftersom det är ett alternativ och en konkurrent till standardsystem. Problem som 

verksamheter har kan ses som anpassningsbehov och eventuellt följas upp med åtgärder från 

leverantören eller kundverksamheten.

Litteraturstudien är det som varit grunden för framtagandet av intervjufrågorna. Vi valde att 

formulera intervjufrågorna utifrån nyckelorden ”problem” och ”åtgärder”. Genom frågorna kan 

det härledas om anpassningar skedde, om de var planerade och vilka åtgärder som vidtagits.

4.2 Val av primärkällor

Vårt urval av respondenter gjordes med en blandnings av ”Purposive sampling” och ”Snowball 

sampling”. Vi valde först ut leverantörer genom att leta fram kandidater med hjälp av sökorden 

standardsystem lönesystem samt lönesystem leverantör via en sökmotor på Internet14. Vi sållade 

                                                
14 Google - http://www.google.se
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bort de leverantörer som gav ett oseriöst intryck, bland annat genom att ha en ostrukturerad 

hemsida samt otydlig beskrivning av systemet och bestämde oss för tre leverantörer. Vi valde 

angreppssättet för att det sparade tid samt att vi ansåg att en verksamhet som säljer 

standardiserade lönesystem bör ha en strukturerad hemsida. Kravet vi ställde på en tydlig 

beskrivning av systemet underlättade för oss eftersom vi endast var intresserade av lönesystem.15

Innan vi tog kontakt med leverantörerna gjorde vi en lista med de punkter vi ville ta upp för att 

inget skulle glömmas i samtalen. Kontakten med leverantörer skedde via telefon, vi kontaktade 

dem (kontaktinformation fick vi från respektive företags hemsida), och beskrev kort om syftet 

med kontakten. Den första kontakten följdes upp med e-mail där vi inkluderade intervjufrågorna, 

kontaktuppgifter samt information om utredningens tillvägagångssätt och syfte. 

Kontakten med verksamheter, som genomfört installation av ett system, valde vi att få genom 

leverantören, ett slags ”Snowball sampling”16, och på så sätt fokusera på leverantörens produkt. 

Genom att lägga fokus på leverantörens produkt begränsade vi utredningen för att få ett starkare

empiriskt prövat resultat än en generell spridning över alla produkter på marknaden inom den 

givna tidsramen. En ytterligare fördel med att begränsa utredningen var att det underlättade för 

oss att få tag på respondenter eftersom en kontakt skapades genom leverantören. De frågor som 

ställdes vid intervjuerna handlade inte om någon känslig information mellan säljare och kund 

men om så hade varit fallet hade strategin för att söka respondenter inte varit bra. Då hade en mer 

tidskrävande undersökning krävts av oss för att själva finna användare (kunder) till de system vi 

valt för att leverantören inte skulle ha vetskap om vilka verksamheter vi valde att intervjua. 

För att inte helt begränsa oss till endast ett system valde vi att kontakta tre leverantörer och 

därefter intervjua två kunder, per leverantör, som implementerat deras system och hade det i drift 

vid intervjutillfällena. Systemet skulle vara i drift var för att eventuella anpassningar skulle vara 

genomförda, de skulle även ha sett resultatet av de anpassningar som genomförts och för att 

underlätta respondenternas ”kom ihåg” om vilka anpassningar som uppstod och varför. 

                                                
15 Oates (2006), s 98
16 Oates (2006), s 98
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4.3 Datainsamling

Som metod valde vi att använda intervjuer, de hjälpte oss att få fram kunskap om hur 

verksamheter gick tillväga vid implementering. Intervjuer är ett bra och strukturerat sätt att samla 

in kvalitativ data (Oates 2006, s 272). Vi fick även möjlighet att fråga om ämnen vi inte

reflekterade över vid skrivande av intervjumallen17 men som respondenten nämnde vid 

intervjutillfället (Oates 2006, s 188). Två av tre intervjuer med leverantörerna tog plats i 

respondentens miljö eftersom det ger en känsla av komfort hos respondenten (Oates 2006, s190), 

på grund av tidsbrist genomfördes den tredje via e-mail. E-mail intervjun kan ses som ett bättre 

alternativ för respondenten eftersom miljö och tidpunkt väljs av respondenten.

En av fyra intervjuer med kunder genomfördes på plats hos respondenten och resterande via 

e-mail. Intervjuerna som genomfördes via e-mail försökte upprätthålla en öppen dialog trots ett 

enkätliknande upplägg. Skillnaden mellan intervjuer via e-mail och vanliga enkäter var

möjligheten att följa upp frågor som behövde mer konkreta svar eller liknande, som personliga

intervjuer.

Intervjutillfällena genomfördes med en semistrukturerad ansats, vi undvek slutna frågor för att få 

personliga svar till skillnad från många ja- och nej-frågor som kan upplevas som styrda och 

istället använde vi oss av öppna frågor som började med vad, hur, och varför (Oates 2006, s 192). 

Som medel för att få med allt som sades under intervjutillfällena lånade vi media med möjlighet 

att spela in av Örebro universitet.

Etiska ståndpunkter såsom anonymitet har tagits i beaktande och lösts med alias. Vi informerade 

respondenterna om att intervjun skulle spelas in och alla godkände tillvägagångssättet. (Oates 

2006, s 191) 

Vi genomförde totalt sju stycken intervjuer, fyra kundintervjuer samt tre leverantörsintervjuer.

Antalet intervjuer var först planerade till sex stycken, vi valde dock att försöka genomföra nio

stycken för att ett bortfall inte skulle sänka hållbarheten för mycket. Eftersom tiden för 

                                                
17 Bilaga 3 och 4 - intervjuunderlag
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utredningen var begränsad och dessutom inföll under en period när verksamheter oftast har 

mycket att göra inför ledigheten ansåg vi utökningen av antalet intervjuer som nödvändigt. 

Påverkan av bortfall undveks också genom att leverantörsintervjuerna bokades tidigt för att 

möjlighet att boka in en ny skulle finnas. En annan variant av bortfall var om vi inte hade fått den 

information som vi önskade från respondenterna, att det på något vis skulle avvika från ämnet, 

det förebyggdes av den semistrukturerade ansatsen. Kontakten med respondenterna gav oss 

möjlighet att återkomma och följa upp om det saknades information eller om den var otydlig.

4.3.1 Formulering av intervjufrågor 

Vid formulering av intervjufrågor valde vi att ställa frågor kring de ämnen som berörde

frågeställningen. För att undvika ledande frågor resonerade vi öppet kring frågorna som 

intervjuformulären är baserade på och följde upp med frågor som gav mer uttömmande svar.

Eftersom vi vid brist av tid valde att även använda e-mail för intervjuer gav det en ny aspekt på 

formuleringen av intervjufrågor. Det blev viktigare hur frågorna var formulerade för att få ut ett 

rättvist svar på mindre möjlighet till dialog eftersom en full intervju i person skulle motsvara flera 

e-mail. Därav lade vi till möjligheten att följa upp frågan om svaret skulle vara på ett visst sätt, 

som t.ex.: ”Har ni gjort några förändringar i systemet eller i verksamheten? Vilka?”. Frågan 

följdes upp utifall att en förändring har skett, om inte så var frågan nej-besvarad och det fanns

inga förändringar att fråga om.

Anpassning kan ses som ett komplicerat begrepp och vi valde att skicka med en förklaring på vår 

definition för att undvika missförstånd. I e-mailet påpekades att vi även fanns tillgängliga för 

frågor via både e-mail och telefon om några oklarheter skulle uppstå. 

4.4 Analys 

Analysen av det insamlade datat gjordes genom transkribering. Vi valde att inte transkribera hela 

intervjuerna utan endast ta med det vi ansåg relevant för frågeställningen. Valet gjordes för att 

spara tid. Transkriberingen inleddes med att vi lyssnade igenom det inspelade materialet och 

noterade den information som var relevant. Information som vi lyssnade efter var nyckelord som 

”införande”, ”skräddarsy”, ”åtgärder”, ”problem” och antecknade vilken tidpunkt informationen 
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fanns på. Vi lyssnade sedan igenom materialet igen för att anteckna i mer strukturerad form efter 

de nyckelord vi funnit samt att sätta dem i sitt sammanhang.

Eftersom det kan ha uppkommit känslig information för respondenterna skickades 

sammanställningen av intervjun via e-mail till dem. Detta för att få ett godkännande att 

informationen i rapporten publicerades samt att vi uppfattat dem rätt.

Vi använde oss även av intervjuer via e-mail. De analyserades tillsammans med det 

transkriberade materialet. En sammanställning gjordes utifrån de nyckelord vi funnit under 

transkriberingen samt de frågor som ställdes i e-mailintervjun. Vi delade upp sammanställningen 

efter frågorna och verksamheternas alias för att tydliggöra skillnader och likheter. 

Sammanställningen av intervjuerna gjordes för att upptäcka orsak - verkan samband. Sambanden 

som vi letade efter kunde vara mellan förebyggandet hos leverantörer och behovet av 

anpassningar hos kunden. Syftet med sambanden var inte att jämföra systemen från de olika 

leverantörerna utan att söka möjligheter till generella lagar.

4.5 Alternativa metoder

Som alternativ till intervjuer hade vi kunnat utföra studien via enkäter. Dock var intervjuer till 

fördel för oss som utredare eftersom vårt perspektiv var endast grundat i litteratur och inte alltid 

stämmer överens med verkligheten. Vi fick på så sätt en bättre respons från våra respondenter om 

våra förutfattade meningar ej stämde överens med den verklighet vi undersökte.  En nackdel med 

enkäter är att de tenderar att fokusera på det som är mätbart18, eftersom vi genomför en kvalitativ 

utredning ansåg vi det mer passande att använda intervjuer.

                                                
18 Oates (2006), s 105
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4.6 Källkritik 

4.6.1 Litteratur

Inom området standardsystem finns det tre personer som har varit framstående, Anders G 

Nilsson, Peder Brandt samt Rolf Carlsson. De har skrivit böcker inom ämnet Informatik både 

individuellt och gemensamt. De böcker vi använder oss av mycket i utredningen är ”Att välja och 

förvalta standardsystem” och ”Anskaffning av standardsystem”. Det är dels litteratur som är 

allmänt övergripande men också sådan som detaljerat beskriver hur ett standardsystem ska 

anskaffas och införas. Deras målgrupp är bland annat stora verksamheter. Det är oftast dessa tre 

personer som det refereras till när man läser C-uppsatser som har skrivits inom området. Vi anser 

därför att de är staka källor och har använt oss av dem som förstahandskällor istället för att söka 

andrahandskällor. 

Om vi ser till utlandet är det Davenport som har varit den mest framstående inom området och är 

en av de största inom området internationellt. Vi har valt att arbeta endast med de svenska 

källorna för att han inriktar sig på större system och verksamheter.

4.6.2 Sekundärkällor

De olika leverantörsföretagen har till en viss del olika målgrupper vilket gör att de finansieras på 

olika sätt samt att de vänder sig till olika storlekar av kundföretag. Vi nämnde tidigare att 

tillvägagångssättet att finna kunder kan vara känsligt eftersom de vet att kontakten skapades 

genom leverantören av deras standardiserade lönesystem. Om det är känslig information som 

efterfrågas i intervjuerna är tillvägagångssättet inte att föredra. Då är det bättre att direkt ta 

kontakt med kunden och fråga om de har ett standardsystem.

De första intervjusvaren från verksamhet C tydde på att det kunde ha uppstått ett missförstånd 

kring intervjufrågorna. Verksamhet C hade svarat att inga förändringar hade skett och inga hade 

heller planerats. Vi anser att förändring av verksamheten är en anledning till varför anskaffningen 

av standardsystemet. Det kan vara för att effektivisera t ex genom att samla all information på ett 

ställe eller att manuella moment tas bort. Vi sökte därför respondenten för att följa upp med 

frågor kring anledningen till anskaffningen.
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4.7 Bortfall

De bortfall som utredningen har drabbats av beror på utredningens och verksamheters tidsbrist. 

På grund av sena svar från verksamheter och bristande tid för ombokning av intervjuer med nya 

verksamheter har två intervjuer med kunder ej varit genomförbara. Bortfallet av intervjuerna 

gjorde att en av leverantörerna, leverantör B, ej kunde kompletteras med kundintervjuer. 

Eftersom vi valde att utöka antalet intervjuer från sex stycken till nio så anser vi att det generella 

resultatet inte drabbats nämnvärt. Vi väljer att behålla intervjun med leverantör B för att stärka 

hållbarheten i de övriga leverantörsintervjuerna.
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5. Resultat 

Resultatet av intervjuerna presenteras nedan uppdelat på leverantörer och kunder.19

Sammanställningarna är gjorda per fråga och inte på varje verksamhet för att lättare se samband

mellan respondenterna.

5.1 Intervjuer med leverantörer

Tillhandahåller ni hjälp för anpassningar till era kunder?

Leverantör A Ja. Om anpassningen kan nyttjas av flera kan den på så sätt införas i 

standardsystemet som en standardfunktion. 

Vi tillhandahåller support och utbildning om systemet, dess 

funktionalitet och inställningar.

Leverantör B Det är leverantören som håller ordning på vilka anpassningar som görs 

för vilken kund. Det är för att kunna ge rätt service, support och 

underlätta vid versionsbyten etc.

Det är alltid vi som utför anpassningar, nästan till 100%

Leverantör C Kunder gör inga anpassningar i systemet, vi (leverantören) tar in 

önskemål och gör prioriteringar, men inga anpassningar innan kunden 

kör igång!

Alla leverantörerna tillhandahåller hjälp för anpassningar. Det är vanligast att leverantören gör 

anpassningarna eftersom leverantören är den som har erfarenhet och kunskap om programmet.

                                                
19 Bilaga 5 och 6 – Intervjuerna i sin helhet
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Om kunderna själva gör en systemanpassning handlar det om en inställning som är inbyggd i 

systemet eller en modul vid sidan om systemet.

Tror ni att det uppstår många oplanerade anpassningar vid införande 

och drift av systemet?

Leverantör A Det behövs inga anpassningar i lönesystem eftersom det inte finns 

alternativa sätt att hantera lön. 

Anpassningar eller inställningar som kunder önskar dyker oftast upp 

när systemet varit i drift ett tag.

Leverantör B Vi försöker veta så mycket som möjligt så tidigt som möjligt. Det görs 

genom ”kartläggning” av kundens verksamhet. Därför är oplanerade 

anpassningar sällsynta.

Leverantör C Nej, vi har olika versioner för olika branscher för att undvika 

anpassningar.

Leverantörerna menar på att det inte sker några anpassningar i programkoden till standardiserade 

lönesystem eftersom problem vid versionsbyten och support kan uppstå.

Vilka åtgärder har ni vidtagit för att minska antalet anpassningar?

Leverantör A Vi har tagit tillvara på våra användares önskemål och idéer, för att 

skapa så enkla och praktiska lösningar som möjligt.

Leverantör B När ett system ska införas görs alltid en ”kartläggning” över 

verksamheten för att få veta så mycket som möjligt så tidigt som 

möjligt. I kartläggning dyker ofta önskemål om kopplingar till 

sidosystem upp men också mycket annat.

Leverantör C Programmet är byggt för att kunna importera lönetransaktioner från 

försystem eller bygga kopplingar till. Vi kan även exportera olika 
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rapporter som behövs. Systemet är ett relativt öppet system. 

Trots olika svar från olika leverantörer så har alla gemensamt att dom på ett eller annat sätt 

vidtagit åtgärder för att minska antalet anpassningar som kan behöva göras. Leverantörer har 

erfarenheter om branschen och det kan ses som att erfarenheten är inbyggd i systemet. 

Anpassningar som efterfrågas och kan nyttjas utav många användare kan byggas in i 

standardsystemet. Leverantörer kan även förebygga anpassningar genom t ex kartläggning av 

kundens verksamhet vid införande av standardsystemet. 

Anpassningar som leverantören gör sker endast utanför standardsystemet i form av sidosystem i 

integrationssyfte. En annan åtgärd i integrationssyfte är exportering av olika rapporter som sedan 

kan användas till sidosystem. Integrationsanpassningarna görs för att importera och exportera 

information till och från standardsystemet.

5.2 Intervjuer med kunder 
Hur stor är er verksamhet?

Kund A Medelstor verksamhet

Kund B Liten verksamhet

Kund C Liten verksamhet

Kund D Liten verksamhet

Kund B-D har få antal anställda och anses som små verksamheter. Kund A är större än de andra 

verksamheterna och anses som en medelstor verksamhet.

Hade ni någon tidigare erfarenhet av standardsystem innan 

införandet?

Kund A Ja vi hade ett liknande lönesystem innan. Den stora skillnaden från det 

förra systemet är att det nya är nätverksbaserat och kan ha flera 

användare som kör systemet samtidigt.
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Kund B Ja inom redovisning. Nej inom löneprogram.

Kund C Nej

Kund D Nej, vi jobbade med egen framtagna mallar och manuella system. Har 

sedan 1997 jobbat med leverantörens system, först mac-baserade 

program (eftersom vi än idag jobbar i ren macmiljö) sedan ca 1-2 år i 

pc-baserade program.

Kund A och B har erfarenhet av att arbeta med standardsystem sedan tidigare. 

Vid införande av standardsystemet i fråga, planerade ni några 

förändringar i verksamheten eller i systemet?

Kund A I verksamheten planerades en förändring om att fler skulle kunna 

hantera lönesystemet samtidigt. 

Kund B Manuella moment planerades att tas bort i verksamheten. Inga 

förändringar planerades i systemet.

Kund C Nej, men anledningen till anskaffningen var för att samla all 

information på samma ställe

Kund D Nej vi planerade inga förändringar och har inte behövt göra några 

förändringar/justeringar
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Ofta när verksamheter anskaffar ett standardiserat lönesystem är anledningen ökad 

effektivisering. Det leder till anpassningar av de moment som ska effektiviseras. Om syftet med 

anskaffningen är effektivisering kan målet vara att fler processer ska kunna hanteras eller att

systemet ska ha möjlighet till fler antal användare än tidigare. 

Har ni gjort några förändringar i systemet eller i verksamheten?

Kund A Nej. Arbetet pågår som det gjorde innan och verksamheten har inte 

förändrats något på grund av systemet. Förutom att fler nu kan 

administrera lön samtidigt. 

Kund B Ja, manuella moment togs bort i verksamheten såsom manuella 

lönekort och manuella summeringar till skattedeklarationer och 

kontrolluppgifter. Den gjordes för att effektivisera lönehanteringen, 

skattedeklarationerna och kontrolluppgifterna samt för att lättare få 

fram information. Förändringen var till fördel för verksamheten.

Kund C Nej, men nu finns all vår information på samma ställe.

Kund D Nej vi kör systemet som det är, förändringen för vår del blev en 

tidsvinst genom användning av systemet (efter en inkörningsperiod där 

tidsåtgången var naturligtvis större). Nu finns all info samlad på ett och 

samma ställe. Lätt att få ut info, göra kontrolluppgifter etc, export av 

underlag in i vårt ekonomisystem.

Verksamheter gör inte många anpassningar i samband med införande och drift av standardiserade 

lönesystem. Kund D upplevde att resursförbrukningen ökade under förankringsperioden.

Finns det funktioner i systemet idag som ni saknar?

Kund A Ja det finns det, men det finns också många funktioner i systemet som 

vi inte använder.
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Kund B Ja, det finns det.

Kund C Ja, det finns det. För närvarande funderar vi på ett 

reseräkningsprogram, som är en tilläggsmodul och integrerat med

ekonomisystemet.

Kund D Nej, vår verksamhet är så liten och enkel att vi hittar allt vi behöver.

Vissa av de funktioner som verksamheterna saknar idag hade kunnat vara anpassningsåtgärder

men det är inget vi kan uttala oss om för det är inte anpassningar som har skett. De funktioner 

som våra respondenter tagit upp är integrationer med moduler och sidosystem men även 

verksamhetsspecifika anpassningar20.

                                                
20 Bilaga 6 – Intervjuer kunder
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6. Analys

6.1 Skillnader och samband
Kunder till leverantör A är kundverksamhet A och B. 

Kunder till leverantör C är kundverksamhet C och D.

Inga kunder till leverantör B kunde delta i utredningen.

Skillnaderna mellan kunderna till leverantör A och C är att kunderna till leverantör A har tidigare 

erfarenhet av standardsystem. De har båda planerat för mindre förändringar i verksamheten.

Vi kan inte se något samband om att brist på erfarenhet är orsaken till att oplanerade 

anpassningar uppstår men det kan vara en bidragande faktor. 

Kundverksamhet C och D är de verksamheter som svarat att de inte har planerat för och heller 

inte genomfört någon anpassning. Vi anser att det har skett en anpassning i båda verksamheterna 

eftersom de har samlat all information på ett ställe men att det kan ses som en omedveten 

anpassning.

Vid utveckling av ett standardsystem är det vanligt att leverantören implementerar de funktioner 

som kan ses som önskvärda av en stor målgrupp för att minska antalet anpassningar. Resultatet 

av att implementera funktioner för en generell målgrupp gör att alla funktioner ej används i lika 

stor utsträckning av användarna. Både kunder och leverantörer är medvetna om att det finns 

funktioner som inte används av alla men som behövs för att täcka flera olika branscher.

Ett samband som skulle kunna finnas är att desto mer flexibelt ett standardiserat lönesystem är, 

desto fler oanvända funktioner per kund finns det. Det kan ses som en orsak till att det vidtagits 

åtgärder för att undvika anpassningar. 

Avsaknaden av större skillnader beror på att branschen är nationellt styrd och att verksamheterna 

är små och medelstora. I större verksamheter tror vi att resultatet hade varit mer spritt.
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6.2 Anpassningar
När verksamheter anskaffar standardiserade lönesystem sker det inga oplanerade anpassningar

för att lönebranschen är en nationellt styrd marknad. Löneberäkningen måste ske på ett visst sätt 

vilket gör att arbetet pågår på samma sätt med standardsystemet som innan. Anledningar till 

anskaffningen kan vara att manuella moment ska tas bort i verksamheten eller att informationen 

ska samlas på ett ställe. En förändring som att anpassa sitt arbetssätt till ett nytt gränssnitt är 

något som kundverksamheterna verkar ta för givet. Leverantörerna erbjuder även utbildningar 

och support för att hjälpa kunderna i standardsystemets förankringsperiod.

I det standardiserade lönesystemets programkod sker heller inga anpassningar. Om anpassningar 

sker är det snarare inställningar, inbyggda i standardsystemet, som görs för specifika kunder.

”Det behövs inga anpassningar i lönesystemet eftersom det inte finns alternativa sätt att hantera 

lön. Anpassningar sker därför oftast i försystem eller sidosystem till lönesystemet.”   

(Leverantör A21)

”Programmet är en standardprodukt och därför görs inga ”skruvningar” direkt i programmet. Och 

det är av den enkla anledningen att det leder till underhållsproblem vid versionsbyten, det blir för 

mycket att hålla ordning på.” (Leverantör B22)

Leverantörerna påpekar att anpassningar oftast sker i sidosystem till lönesystemet. Sidosystem 

som kan tänkas ska integreras med standardsystemet är t ex ekonomisystem, tidrapportering.

Anders G Nilsson visar med relationsmodellen23 att verksamheter ska sträva efter att ha så stor 

mängd accepterade delar som möjligt. Standardsystem för små och medelstora verksamheter 

täcker ofta upp verksamhetens alla delar. Det kan vara en anledning till att inga anpassningar 

behöver genomföras och varför det inte finns några fallgropar i samband med införande av 

standardiserade lönesystem.

                                                
21 Bilaga 5 – Intervjuer leverantörer
22 Bilaga 5 – Intervjuer leverantörer
23 Bilaga 1 – Relationsmodellen
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Åtgärder som leverantören vidtar för att förebygga oplanerade anpassningar kan vara att 

kartlägga kundens verksamhet. Leverantörerna som vi har intervjuat har funnits på marknaden en 

längre tid och har erfarenhet inom branschen. Under tiden som de har varit i branschen har de fått 

förfrågningar på anpassningar som kunnat gynna flera verksamheter. Det resulterar i att det ligger 

år av utveckling som grund i systemet och kan därför inte överträffas av ett skräddarsytt system 

som utvecklats under en kortare tid. Det låga antalet anpassningar vi sett hos kunden kan direkt 

bero på de åtgärder som leverantören vidtagit.

Kundverksamheten är den som drabbas om det är många anpassningar som måste genomföras. 

Det kan vara till fördel för kunden att kartlägga verksamheten om leverantören inte gör det. En 

annan åtgärd är att kunden kan lista de krav som finns på systemet för att veta om det skulle 

behövas några anpassningar. Anskaffningen av standardiserade lönesystem sker oftast i syfte att 

effektivisera moment i verksamheten. Det gör att verksamheten vet vilka moment som kommer 

att genomgå förändringar och är en omedveten åtgärd mot oplanerade anpassningar. 
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7. Slutsatser

Utredningens syfte var att undersöka om det uppstår oplanerade anpassningar, varför de uppstod 

och hur de kan undvikas. Genom en kvalitativ undersökning med leverantörer och kunder av 

standardiserade lönesystem har vi kommit fram till följande slutsatser:

 Inga oplanerade anpassningar uppstår för att lönebranschen är nationellt styrd.

 Inga oplanerade verksamhetsanpassningar uppstår vid införande av standardiserade 

lönesystem därför att anskaffningen oftast sker i syfte att effektivisera moment i 

verksamheten.

 Inga oplanerade anpassningar sker i standardsystemets programkod eftersom det försvårar 

arbetet för leverantören med versionsbyten och support.

 Anpassningar i standardsystem sker endast i integrationssyfte och som inställningar. 

Importerings och exporteringsmöjligheter för information till och från standardsystemet 

till och från sidosystem är de anpassningar som görs.

 Åtgärder för att undvika oplanerade anpassningar vidtas av både leverantör och kund. Det 

kan ske via olika metoder såsom kartläggning av verksamheten eller fortsatt utveckling av 

det standardiserade lönesystemet för att tillgodose verksamheternas krav.



33

8. Diskussion 

De system som vi har haft som grund i utredningen har varit Windows-baserade. Det är den 

vanligast förekommande plattformen för standardiserade lönesystem. Det påverkar inte resultatet 

men vi anser det värt att nämna. Avgränsningen var inget vi avsåg att göra utan blev ett resultat 

av andelen Windows-baserade system på marknaden.

8.1 Diskussion om slutsatserna 

Den kvalitativa utredning vi genomfört resulterade inte i något rent objektivt resultat. Vi valde att 

skriva resultat och analys under samma rubrik eftersom vi behöver resultatet invävt i analysen. 

Uppdelningen av de två rubrikerna hade lett till redundans och förhindrat textflödet. Alternativt 

hade varit att resultatet presenterats som intervjuerna i helhet men vi anser att det var för mycket 

irrelevant information.

Den stora skillnaden vi upplevde mellan e-mailintervjuer och intervjuer i person är möjligheten 

att följa upp frågor direkt. I en e-mailintervju finns den möjligheten också men tar avsevärt längre 

tid och kan tappa kontexten. Det positiva med e-mailintervjuer är att det var väldigt uppskattat av 

respondenterna eftersom det kräver mindre tid från respondenten och kan besvaras på valfri 

tidpunkt. Transkriberingen tog tid men var värt mödan för att få intervjuer med dialog kring 

ämnet, standardsystem. Utan personliga intervjuer hade vi haft ett otydligt perspektiv grundat 

endast i teori och fått förvirrande svar från respondenterna när vi inte hade haft samma 

definitioner. 

Teorin och slutsatsernas skillnader grundar sig i att verksamheternas storlek varierar. Teorin är 

baserad på stora verksamheter och omfattar alla applikationskategorierna. Behovsanalyser och 

modeller behöver inte arbetas igenom i samma utsträckning av mindre verksamheter. Det finns 

heller inte lika mycket rum och resurser för anpassningar i mindre verksamheter. Utredningen är 

tydligt specificerade på små och medelstora verksamheter vilket gör att slutsatserna kan anses 

som hållbara. 
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Utredningens slutsats besvarar frågorna om det uppstår oplanerade anpassningar, vilka, varför

och hur de kan undvikas. Intervjuerna som genomfördes gav oss de svar som krävdes för att 

besvara frågeställningen.
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8.2 Vidare forskning inom ämnet 

Vidare forskning inom ämnet kan ske på flera fronter, de som vi ser som mest intressanta eller 

relevanta är:

 Undersökning med mer empiriskt prövat resultat

Eftersom tiden till utredningen var begränsad fanns inte möjlighet att göra intervjuer 

utifrån så många system. Vidare forskning skulle kunna undersöka om resultatet blir 

detsamma eller om mönstret bryts.

 Produkttest av marknadens olika system

En av de verksamheter som vi intervjuade ansåg att de har ett intresse i en 

marknadsundersökning angående de system som är säljare för standardiserade 

lönesystem. De ser gärna en grundlig undersökning om de systemen och om de uppfyller 

kraven hos verksamheter. En sådan utredning skulle de (i alla fall den verksamheten) vara 

intresserad av att betala för.

 Följa ett införande av ett system

Det skulle vara intressant att följa ett införande av ett standardsystem i en verksamhet. Det 

är dock en process som ofta kan vara långvarig om det inte är en programvara som köps 

in och sätts i drift på en gång. När man är med vid införandet kan observationer av 

anpassningar ske direkt. De kan också studeras om verksamheten tyckte att det var något 

bra eller dåligt direkt dvs. utan att behöva förlita sig i efterhand på deras ”kom-i-håg”.

 Utredning inom andra applikationsområden

Vi valde att begränsa utredningen till lönesystem men det finns, som nämnt under 

rubriken ”Applikationskategorier” (1.1.4), fler. Vi anser att det kan finnas ett intressant 

resultat i att utreda ett eller fler av de övriga applikationskategorierna för att se vilka 

anpassningar som görs och planeras för. 

 Utredning inom den offentliga sektorn
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10. Bilagor

10.1 Bilaga 1, Relationsmodellen24

                                                
24

vxu.se/msi/utb/exarb/2000/0025.pdf, (även i Anders G Nilssons bok s 128, övre delen finns endast där)

Verksamhet

Standardsystem
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10.2 Bilaga 2, SIV-modellen
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10.3 Bilaga 3, Intervjuunderlag – leverantörer av systemet 

Örebro universitet Datum:

Höstterminen 2008

Systemvetenskapliga programmet

C-uppsats, Informatik

Kontaktuppgifter

Maria Håkansson 

Tel: 0702522360 

e-mail: maria-hakansson@telia.com

Joakim Johansson

Tel: 0735119627

e-mail: joakim.johansson@gmail.com

Intervjufrågor

 Hur ser er verksamhet ut?

 Vilken är din roll i verksamheten?

 Tror ni att det uppstår många oplanerade anpassningar vid införande och drift av 

systemet?

o Varför tror ni att de uppstår? Varför är de oplanerade?

 Vilka åtgärder har ni vidtagit för att minska antalet anpassningar?

 Tillhandahåller ni hjälp för anpassningar till era kunder?
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10.4 Bilaga 4, Intervjuunderlag – kunder av systemet 

Örebro universitet Datum:

Höstterminen 2008

Systemvetenskapliga programmet

C-uppsats, Informatik

Kontaktuppgifter

Maria Håkansson 

Tel: 0702522360 

e-mail: maria-hakansson@telia.com

Joakim Johansson

Tel: 0735119627

e-mail: joakim.johansson@gmail.com

Intervjufrågor

 Hur ser er verksamhet ut? (en kort beskrivning)

 Vilken är din roll i verksamheten?

 Hade ni någon tidigare erfarenhet av standardsystem innan införandet?

 Vid införande av standardsystemet i fråga, planerade ni några förändringar i 

verksamheten eller i systemet?

 Har ni gjort några förändringar i systemet eller i verksamheten?

o Vilka?

o Var förändringen något ni väntade er när ni skaffade systemet?

o Hur kom det sig att ni gjorde förändringen? 

o Resulterade förändringen i högre resursförbrukning än planerat?

o Var den till fördel för verksamheten?

 Finns det funktioner i systemet idag som ni saknar?
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10.5 Bilaga 5, Intervjuer leverantörer

10.5.1 Leverantör A

Sammanställning leverantör – verksamhet A, respondent A

Verksamheten De är ett dataföretag som jobbar med datorer på ”samma sätt som 

man gjorde tidigare”. De utvecklar system ur rollen som 

arbetsgivare sedan mitten av 90-talet. 

De säljer direkt till kund men har några få återförsäljare. 

Målgruppen är små och medelstora företag (upp till ett par hundra 

anställda). 

De jobbar mot egna idéer (spekulations utveckling) istället för att 

utveckla för en specifik kund, såsom man gjorde förr.

Respondentens roll i 

verksamheten

En av de som grundade företaget och sysslar idag mest med 

marknadsföring och försäljning.

Hur jobbade 

verksamheter förr med 

utveckling av 

standardsystem?

Förr i tiden så utvecklades ett program för en specifik verksamhet 

för att sedan eventuellt kunna passa i någon annan verksamhet. 

Men så kan man inte jobba idag för att då kommer man inte fram. 

Lönebranschen och 

standardiserade 

lönesystem

Lönebranschen har ingen konkurrens från stora leverantörer av 

standardsystem såsom Microsoft som är multinationella. Det 

beror på att de inte kan bygga system som kan säljas till ”alla”, 

såsom kalkylprogram och ordbehandlare kan göra.

Det är tullmurar och regeltyper som styr branschen och inte 

kostnaderna. Nationella beroendet gör också att de som väljer 

svenska företag som målgrupp, för sitt lönesystem, heller inte kan 
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gå utanför ”Sveriges murar”. För att få reda på vad som är på väg 

att förändras i alla de avtal som styr får de ligga och bevaka på 

hemsidor och vara uppmärksamma för att hänga med. När något 

ska ändras finns ingen tid i princip innan kunden önskar det in i 

systemet. De förbättringarna och anpassningar som man tvingas 

göra är en av de mest påverkande faktorerna varför många faller 

ur branschen.

Lönesystem är en defensiv produkt som är ett nödvändigt ont i 

verksamheter. Lönebiten kommer i ett sent läge eftersom man 

först vill få sin verksamhet att fungera (ordna med produktion och 

dylikt). 

Hur lön ska hanteras är lika till strukturen i verksamheter 

eftersom det regleras centralt. 

Skräddarsy ”Skräddarsydda världen finns inte!” Det man kan göra är att göra 

någon del extra på sidan men även det är ovanligt.

Det är endast verksamheter med 1000-tals anställda som har 

möjlighet att skräddarsy ett lönesystem.

Ofta är det så att ett standardsystem har utvecklats under många 

år och det finns erfarenhet ”inbyggd” i systemet. I deras system 

finns uppåt 20 års erfarenhet i systemet och det är något som talar 

emot valet att skräddarsy.
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Köp – pröva – släng Kostnaden ligger inte i produkten, snarare i utbildning för 

produkten. Det är rätt låg prisnivå på standardsystem, det gäller 

även på lönesystem.

Ofta klarar systemet mycket mer än vad kunden hade väntat sig 

vid anskaffningen.

De flesta småföretag kan inte lön och kompetensen i allmänhet i 

företag är relativt låg.

Anpassningar Programanpassningar – när de går in i systemet och ändrar 

inställning. De ställer in vilken lönartstabell (hjärtat i ett 

löneprogram) som ska användas av kunden, men inga 

anpassningar i programmet.

Anpassningar eller inställningar som kunder önskar dyker oftast 

upp när systemet varit i drift ett tag. 

En anpassning i standardsystemet är endast intressant om det är 

en ändring som kan nyttjas av flera, men om det inte går att 

använda den som standard så görs den inte.

Det behövs inga anpassningar i lönesystem eftersom det inte finns 

alternativa sätt att hantera lön (se ovan). Anpassningar sker därför 

oftast i försystem eller sidosystem till lönesystemet. (t ex tid, 

reseräkning) 

Problem med 

anpassningar

Om en leverantör gör anpassningar för kunder kan det leda till att 

det finns många versioner av systemet tillslut. Det ger problem 

när det är dags för versionsbyten och är i princip omöjligt att 

underhålla och kan tvinga leverantören att lägga ner sin 

verksamhet. 
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10.5.2 Leverantör B

Sammanställning leverantör - företag B, respondent A

Verksamheten En verksamhet som har varit på marknaden för PC-baserade 

lönesystem sedan 1980-talet. Idag har verksamheten kontor på 

några orter i Sverige för att ha närhet till kunden. De jobbar för 

att i systemet kunna hantera allt som har med personalhantering 

att göra.

Målgruppen är medel stora och stora företag. Idag har de väldigt 

många kunder som är stora, ca 3000-4000 anställda. Systemet 

vänder sig inte till en specifik bransch utan har idag ”en salig 

blandning”

Respondentens roll i 

verksamheten

Respondentens roll är i verksamheten är konsult chef. Det innebär 

att man har personalansvar med konsulterna. Man behandlar 

personalfrågor såsom lönesamtal, medarbetarsamtal och dylikt. 

Rollen innebär också att fördela de konsult jobb som inkommer 

till verksamheten på de anställda.

Kollektivavtal I botten på alla företag idag finns ett kollektivavtal som styr hur 

verksamheter bland annat ska arbeta gällande utbetalningar av 

lön, hantering av när anställda är sjuka eller vårdar barn. 

Myndigheter ställer höga krav på verksamheter om vad som ska 

redovisas. En sak är statistik men det finns mycket mer. 

Anpassning/integration Begreppet – anpassning är ett brett begrepp och kan betyda olika 

hur man nu tolkar det. 

”vi gör alltid anpassningar samtidigt som vi aldrig gör 

anpassningar”

Programmet är en standardprodukt och därför görs inga 

”skruvningar” direkt i programmet. Och det är av den enkla 
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Sidosystem

anledningen att det leder till underhållsproblem vid 

versionsbyten, det blir för mycket att hålla ordning på.

Om det är en anpassning som många kunder frågar efter kan det 

bli en standardgrej i systemet (man går då in och ”skruvar”), men 

det är sällan det händer, oftast är det så att anpassningen inte går 

att använda för andra än den specifika verksamheten.

Om verksamheten har andra affärssystem kan en anpassning

mellan dem göras. De hjälper till med dataöverföringen som ska 

åt det ena eller andra hållet. Det kan vara data såsom att 

löneberäkningarna ska överföras till ekonomisystemet för att 

underlätta redovisningsbiten för verksamheten. 

Anpassningar i sidosystem är vanligt att göra idag. Speciellt i 

stora system. Men det är lättare att göra anpassningarna idag 

eftersom det är vanliga och systemen har ”kommit närmare” 

varandra än de va förut.

När anpassningar görs i sidosystem så stör inte det versionsbyten 

på samma sätt som direkta ”skruvningar” i systemet. Men det 

KAN självklart ställa till problem, det beror på vilka anpassningar 

som sker i programmet.

Vem håller ordning på 

anpassningarna?

Det är leverantören som håller ordning på vilka anpassningar som 

görs för vilken kund. Det är för att kunna ge rätt service, support 

och underlätta vid versionsbyten etc.

Det är alltid de som utför anpassningar, nästan till 100 %
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Åtgärder för att undvika 

anpassningar

När ett system ska införas görs alltid en ”kartläggning” över 

verksamheten för att få veta så mycket som möjligt så tidigt som 

möjligt. I kartläggning dyker ofta önskemål om kopplingar till 

sidosystem upp men också mycket annat. 

Anpassningar som 

verksamheter (kunder) 

gör

De utvecklar standardprogrammet så att mycket ansvar ska läggas 

på den anställde och dess närmaste chef. De tror på idén att ta 

bort ansvaret från lönekontoret och de som jobbar där mer ska 

fundera som konsulter för den anställde som istället ska 

rapportera. 

Problem som kan upplevas med detta är riktigheten, men den ska 

kontrolleras av närmaste chef eftersom det är den som ska veta 

om man varit ute och rest eller om man varit sjuk. 

Vem vet bäst när jag var ute och reste? – Jo jag… Vem vet bäst 

när jag var sjuk? – Jo jag… Vem vet bäst när jag jobbade över? 

Jo jag…

Funktioner som inte 

används?

Det finns funktioner i systemet som inte nyttjas av alla 

verksamheter och det är synd. Väldigt många som inte tar till sig 

de nya funktionerna och det märks när de kontaktar företaget med 

önskemål om funktioner som funnits i systemet ett bra tag. 

Systemet utvecklas hela tiden och det kommer en nyversion varje 

år.

Tid till att införa 

anpassningar

Tiden till att införa en anpassning varierar, det finns inget 

generellt svar. Vissa saker vet man om, det finns saker som 

förändras regelbundet, t ex vid årsskifte finns en regel som alltid 

ändras. 

Men om det sker ”överraskningar” kan det vara snabba ryck. Att 

regeländringar kommer ut med kort varsel stör utvecklingen av 
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programmet för att de jobbar långsiktigt. Dock kan de inte säga 

”vi fixar det nästa år” utan det måste avsättas resurser för att fixa 

det då de alltid måste följa lagstiftningen. 

10.5.3 Leverantör C

 Vilken är din roll i verksamheten? 

Kundchef och supportansvarig för lönesystemet.

 Har ni olika versioner av systemet för olika branscher? 

Ja, det har vi! Vi har en anpassning för transportavtalet, olika rapport bland annat ett 

anpassat grundregister (löneartsregister). Dessutom har vi andra företag i koncernen 

som bara gör anpassningar för vissa branscher. När vi hittar en stor bransch har vi 

brutit ut dessa kunder från företaget och bildat ett bolag inom den branschen för att 

göra anpassningar. Vi har flera olika branschbolag, t.ex. hotell, restaurang, 

detaljhandel med flera. 

 Vilka anpassningar är möjliga att göra med ert lönesystem? 

Inga, vi tar in önskemål och gör prioriteringar, men inga anpassningar innan kunden 

kör igång! 

 Brukar kunder anpassa i sin verksamhet för att fungera med systemet? 

Nej, inga stora anpassningar. 

 Vad har ni vidtagit för åtgärder för att undvika anpassningar? 

Programmet är byggt för att kunna importera lönetransaktioner från försystem eller 

bygga kopplingar till. Vi kan även exportera olika rapporter som behövs. Systemet är 

ett relativt öppet system. 
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10.6 Bilaga 6, Intervjuer kunder

10.6.1 Kund A

Sammanställning kunder – verksamhet A, respondent A och B

Verksamheten De är en verksamhet som drivs privat, de är vana att ta beslut och 

det kan vara en anledning till att de ställer höga krav. 

Det är styrningen mot vilka konton som styr lönesystemet. Men 

man kan tillverka mycket själv i systemet dock måste det göras på 

”rätt” sätt och man frågar helst någon som har koll först, oftast 

leverantören.

Respondenternas roll Jobbar med lönehanteringen, respondent A var med och 

anskaffade systemet och jobbar idag med bland annat

bokföringsunderlag samt skattedeklarationer. Medan respondent 

B jobbar i systemet dagligen med lönehantering.

Anskaffningen Respondent A var den som ansåg att verksamheten behövde ett 

nytt lönesystem och då ut på Internet för att söka information om 

säljare för lönesystem. De valde ett standardsystem som är 

anpassat för deras bransch. 

Den stora skillnaden från det förra systemet är att det nya är 

nätverksbaserat och kan ha flera användare som kör systemet 

samtidigt. 

Införande Leverantören kom dit och hade en snabbkurs om systemet men 

det mesta har respondenterna lärt sig själva. Då det är ett 

Windows-baserat systemet är det lätt att ”klicka” sig fram. Svåra 

var att veta vad allt betydde, men det fick man veta under 

snabbkursen, och sedan var det lätt.

Införandet gick smidigt. Ett problem uppstod med 
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dataöverföringen från det gamla systemet men det löste 

verksamheten. Som privat bolag är de vana att lösa problem 

själva.

Annars gick införandet smidigt och det gick att sätta igång direkt 

med arbetet.

Innan man kände till programmet upplevdes ”oj, hur ska det här 

gå?” men nu fungerar det bra.

De har önskemål på systemet och ringer till leverantören och 

presenterar dessa.

Då de är en stor kund, kan de se marknaden brett och därför görs 

många anpassningar efter dem.

Ett bra program för deras verksamhet, det uppfyller nästan alla 

deras krav.

Systemet fungerar bra och skulle kunna användas väldigt, väldigt 

bra då de flesta möjligheterna man behöver finns i systemet.

Anpassningar Arbetet pågår som det gjorde innan och verksamheten har inte 

förändrats något på grund av systemet.

Ju mer man jobbar med något, desto bättre blir man och desto 

tydligare blir man och ställer högre krav. Det är en utvecklingsfas 

för en själv. 

Om man måste göra mycket anpassningar har man valt fel

system!
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Försystem/sidosystem Ett system fanns redan innan som används för att samla data för 

rapporten och det används även idag. Där samverkar 

standardsystemet och sidosystemet för att läsa överdata och 

skriva ut rapporter.

Det finns många funktioner i systemet som de inte använder

Handböckerna är svåra att hitta i vilket kanske är en faktor till att 

fler funktioner inte används.

Det ska finnas möjlighet för verksamheten att växa, det kan inte 

vara ett lönesystem som sätter stopp för expanderingen.

10.6.2 Kund B 

 Hur ser er verksamhet ut? (en kort beskrivning)

Vår affärsidé är att erbjuda yrkesutövare inom kultur- och underhållningsbranschen 

professionell hjälp med ekonomi, förhandlingar, juridik, affärsupplägg, administration, 

projekt- och företagsledning. Bland företagets uppdragsgivare finns några av landets 

främsta inom sitt område, varav en del med stor internationell framgång. Vi representerar 

idag ca 120 klienter och administrerar ca 160 företag. Företaget har för närvarande tolv 

anställda, alla stationerade i Örebro.

 Vilken är din roll i verksamheten?

Redovisningsassistent/ekonomi - löpande bokföring, månadsavslut, moms/skatter, löner 

och försäkringar

 Hade ni någon tidigare erfarenhet av standardsystem innan införandet?

Ja inom redovisning. Nej inom löneprogram.
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 Vid införande av standardsystemet i fråga, planerade ni några förändringar i verksamheten 

eller i systemet?

Manuella moment planerades att tas bort i verksamheten. Inga förändringar planerades i 

systemet.

 Har ni gjort några förändringar i systemet eller i verksamheten? 

 Vilka? Manuella moment togs bort i verksamheten såsom manuella lönekort och 

manuella summeringar till skattedeklarationer och kontrolluppgifter. 

 Var förändringen något ni väntade er när ni skaffade systemet? Ja 

 Hur kom det sig att ni gjorde förändringen? För att effektivisera lönehanteringen, 

skattedeklarationerna och kontrolluppgifterna samt för att lättare få fram 

information. 

 Resulterade förändringen i högre resursförbrukning än planerat? Nej 

 Var den till fördel för verksamheten? Ja 

 Finns det funktioner i systemet idag som ni saknar? Ja: 

– Funktion för löner, skattedeklarationer och kontrolluppgifter för utlandsanställda SINK och 

SINK-A.

– Avdraget för företagsstödet i skattedeklarationen fungerar ej för koncerner där koncernen ej 

får överstiga det totala avdraget. 

– Det går ej att sortera inlagda bolag i bokstavsordning vilket är ett problem när man har ett 

stort antal bolag.
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10.6.3 Kund C

 Hur ser er verksamhet ut? (en kort beskrivning) 

Vi är ett innovativt biomedicinskt företag med fokus på området ledsjukdomar med 

broskpåverkan. Vår verksamhet syftar primärt till att utveckla nya läkemedelskoncept för 

utlicensiering till läkemedels- och biotechindustrin och att parallellt med detta utveckla 

nya biomarkörtest för såväl rutinsjukvård som för den forskande industrin. 

 Vilken är din roll i verksamheten? 

Ekonomiansvarig/PA-ansvarig

 Hade ni någon tidigare erfarenhet av standardsystem innan införandet? Nej

 Vid införande av standardsystemet i fråga, planerade ni några förändringar i 

verksamheten eller i systemet? Nej

 Har ni gjort några förändringar i systemet eller i verksamheten? Nej

1. Vilka?

2. Var förändringen något ni väntade er när ni skaffade systemet?

3. Hur kom det sig att ni gjorde förändringen? 

4. Resulterade förändringen i högre resursförbrukning än planerat?

5. Var den till fördel för verksamheten?

 Finns det funktioner i systemet idag som ni saknar? För närvarande funderar vi på ett 

reseräkningsprogram, som är en tilläggsmodul och integrerat till ekonomisystemet.

 Uppföljningsfråga: Vad var anledningen till att ni skaffade standardsystemet? För att 

samla all information på ett ställe
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10.6.4 Kund D

Örebro universitet Datum:

Höstterminen 2008

Systemvetenskapliga programmet

C-uppsats, Informatik

Kontaktuppgifter

Maria Håkansson 

Tel: 0702522360 

e-mail: maria-hakansson@telia.com

Joakim Johansson

Tel: 0735119627

e-mail: joakim.johansson@gmail.com

Intervjufrågor

 Hur ser er verksamhet ut? (en kort beskrivning)

Vi är en liten reklambyrå som jobbar med både kosument- och b2b-reklam. Vi jobbar med 

svenska och nordiska uppdrag. Vi är i dag få anställda i bolaget och jobbar med en hel del 

personer på frilancebasis.

 Vilken är din roll i verksamheten?

Min roll är dels att jobba med kunderna som kombinerad projekt- och produktionsledare.

Jag sköter dessutom all administration, ekonomi, personalfrågor med löner etc för företaget. Jag 

är en av delägarna.
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 Hade ni någon tidigare erfarenhet av standardsystem innan införandet?

Nej, vi jobbade med egen framtagna mallar och manuella system. Har sedan 1997 jobbat med 

leverantörens system, först mac-baserade program (eftersom vi än idag jobbar i ren macmiljö) 

sedan ca 1-2 år i pc-baserade program .

 Vid införande av standardsystemet i fråga, planerade ni några förändringar i 

verksamheten eller i systemet?

Nej vi planerade inga förändringar och har inte behövt göra några förändringar/justeringar

 Har ni gjort några förändringar i systemet eller i verksamheten?

o Vilka?

o Var förändringen något ni väntade er när ni skaffade systemet?

o Hur kom det sig att ni gjorde förändringen? 

o Resulterade förändringen i högre resursförbrukning än planerat?

o Var den till fördel för verksamheten?

Nej vi kör systemet som det är, förändringen för vår del blev en tidsvinst genom användning av 

systemet (efter en inkörningsperiod där tidsåtgången var naturligtvis större). Nu finns all info 

samlad på ett och samma ställe. Lätt att få ut info, göra kontrolluppgifter etc, export av underlag 

in i vårt ekonomisystem.

 Finns det funktioner i systemet idag som ni saknar?

Nej, vår verksamhet är så liten och enkel att vi hittar allt vi behöver.
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10.7 Bilaga 7,  Definitioner enligt National Encyklopedin

10.7.1 Definition av modell

www.ne.se 

modell

modell  (ty. Modell ,  av ital. modello ,  av lat. mo´dulus  'mått(stock)', 'skala', 

diminutivform av modus), i  vetenskaplig bemärkelse vanligen detsamma som en 

representation av ett fenomen. Även i vetenskapliga sammanhang använder man sig 

av konkreta modeller; genom att sätta samman kulor på ett visst sätt kan man t.ex. 

bygga en modell som åskådliggör DNA-molekylens dubbelspiral, ungefär som man 

låter fartygsmodeller återge egenskaper hos fartyg. Med en vetenskaplig modell, 

t .ex. en atommodell, avser man emellertid vanligen en abstrakt modell, dvs. en 

mängd tänkta entiteter med vissa postulerade egenskaper beskrivna i en teori. Man 

talar om en matematisk modell  när modellen är beskriven i matematisk terminologi. 

Under förutsättning att modellen och verkligheten tillräckligt liknar varandra i 

relevanta avseenden kan man genom att studera modellen även lära känna det 

verkliga fenomenet. Att konstruera en abstrakt vetenskaplig modell för ett fenomen 

är alltså i stort sett detsamma som att ställa upp en teori om fenomenet. I den mån 

det här finns någon betydelseskillnad består den i att man genom att tala om 

modeller framhäver att det är frågan om en kanske förenklad representation av 

fenomenet, och att man därför inte gör anspråk på att ge en helt riktig bild av 

verkligheten. Angående modeller i logisk-matematisk bemärkelse, se modellteori. 

Dag Prawitz

Vid projekteringsarbete  används modeller för att studera utformningen av t.ex. 

byggnadsverk. Inom industridesign byggs ofta fullskalemodeller för ingående 

prövning. Modeller har betydande pedagogisk användning vid museer och 

undervisningsinstitutioner; berömda exempel är Kongliga modellkammaren samt 

modellkammaren vid Chalmers tekniska högskolas institution för arkitekturhistoria.
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Björn Linn

I hobbysammanhang  är modellbygge av tekniska ting, såsom bilar, båtar, flygplan 

och tåg vanligast, men historiska figurer och byggnader är också populära. 

Modellbygge kan vara inriktat på att in i minsta detalj avbilda förebilder, 

skalamodeller, medan radiostyrda flygplan och modelljärnvägsbanor är exempel på 

rörliga modellbyggen. Statiska modellbyggen i skala kan vara t.ex. plastbyggsatser 

och skeppsbyggen i trämaterial. Linkontrollflygplan och radiostyrda bilar är 

exempel på modellbyggen där funktionen är viktigare än att avbilda en exakt 

förebild. 

Freddy Stenbom

Om texten är lång kan du markera hela texten 

och kopiera in den i ett 

ordbehandlingsprogram, till exempel Word. 

Skriv därefter ut texten därifrån. 

Skriv ut

2008-01-09 Källa Nationalencyklopedin

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=257569

© Nat ionalencyklopedin och Språkdata (ordboksart iklar)  2008
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10.7.2 Definition av metod 

www.ne.se 

metod

meto´d  subst . ~en ~er 

ORDLED:  met-od-en

• planmässigt t il lvägagångssätt  för  at t  uppnå visst  resultat  {eväg 3}: metodfel; 

metodproblem ; inlärningsmetod; uteslutningsmetod; t i l lämpa nya ~er i 

undervisningen; utnyttja vetenskapliga ~er; sakna ~ i sitt arbete

KONSTR.: en ~ (för ngt), ~ ( i ngt), en ~ (att+INF)

HIST.:  sedan 1655; via lat .  av grek.  methodos  ' t i l lvägagångssät t ;  efter forskning'

Om texten är lång kan du markera hela texten 

och kopiera in den i ett 

ordbehandlingsprogram, till exempel Word. 

Skriv därefter ut texten därifrån. 

Skriv ut

2008-01-09 Källa Nationalencyklopedins ordbok

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O243754

© Nat ionalencyklopedin och Språkdata (ordboksart iklar)  2008


