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Förord 
Vi vill börja med att tacka vår kontaktperson på företaget, eftersom att detta arbete hade varit 

omöjligt att genomföra utan den feedback och den tid som denna person lagt ner för att 

besvara våra frågor. Vi vill även passa på att tacka de övriga medarbetarna på företaget då 

dessa avsatt tid till oss och därmed möjliggjort de olika infallsvinklarna i vår insamlade data. 

Avslutningsvis vill vi passa på att tacka vår handledare Ulrika H Westergren vilken tack vare 

sin gedigna erfarenhet kunnat stötta oss samt bidra med bra diskussioner och stöd. 

 

Abstract 
Application Lifecycle Management (ALM) is a genre of computerized systems which allows 
system development corporations to efficiently and more easily manage, maintain and 
handle the applications lifecycle. These ALM systems have a wide variety of tools which can 
be integrated to enable and support collaborative work, while they act at the core of the 
organisation. Todays ALM systems support flexible system development methods 
throughout the entire development process. This paper focuses on a case-study of a Swedish 
business- and technology corporation and their use of two ALM systems with an aim to 
unravel the differences between these systems and their functionality to serve as a basis for 
decision making regarding their utilization of best practice with their ALM-Systems. 
Meanwhile we studied their approach to ALM systems to see if they were using them 
according to the initial idea of ALM systems. The study is of a qualitative characteristic and 
both semi-structured interviews with employees and self-gathered data have been used to 
enable our research and the creation of benchmarks. The results from our study show that 
the corporation uses both their ALM systems as intended from the initial idea, but we have 
identified a need to integrate one of the ALM systems with their costumer support portal 
through a web service. To enable this integration they will raise the amount of affordance 
to a distinctive degree due to the seamless connection and communication between the ALM 
system and the customer portal. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund  
Inom IT-projekt har det funnits en hel del problem genom åren. Enligt en undersökning 

från Standish Group läggs 31% av alla projekt ner innan de är avslutade, samt att mer än 

hälften av alla projekt överskrider den tillsatta budgeten (Whittaker 1999). Det återfinns 

återkommande faktorer vilka påverkar utfallet från IT-projekt negativt, på grund av dessa 

problem och komplexiteten bakom drivande av systemutvecklings relaterade IT-projekt har 

det skapats verktyg i ett försök att hantera dessa komplexa problem (Whittaker 1999).  

Då arbete i projektform är vanligt inom IT-företag som arbetar med systemutveckling, är 

det enligt Blomberg (1998) lätt att betydelsen och engagemanget med att arbeta inom ett 

projekt normaliseras och arbete i projektform inte upplevs som något spännande utan som 

vardaglig rutin (Blomberg 1998). Samtidigt som Görling (2009) poängterar att balansgången 

mellan en förnuftig konstruktion på det utvecklade systemet och en snabb leverans är den 

största utmaningen inom IT-projekt (Görling 2009).   

Inom IT-företag används det nu en del olika verktyg för att underlätta hanteringen av 

komplexiteten inom verksamheten och drivandet av IT-projekt. En sådan typ av 

verktygsplattform är Application Lifecycle Management-System, även kallat ALM-System. 

Området är viktigt att undersöka för att det är svårt för IT-företag att på ett tillfredställande 

sätt hantera hela den komplexa process som innefattas av systemutveckling och förvaltning 

för att i slutändan skapa affärsvärde i det aktuella projektet. Vilket Shaw (2007) säger att 

ALM-Systemen bidrar till genom att underlätta defineringen av affärsnödvändigheter på ett 

kostnadseffektivt sätt. ALM-System hjälper därmed till att koordinera och driva 

mjukvarurelaterade projekt genom hela applikationens livscykel. Enligt Chappell kan denna 

utmaning hanteras på ett bra sätt genom att anamma ett brett perspektiv på ALM-System 

(Chappell 2010). En svårighet inom användande av ALM-System är att nyttja systemen på 

rätt sätt, Chappell (2010) säger att fokuset ligger i hur de olika verktygen i systemet 

kommunicerar med varandra (Chappell 2010). 

Komplexiteten med att driva IT-projekt hjälps genom användandet av ALM-System, då 

detta underlättar och involverar alla deltagare genom hela processen, eftersom det ska hjälpa 

till att stödja och leda projekten under hela projektprocessen (Schwaber 2006). Viss 

komplexitet kvarstår och återfinns även i valet av ALM-System till den egna organisationen 

detta eftersom att olika typer av verktyg återfinns hos olika leverantörer, där vissa verktyg 

inte kan sammankopplas på ett bra sätt mellan olika leverantörers system och tredjeparts 

verktyg (Schwaber 2006). 

Anledningen till att vi gick vidare med detta ämne beror på att vi båda har ett stort 

intresse av organisationer. Då framförallt hur dessa kan struktureras och formas för att på så 

sätt kunna möta och hantera så väl den externa konkurrensen, som de interna utmaningar 

många organisationer kontinuerligt möter. Detta är ett problem som så väl ett fenomen som 

vi alltid tyckt varit intressant att få studera. Samtidigt har vi under den tid vi spenderat på vår 

utbildning inom de flesta kurser på ett eller annat sätt fått en inblick i vanliga organisatoriska 

problem och möjligheter hos företag vilka använder sig av stora IT-system. Därför blev vi 
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väldigt intresserade när ett IT-företag vilka vi valt att kalla för IT-Tjänst AB behövde hjälp 

med att studera och jämföra två stycken ALM-System eftersom det är ett viktigt verktyg inom 

verksamheten, för att kunna hantera dessa komplexa IT-projekt på ett effektivt och 

framgångsrikt sätt. 

 

1.2 Syfte  
Undersökningen är tänkt att belysa hur ALM-System han hjälpa IT-företag att i sitt 

vardagliga arbete hantera den komplexitet som finns inom hanteringen av IT-projekt inom 

systemutveckling. Detta för att skapa förståelse kring hanteringen av IT-projekt och således 

möjliggöra för en bättre integration av ALM-System i den egna verksamheten. 

 

 

1.3 Problemformulering 
För att reda ut hur IT-Tjänst AB stödjs av de nämnda ALM-Systemen har vi valt att fokusera 

på denna frågeställning: 

• Hur kan användandet av ALM-System gynna företag som arbetar med 

systemutveckling i projektform? 

Anledning till att vi har valt att formulera frågeställningen enligt ovan är att vi ville ta hänsyn 

till ytterligare en dimension som vi anser är viktig, vilket är en organisatorisk dimension. 

Beslutet togs för att vi inte ville stirra oss blinda på enbart skillnader i funktionalitet utan vi 

ville undersöka hur deras systemutvecklingsmetod samt hur deras sätt att bedriva projekt 

stöds av ALM-System. Detta för att skapa en bättre helhetsuppfattning angående ALM-

System och hur de bör användas inom företag. 
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2. Relaterad  forskning 
Application Lifecycle Management eller ALM är en typ av system vilka IT-företag som 

utvecklar mjukvaru applikationer kan använda sig av för att stödja, koordinera och driva 

projekt genom hela applikationens livscykel. Allt detta för att kunna hjälpa verksamheten att 

driva och hantera komplexiteten i IT-projekt. I detta kapitel redogörs för vad detta datorstöd 

är för något samt hur dessa används. Eftersom att systemutveckling sker genom arbete i 

projektform där IT-projekt är något väldigt komplext i en bransch som uteslutande går från 

ett eller flera projekt till ett annat. Så har vi valt att reda ut samt förklara olika synsätt på en 

projekt organisation samt problemen bakom misslyckade IT-projekt i den andra delen av 

detta kapitel.  

2.1. ALM, ett datorstöd för verksamheten 
Ett begrepp som används när det kommer till datorstöd inom IT-branschen är ALM. För att 

lättare skapa förståelse för vad ALM är har vi valt att introducera begreppet datorstöd, samt 

vad som menas med det. När man pratar om datorstöd för en verksamhet kan detta lättast 

relateras till stora system som är implementerade för att stödja den egna verksamheten inom 

ett visst avsnitt till exempel affärssystemet SAP.  

Affärssystemet SAP är ett Enterprise Resource Planning system (ERP) vilket är ett system 

som har till uppgift att sammankoppla ett antal olika delar och processer hos ett företag. 

Dessa delar är ekonomi, försäljning, marknadsföring, verksamhet och logistik vilka alla 

sammankopplas tack vare ERP-Systemet. Tanken med denna typ av system är att genom 

denna sammankoppling skapar man en integrerad värdekedja vilket ska stödja huvudmotivet 

att öka en verksamhets konkurrenskraft (Chen 2001).  

Det återfinns en del likheter mellan ERP och ALM, båda systemen är till för att stödja och 

effektivisera den egna verksamheten. Inom ERP-Systemen använder man sig av ett antal 

verktyg för att exempelvis hantera löner eller fakturor, på samma sätt fungerar ett ALM-

System genom att använda sig av exempelvis verktyg som hanterar styrning av ett pågående 

projekt eller ett utvecklingsverktyg.  

ALM handlar i stort om att kunna koordinera och driva mjukvarurelaterade projekt, samt 

underhålla det utvecklade systemet på ett smidigt sätt. ALM- systemet är tänkt att användas 

genom hela den utvecklade applikationens livscykel. Shaw (2007) vill att man ska definiera 

ALM som ett sätt att göra affärer inom systemutveckling, detta eftersom att enligt hans 

beskrivning är målsättningen med ALM att den ska hjälpa till att definiera 

affärsnödvändigheter så att dessa realiseras på ett kostnadseffektivt och förutsägbart sätt, 

vilket ska bidra till konkurrenskraft och kostnadsbesparingar inom organisationen (Shaw 

2007). Ett sätt att definiera ALM enligt Schwaber (2006) är som koordineringen av 

utvecklade livs-cykelaktiviteter, vilka innefattar kravhantering, utveckling, bygg och testning 

samt modellering. Detta ska enligt Schwaber (2006) ske genom att förstärka och stödja alla 

tänkbara processer genom de nämnda aktiviteterna. Vidare tillägger de att ett ALM system 

även ska fungera så att det hjälper till med hanteringen och ledandet mellan de olika 

utvecklade artefakterna som berörs. Samtidigt som olika typer av rapporteringar fortlöpande 
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görs genom hela cykeln (Schwaber 2006). Ett ytterligare synsätt och definition av ALM 

presenteras av Chappell (2010) där han påpekar att en exakt och rättvisande definition är 

svår att återge, eftersom att han menar att aktörer har olika perspektiv till innebörden med 

just ALM. Chappell (2010) definition på ALM är därför av en bredare karraktär. Hans 

definition är istället att en applikations livscykel handlar om den tid där företaget spenderar 

pengar på den, vilket då sträcker sig från att den första idén om applikationen tills dess att 

applikationen tas ur bruk. Detta eftersom att han anser att något annat synsätt inte är 

rättvisande, om man ska ha en korrekt syn på vad som menas med ALM och strävar efter att 

uppnå affärsvärde genom användande av ALM. Inom ALM har Chappell (2010) valt att 

definiera tre stycken aspekter Governance, Development, Operations (Bild 1). Dessa tre 

aspekter sträcker sig i olika omfattningar genom hans definition på en applikations livscykel. 

Governance sträcker sig ända från idéstadiet till livscykelns slut och omfattar all 

beslutshantering och projektledning vilket sträcker sig genom hela livscykeln. Development 
handlar om processen där själva utvecklandet sker och sträcker sig således mellan idéstadiet 

och driftsättningen av den utvecklade applikationen. Men denna aspekt kan återfödas på nytt 

under livscykeln allt eftersom man arbetar fram uppgraderingar och nyversioner. Operations 

handlar om det arbete vilket måste läggas ner för driftandet av ett system och innefattar ett 

arbete som delvis överlappar driftsättningen i Development aspekten och pågår till 

livscykelns slut (Chappell 2010). 
   

Bild 1: Grafisk representation av ALMs tre aspekter (Chappell 2010) 

Sammanfattningsvis vill vi med det ovan nämnda konstatera att grundtanken med ett 

väletablerat och korrekt konfigurerat ALM-System är att det ska kontinuerligt hjälpa till och 

stödja alla aktiviteter genom hela applikationens livscykel. Dessa aktiviteter stödjs genom 

användande av olika typer av verktyg, och som Chappell (2010) säger: “You have to pick 

tools, obviously. But tools aren’t the focus; the focus is how the tools connect.”. Med det i 

åtanke anser vi att anpassningsbarheten hos ett ALM-System bör vara rätt omfattande, 

eftersom att en applikation går igenom en mängd olika faser under sin livscykel. 

Applikationen börjar sitt liv genom ett utvecklingsprojekt som efter implementationen ofta 

övergår till ett förvaltningsprojekt. Då utvecklingsprojekt och förvaltningsprojekt oftast är av 
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olika karaktär är det därmed viktigt att det finns stöd för rätt typ av aktiviteter hos det 

nyttjade ALM-systemet. 

Den första generationens ALM-System får dock motta en del kritik, detta eftersom att det 

visat sig att de flesta ALM-verktyg som finns inte möter alla de krav som några intressenter 

ställer. I rollen som intressent är det viktigt med synbarhet, spårbarhet samt samarbetande 

mellan olika tekniska, funktionella och organisatoriska delar hos verktygen (shaw 2007). Det 

är här som det anses finnas en del brister med den första generationens ALM-System. 

Eftersom att roller som sträcker sig över flera discipliner tvingas hoppa mellan de olika 

verktygen för att komma åt den information man söker, samtidigt som informationen från de 

olika verktygen inte är sammanslagen och normaliserad till den grad att den inte behöver viss 

handpåläggning för att verka enhetlig (Shaw 2007). Försök har gjorts i tidigt stadium från 

olika ALM-Systems leverantörer att skapa add-on verktyg för att åtgärda dessa brister, men 

dessa lösningar har sällan varit kompletta och kan i vissa fall skapa förvirring hos 

systemanvändarna (Schwaber 2006). Som en ytterligare lösning till detta har vissa 

leverantörer strävat efter användandet av en datakatalog i lagrandet av data, för att 

möjliggöra åtkomst till utvecklad kod bland alla inblandade i processen. Alternativt att man 

helt enkelt använder sig av en och samma leverantör till alla sina verktyg (Shaw 2007). 

Användandet av en och samma leverantör är inte alltid en hållbar lösning för ett företag, 

eftersom att alla företag inte erbjuder alla typer av verktyg som den enskilda organisationen 

behöver (Shaw 2007). 
Som en slutsats om de brister som nämnts ovan vill vi konstatera att det så klart återfinns 

brister inom ALM, men att det inte behöver betyda att det är ett problem för alla företag. 

Eftersom att alla företag inte ser exakt likadana ut kan ett problem hos ett företag inte behöva 

återfinnas hos ett annat, då det kan skilja sig väldigt mycket i projektstruktur och arbetssätt 

samt rollfördelning hos olika företag och organisationer. Med tanke på den kritik som den 

första generationens ALM-System har fått motta har den andra generationen utvecklats för 

att hantera dessa.  

Grundtanken med den andra generationens ALM-System är att de ska fungera som en 

plattform för koordinering och ledning för utvecklingsrelaterade aktiviteter, istället för det 

gamla synsättet där man enligt Schwaber (2006) såg systemen som en samling av 

livscykelverktyg med begränsade funktioner. Med det i åtanke finns det några huvudpunkter 

som fokuseras på inom den andra generationens system vilka vi nu kommer att redogöra för. 

Det första är att verktyg utvecklas som plugins. Anledningen till att man valt att utgå ifrån en 

plugin-liknande integration av verktyg är för att möjliggöra en enklare och billigare 

integration av verktygen då man blir friare i valet av verktyg. Inom dessa verktyg är det 

nödvändigt att viss typ av funktionalitet bör finnas tillgängligt inom fler verktyg. Detta för att 

ytterligare stödja samarbete, arbetsflöden, säkerhet och rapportering. Neutraliteten gällande 

datakatalogen är ytterligare ett stöd inom andra generationens ALM-System vilket innebär 

att man inte blir låst till tillverkarens datakatalog, utan man kan välja själv vilken datakatalog 

man vill arbeta mot. Som en fördel till att man kan välja datakatalog själv finns det 

möjligheter att slippa investera i en ny datakatalog då man har möjligheten att fortsätta 

arbeta med den datakatalog vilken man är van att arbeta med då man väljer att uppdatera sitt 

ALM-System. Vidare är det tänkt att man inom generation två ska ha möjligheten att 
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använda sig av öppna integrationsbara standarder som APIer från webbtjänster och 

industristandarder för integrera dessa mot ALM-Systemets verktyg (Schwaber 2006).  
En slutsats som vi kan dra av den andra generationens ALM-System samt själva 

grundidén med denna generation är att det bör leda till en bättre integration mellan de olika 

verktygen man använder sig av, för att på så sätt få de olika verktygen att fungera mer 

sömlöst för en starkare och tätare integration. Men något som vi däremot har noterat är att 

alla leverantörer av ALM-System idag inte övergått till den tidigare nämnda neutraliteten 

gällande repository, utan vissa leverantörer väljer att fortfarande ha stöd för en specifik 

repository. Detta är något som vi snarare ser som att vissa leverantörer inte vill släppa 

systemlösningar vilka är allt för öppna, då de vill försäkra sig om att man kan binda upp sina 

kunder till en viss nivå. Eller som Schwaber (2006) säger att tillverkarna bygger ALM 

plattformar vilka möjliggör bättre integration med sina egna verktyg än den integration som 

tillåts genom tredjeparts lösningar (Schwaber 2006).  

 

2.2 IT-projekt  
Ett klassiskt synsätt på vad en projektorganisation är, beskrivs av Stefan Görling enligt 

följande förfarande. Inom ett projekt väljer man att organisera sig på ett sådant sätt att de 

olika deltagarna placeras och används när deras tjänster är önskvärda. En anledning till detta 

är för att man inte ska slösa med resurser inom projektet eftersom att man inom projektet 

har definierat tre typer av mål. Dessa är: tid, funktion och ekonomi (Görling 2009, s42). 

Inom IT-projekt återfinns flera olika intressenter och aktörer vilka alla har egna intressen 

rörande de problem vilka man vill lösa genom projektet. De olika intressena sträcker sig allt i 

från kundens problem vilket säljaren utlovat ska lösas, till ledningens finansiella intressen. 

Därför handlar IT-projekt om en viss typ av förhandling mellan alla dessa intressenters viljor. 

Man måste alltså ta hänsyn till vad både kunden utlovats samtidigt som själva utvecklingen 

sker på ett korrekt sätt rent ekonomiskt men även för framtida utvecklingsmöjligheter. Den 

utmaningen man därmed kan identifiera i drivandet av IT-projekt är den eviga balansgången 

mellan snabb leverans och en förnuftig konstruktion (Görling 2009, s20), detta synsätt 

innebär att så länge man följer en punktlista över hur ett idealiskt projekt utförs, så kommer 

framgång att nås. 

Det finns självklart författare som återger en mindre nyanserad bild av 

projektorganisationer som förmodligen återspeglar verkligheten på ett bättre sätt. Tittar man 

på författare som Jesper Blomberg (1998) istället förhåller sig mer kritisk mot dessa klassiska 

idealiseringar av projekt och projektorganisationer skapas en helt annan bild av vad som 

verkligen är ett projekt. Blomberg(1998) anser att projekt är ett begrepp med tvetydigt 

innehåll, eftersom att begreppet har missbrukats genom åren av en mängd olika 

organisationer och branscher. Han anser att ett projekt är ett ord fyllt av mening som en sorts 

etikett vilken uttrycker idéer, samtidigt som vilken mening denna etikett skulle uttrycka inte 

är bestämd utan bestäms av det sammanhang etiketten används i. Inom vissa branscher som 

till exempel byggbranschen beskriver han att ordet projekt snarare normaliserar 

engagemanget och kreativiteten hos deltagarna eftersom att ett byggprojekt är en del av deras 
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ordinarie verksamhet då det symboliserar rutin. Om man därför väljer att sätta etiketter på 

allting med ordet projekt blir begreppet således innehållslöst. För att man ska uppfatta ordet 

som något annorlunda och avvikande mot den normala, löpande och kanske byråkratiska 

verksamheten måste man skapa handlingskraft i ordet projekt. Ett projekt bör således 

beskrivas som något unikt för att det ska framstå som något bättre och då även skapa 

handlingskraft. Vidare diskuterar Blomberg om huruvida ett projekt är lyckat bara för att 

man har hållit tidsramen och budgeten, där han kommit fram till att tidsramar, budgetar och 

mål initialt i ett projekt bör snarare ses som gissningar än som nyckeltal. Detta eftersom att 

han anser att en överskridande av budget eller tidsram i vissa fall kan vara en indikation på 

att projektet bedöms som givande och man väljer att utveckla genom att tillskjuta mer medel 

än vad som ansågs behövligt initialt. Det motsatta gäller då även att ett projekt som anses bli 

misslyckat kommer innebära att projektet begränsas och vissa tillgångar stryps för att inte 

överskrida budget (Blomberg 1998). 

Inom IT-projekt har det funnits en hel del problem genom åren, en undersökning från 

Standish Group som sammanställts av Whittaker (1999) visar att 31% av alla projekt läggs 

ner innan de är avslutade, samt att mer än hälften av alla projekt överskrider den tillsatta 

budgeten med ett snitt på 189% (Whittaker 1999). Ytterligare en studie som sammanställts av 

Whittaker (1999) från KPMG visar att det finns speciellt tre faktorer som ständigt återkom 

inom de misslyckade projekten, bristande projekt planering, svag affärsplan samt bristande 

engagemang och stöd från ledningen (whittaker 1999). Statistiken är häpnadsväckande och 

det finns en del saker man bör ta i beaktning när man arbetar med IT-projekt för att hantera 

dessa kritiska problem, en korrekt riskhantering och en väl genomarbetad projektplan är 

viktigt för att inte riskera onödiga förseningar, samt att säkra involvering från ledningen för 

att få rätt support och medel som krävs för att ge projekten rätt förutsättningar (Whittaker 

1999).  

En slutsats vi kan dra av detta är att man som organisation vilka arbetar genom IT-projekt 

alltså bör sträva efter att skapa handlingskraft med sitt projekt för att på så sätt kunna 

motivera sina projektdeltagare på bästa sätt. Ett bra komplement till projektet kan vara att 

nyttja verktyg, så som ALM-System, vilka hjälper till att både förenkla koordineringen samt 

kvaliteten på den artefakt vilken bearbetas. Detta för att säkerställa att projektet hanteras på 

ett så gynnsamt sätt som möjligt. Samtidigt är det inte så lätt att bedriva ett projekt i stil med 

Görlings mall eller liknande synsätt, utan det är viktigt att man inom och runt projektet 

anpassar sig utefter den rådande kontexten och situationen man befinner sig. Vilket enligt 

oss betyder att gränsen mellan ett lyckat och ett misslyckat projekt således är väldigt flytande. 

Tar man dessutom i beaktning de problem och den komplexiteten som finns bakom IT-

projekt så behövs det ett verktyg som kan hjälpa till att hantera planeringsprocessen, de 

uppsatta affärsmålen och även involverandet av ledande personer, för att på så sätt 

säkerställa att dessa komplexa projekt ges rätt förutsättningar och verktyg för att kunna 

hanteras på ett korrekt sätt.  
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3. Metod 
För att kunna genomföra ett seriöst forskningsarbete är en metod en nödvändig 

förutsättning. Dock är metoden i sig bara ett redskap och ger inte de svar man söker genom 

att man enbart använder sig av den. Eller som författaren Solvang uttrycker det “kunskaper i 
metod är inget självändamål utan ett redskap för att uppnå de målsättningar man har med 
olika undersökningar och med sin forskning” (Holme & Solvang 1997. S 11) 

Det finns två olika angreppssätt när det kommer till metoder, nämligen kvantitativa 

respektive kvalitativa. Kvantitativa metoder är mer standardiserade än vad kvalitativa 

metoder är. I stora drag är skillnaden mellan dessa två metoder att när man tänker sig att 

man ska undersöka hur folk arbetar med ett system om man använder sig av den kvantitativa 

metoden kan man till exempel utforma en enkät som man skickar ut till olika användare för 

att få så många svar som möjligt och som är lätt att sammanställa. Men om man däremot 

använder sig av den kvalitativa metoden kan man till exempel ha en mer öppen intervju med 

några användare för att få mer innehållsrika svar men det är däremot svårare att 

sammanställa. I detta arbete har vi använt oss av den kvalitativa metoden för att få in olika 

infallsvinklar och intryck av användarna av de olika systemen samt att vi har använt oss av en 

fallstudie för att studera fallföretaget. (Holme & Solvang 1997). 

 

3.1 Fallföretaget 
Vår uppsats behandlar förhållandet i ett företag, och därmed passar en fallstudie väldigt bra. 

Fallstudien presenteras mer ingående i kapitel 3.2. Innan vi diskuterar olika tillvägagångssätt 

för att designa vår studie presenterar vi IT-Tjänst AB, vårt fallföretag. Enligt IT-Tjänst ABs 

egen hemsida beskriver de sig själva som ett internationellt ledande IT-tjänsteföretag som 

grundades redan 1969. De är inriktade på att erbjuda verksamhetsinriktade konsulttjänster, 

systemintegration och outsourcing till kunder runt om i världen. IT-Tjänst AB använder sig 

av långsiktiga samarbeten samt djup verksamhetsinsikt för att skapa innovativa lösningar för 

deras kunders affärsbehov. Då IT-Tjänst AB arbetar med sina kunduppdrag bedrivs dessa 

uppdrag uteslutande i projektform. Genom intervjuer med en nyckelperson på IT-tjänst AB 

har vi fått information kring hur de väljer att arbeta och bedriva sina olika typer av projekt. 

Företaget arbetar, enligt deras tolkning, nästan uteslutande genom användande av en egen 

utvecklad systemutvecklingsmetod, vilken är en variant av systemutvecklingsmetoden RUP. 

Vidare använder sig IT-tjänst AB av ALM-System som datorstöd till sin verksamhet när de 

bedriver sina etablerings- utvecklings- och förvaltnings-projekt. Där det inom båda deras 

ALM-System, TFS och #define, återfinns stöd för just projektstyrning samt kollaborativt 

arbete mellan projektdeltagarna. Vid en intervju med vår huvudrespondent har vi fått 

information angående hur de arbetar inom deras tre olika typer av projektformer, etablering, 

utveckling och förvaltning. Dessa tre projektformer redogörs i kapitel 4.1. 

3.2 Fallstudie  
Fallstudien är en djupgående undersökning där man lägger fokus på ett specifikt fall, den har 

sin grund i att en person, vilket i vår situation är vår huvudrespondent, uppfattar att en 
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situation är problematisk (Merriam 1988). Dock kan en fallstudie även användas när man ska 

studera någon som är av intresse utan att det anses vara problematiskt.  

Men i vårt fall är fallstudien baserad på en problematisk situation. När det kommer till 

definitionen av fallstudier är en avgörande faktor om man kan identifiera ett avgränsat 

system (Smith 1978). Vilket gör att fallstudien passar väldigt bra i vår studie eftersom det 

handlar om två stycken ALM-System och inte IT-Tjänst ABs hela organisation. Hur man går 

till väga när man studerar ett fall kan göras på flera olika sätt, bland annat genom intervjuer, 

enkäter eller observationer. I vår fallstudie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer 

eftersom att det ger oss möjlighet att studera fallet på djupet och få reda på vilka åsikter de 

anställda på företaget har (Merriam 1988). De kvalitativa intervjuerna kändes viktiga att 

genomföra för att svara på vår forskningsfråga.  

Vår fallstudie har baserats på ett urval som skett genom det Merriam kallar “urval baserat 

på personlig kännedom”. Det betyder att vi blev tilldelade respondenter utefter vilka vår 

huvudrespondent ansåg relevanta för studien. Intervjuer genomfördes med dessa 

respondenter för att anskaffa oss information kring de system som fallstudien behandlar. 

Den information vi fick från respondenterna har sedan fungerat som underlag för vår 

jämförelse. När vi påbörjade vår fallstudie av IT-Tjänst AB var det viktigt för oss att få reda 

på vilken situation som de upplevde problematisk samt varför situationen upplevdes 

problematisk. Vi besökte IT-Tjänst ABs lokala kontor för att studera detta fall i den miljö där 

problemområdet ligger, samt för att genomföra kvalitativa intervjuer öga-mot-öga för att då 

få reda på hur de agerar i sin naturliga miljö. Dock blir problemsituationer återberättat för 

oss genom respondenterna då utrymme inte har funnits för att observera respondenterna i 

den naturliga miljön tillsammans med ALM-Systemen.  

 

3.3 Kvalitativ intervju 
Den kvalitativa intervjun beskrivs som ett sätt att upptäcka ej kända företeelser, egenskaper 

eller innebörder hos studieobjektet (Kvale 1997). Den kvalitativa intervjun är beroende av att 

den som genomför intervjun är beredd på att utveckla, anpassa och följa upp frågor beroende 

på vilken riktning intervjun tar. Med detta menas att en kvalitativ intervju inte är 

standardiserad så hela intervjuprocessen påverkas och utformas utefter föregående 

frågor/svar. Det är mycket viktigt att den som agerar intervjuare är uppmärksam och 

fantasifull under intervjun för att kunna anpassa intervjun baserat på föregående svar. 

Kvaliteten på intervjun är avgörande för vilken kvalitet rapporten och analysen i slutändan 

kommer att hålla (Kvale 1997). Med tanke på den studie vi gjort har vårt intervjuupplägg sett 

lite annorlunda ut än vad som kan anses vara traditionellt och hur Kvale beskriver det. Till att 

börja med har det varit svårt att genomföra de första intervjuerna på ett bra sätt för att få ut 

mycket information om de ALM-system som vi ska studera. I och med att vi initialt inte hade 

någon vidare kunskap om hur IT-Tjänst AB arbetade med ALM-systemen medförde det att 

det var svårt att ställa följdfrågor. Våra första två intervjuer var mer av en öppen dialog där 

vår kontaktperson på företaget förklarade vad deras ALM-system betyder för dem. 
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3.4 Utförande 
Inom detta arbete har vi använt oss av dels traditionella intervjuer öga-mot-öga samt 

intervjuer via mail. Vi har intervjuat fem personer där alla har olika befattningar inom IT-

Tjänst AB. Respondenterna valdes ut för att få in uttryck från olika befattningar och områden 

inom fallföretaget så att det inte bara var respondenter från ett område eller en viss typ av 

befattning. fyra av dessa fem respondenter genomförde vi intervjuer öga-mot-öga med och 

efter varandra under en och samma dag. Intervjuerna med dessa fyra respondenter tog 

ungefär en timme och 30 minuter.  Personligen känner vi att det har varit en bra mix mellan 

de båda eftersom vi har genom mailintervjuer fått svar på frågor som har dykt upp under 

arbetets gång samtidigt som intervjuerna öga-mot-öga har gett oss en bättre helhetsbild. Allt 

eftersom vi arbetat med denna uppsats har intervjuerna tagit ett steg ifrån det traditionella 

och blivit mer inriktat mot just mailkontakten. Det är mycket på grund av tidsaspekten som 

fokus har flyttats i och med att vår respondent har det hektiskt på jobbet på grund av rådande 

omständigheter. Därför passar mailkontakt bättre för både oss och vår respondent i och med 

att det är bättre att vi får svar på våra frågor när respondenten har tid att sätta sig in i 

frågorna istället för att vi ska boka in ett möte i ett redan hektiskt schema. Shannon M. 

Oltmann benämner detta som, Scheduling, ett problem som finns med intervjuer öga-mot-

öga och som kan lättare hanteras med hjälp av mail eller telefonintervjuer (Shannon M. 

Oltmann 2011). 

Dock finns det en del problem som även gäller när det kommer till intervjuer som sker via 

mailkontakt som vi har tagit hänsyn till och framförallt undvikt i största möjliga mån. Ett av 

dessa problem och möjligtvis det största som vi anser är när det kommer till språket. I en 

mailintervju är det svårt att få fram exakt vad man menar i och med att det alltid finns en viss 

grad av otydlighet och tolkning i ord. Detta har då medfört att vi har försökt skriva våra 

intervjufrågor på ett så lättförståeligt sätt som möjligt just för att undvika detta problem. Det 

kan också vara svårt att undvika att man omedvetet stöter sig eller kanske till och med 

förolämpar den som man intervjuar med hjälp av det skrivna ordet eftersom det är lättare att 

missuppfattas när man inte ser personens reaktioner (Myers & Newman 2006). 

Inför varje bokad intervju har vi suttit ner och diskuterat först vad vi vill veta, för att sedan 

kunna utröna hur vi ska utforma våra frågor för att på så sätt kunna få ett så pass bra svar 

som möjligt. Det som vi däremot har försökt lägga vikt vid i skapandet av våra frågor är att 

frågorna inte på något sätt ska vara ledande, för att möjliggöra en öppnare diskussion där de 

intervjuade respondenterna ges möjligheten att själva välja hur de vill uttrycka sig i sina svar. 

Då vi utformat intervjufrågor till våra mailintervjuer har vi även där använt oss av liknande 

förfaranden, diskuterat vad vi vill veta, försökt utforma kvalitativa frågor som inte är ledande 

och även möjliggjort uttömmande svar som då ligger till grund för vår jämförelse. 

Vi har genomfört vår fallstudie hos IT-Tjänst ABs lokala kontor, där vi fått möjlighet att 

studera medarbetare inom några olika typer av arbetsroller hos företaget. Anledningen till 

detta är för att möjliggöra inte bara en relevant studie men även kunna täcka av de för 

studien signifikanta medlemmarna. De tillvägagångssätt vi fått möjligheten att använda oss 

av är både personliga intervjuer med berörda samt mailintervjuer som uppkom senare under 

arbetet på grund av olika omständigheter som medförde att IT-Tjänst AB inte kunde avsätta 

lika mycket tid för oss. Detta eftersom att vi lagt stor vikt vid att verkligen kunna möjliggöra 



11 
 

ett bra deltagande från våra respondenter. Därför ser vi att genomförandet av mailintervjuer 

har fungerat som ett bra komplement till de personliga intervjuerna. Det fungerar smidigare 

för en del respondenter att utnyttja den teknik som finns tillgänglig istället för att boka en 

mängd möten. Allt detta i ett försök att eliminera eventuella svarsbortfall från de tillfrågade 

respondenterna. En självklarhet för oss har varit att ta hänsyn till anonymiteten hos våra 

respondenter, detta eftersom att vi vill lägga stor vikt vid den personliga integriteten samt 

hanterandet av de svarandes e-postadresser. Som stöd till skapandet och genomförandet av 

denna process har vi valt att ta till oss en del av de riktlinjer vilka presenteras i boken Från 
datainsamling till rapport -att göra en statistisk undersökning (Dahmström 2005) 

Anledningen till varför vi valt att genomföra denna fallstudie är för att vi i vår undersökning, 

analys samt jämförelse av företagets två ALM system anser att det är av stor vikt att vi fångar 

in olika intressenters tankar och erfarenheter i användandet av dessa två system.  

Efter att vi har haft våra två första möten med vår kontaktperson på IT-Tjänst AB började 

vi på allvar att utforma frågor till vår första riktiga intervju. Dessa frågor utformades för att få 

ytterligare information om hur de arbetar med sina ALM-system och hur de arbetade innan 

dessa infördes. Varför vi valde att fokusera på dessa frågeställningar så tidigt var främst för 

att få en grundläggande förståelse för vad ALM-systemen bidrar till organisationen. Vidare 

har vi diskuterat mycket med vår huvudrespondent mer ingående angående vilken 

funktionalitet de söker i ALM-system. Detta för att lättare kunna genomföra vår analys av 

system och för att i slutändan kunna komma fram till konkreta skillnader som kan vara ett 

hjälpmedel när det kommer till att besluta om vilket system som erbjuder det bästa 

verksamhetsstödet för IT-Tjänst AB. I och med att intervjuerna har förändrats från öga-mot-

öga till mailkontakt har även kvaliteten förändrats och det är någonting som vi verkligen 

måste ta i beaktande när vi utformar våra frågor. Om vi utformar våra frågor väldigt otydligt 

och kortfattat får vi med största sannolikhet otydliga och kortfattade svar tillbaka, vi måste 

därför vara extra noga just kring frågor där vi vill ha en djupare information som i vanliga fall 

är mycket lättare att uppnå vid en intervju öga-mot-öga. Efter att vi genomfört elva stycken 

intervjuer, eller snarare frågeställningar, via mail har vi fått möjligheten att genomföra fem 

stycken intervjuer med användare av de olika ALM-systemen för att på så sätt få reda på mer 

information kring hur de faktiskt arbetar inom systemen och om det är någon skillnad 

baserat på vilken roll man har. Just denna typ av intervju är otroligt viktig för oss för att 

undvika att vi stirrar oss blinda på vad vår huvudrespondent har för åsikter kring systemen, 

detta då vi anser att responsen angående de två systemen och dess stöd bör återspeglas av 

personer med olika typer av befattningar inom företaget. Efter att vi bearbetat den data och 

information vilka vi samlat in gick vi vidare med intervjuer tillsammans med andra 

respondenter än huvudrespondenten. Anledningen till att vi genomfört dessa intervjuer är 

för att fånga in fler perspektiv från respondenter med andra typer av roller inom företaget. 

3.5 Jämförelser  
En central del av vår studie handlar om att jämföra två olika systems stöd till en verksamhet i 

den rådande situationen, för att därefter kunna fastställa hur den önskade situationen bör se 

ut. En teknik som vi har inspirerats av är en så kallad Gapanalys, vilket beskrivs lättast som 

ett samlingsnamn där man väljer att göra en jämförelse mellan den nuvarande situationen i 
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exempelvis en prestation med en idealiskt önskvärd situation. Den bör således inte ses som 

en specifik formaliserad mätmetod, utan mer som ett vedertaget uttryck för vad man ska 

genomföra.  

Med hjälp av att genomföra en Gapanalys kan man ta fram strategier för hur man ska göra 

för att minska “gapet” mellan den rådande situationen och den önskade situationen. För att 

genomföra en Gapanalys går man vanligtvis igenom sex steg som i ordning är att man ska 1) 

definiera problemområdet, 2) beskriva hur situationen är nu samt 3) hur man vill att den ska 

vara, 4) specificera skillnaden mellan den rådande och den önskvärda situationen, 5) 

bestämma de åtgärder man måste genomföra för att minska “gapet”, samt 6) det sista steget 

som är uppföljning och korrigera eventuella fel (Karlöf & Lövingsson 2005).  Vi har använt 

oss av Gapanalysen främst för att fastställa hur de båda ALM-Systemen används i dagsläget, 

gällande dess funktionaliteter, för att lättare kunna se eventuella skillnader. Utifrån den 

informationen har vi då funderat kring hur den önskvärda situationen kan se ut baserat på 

vilka funktioner båda ALM-systemen har i dagsläget. Vi har inte använt oss av det 

traditionella tillvägagångssättet gällande Gapanalysen utan vi har valt att utforma en egen 

analysmetod som är baserad på en traditionell ansats till en Gapanalys för att den ska passa 

in i den rådande kontexten.  

Gapanalysen vi genomfört fungerar som ett verktyg vilket vi använt oss av för att fastställa 

i vilken situation IT-Tjänst AB befinner sig nu gällande nyttjandet av sina ALM-system och 

hur de borde nyttja systemen i framtiden. 

Då vi genomförde vår jämförelse använde vi oss av en Gapanalys där vi ställde upp de 

olika systemen mot varandra för att se eventuella skillnader eller “gap” emellan dem, 

systemen jämfördes även mot verksamheten och deras identifierade behov. Genom att ta 

hänsyn till huvudsyftet med ALM vilket vi redogjort är att koordinera och driva 

mjukvarurelaterade projekt samt att kunna underhålla tidigare utvecklade system på ett 

smidigt sätt. Med det i åtanke har vi utgått från detta huvudsyfte i skapandet av kategorier 

vilka är tänkta att beskriva de kategorier som är viktiga med ett ALM-System sett ifrån 

grundidéns perspektiv. Den första kategorin är verktyg och är medtagen eftersom att det är 

just kopplingen mellan de olika verktygen och dess funktioner som ligger till grund för att 

kunna både driva och koordinera mjukvarurelaterade projekt. Den andra kategorin är 

support och den togs med då det är av vikt att kunna återfinna stöd både i ledandet och 

arbetandet med mjukvaruprojekt. Den tredje kategorin är säkerhet och den kategorin finns 

med då det är viktigt att kunna underhålla samt säkerställa att framarbetad data lagras och 

hanteras på ett säkert sätt. 

Vidare delades dessa kategorier upp i underkategorier, för att på så sätt förtydliga och 

konkretisera de olika funktionerna som finns representerade samt att de gör det lättare att 

skapa sig en översiktlig förståelse mellan funktionerna i TFS och #define i förhållande till IT-

Tjänst ABs projektformer, etablering-, utveckling- och förvaltningsprojekt. Inom kategorin 

verktyg har vi skapat underkategorin styrning eftersom att detta ska symbolisera de 

verktygsstöd som möjliggör styrning och ledning av ett projekt genom ALM-System. Den 

andra underkategorin i verktyg är hantering och berör områden och behov att inom projekt 

kunna arbeta med olika typer av verktyg som är nödvändiga för att som utvecklare kunna 

hantera och lösa de uppdrag som finns fördelade mellan deltagarna i projektet. Under 
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huvudkategorin support har vi skapat en underkategori vilken vi kallar för GUI, denna 

underkategori är tänkt att representera det användargränssnitt som återfinns i systemen 

samt hur detta stöds i form av en projektplattform. Den andra underkategorin i support som 

vi skapat kallar vi för hjälpmedel, denna underkategori är tänkt att representera det behov 

som finns att kunna möjliggöra en enkel koordinering mellan de olika deltagarna genom 

exempelvis rapportering, mail och information rörande det aktuella projektet. 

I figur 2 kapitel 4.4 presenteras vår jämförelse grafiskt med de olika kategorierna, 

systemen samt de tre projektformerna. 

3.6 Reflektioner 
För att genomföra en mätning eller jämförelse av de två ALM-systemen som är aktuella på 

IT-Tjänst AB var det viktigt att vi ställde upp rätt parametrar för att få en så tillfredsställande 

jämförelse som möjligt. I Dahlbom och Mathiassens bok nämner de att det inte är tillräckligt 

att bara undersöka hur kunden upplever kvaliteten på systemet för att avgöra om det är bra 

eller inte. Frågan var då hur man skulle gå tillväga för att kunna genomföra denna jämförelse 

som är av värde för kunden utan att bara använda sig av deras definition av kvalitet. Vad är 

det som avgör kvalitet för oss som skulle studera dessa system? Dahlbom och Mathiassen 

(1993) nämner att man använder sig av två olika sätt för att utvärdera kvaliteten hos en 

artefakt. Det ena är baserat på statistik som uppnås genom just benchmarking och det andra 

sättet är hur man upplever systemet. I vårt fall där vi hade ytterst begränsat antal 

respondenter var det viktigt att vi tänkte på att respondenterna inte kan föra talan för alla 

anställda i och med att de förmodligen inte är en homogen grupp, eftersom de är nästan 

hundra stycken anställda på IT-Tjänst AB. I stora drag innehåller vår jämförelse information 

från båda dessa olika sätten för att den på så sätt skulle bli en så bra jämförelse som möjligt. 

En viktig aspekt för oss var att dels själva få skaffa oss erfarenhet av systemen samt att det 

var viktigt att vi fick intryck från de som jobbar med systemen dagligen. Ytterligare en aspekt 

som var viktig och som vi var tvungna att ta i beaktande var när det kommer till användarnas 

erfarenhet var att deras åsikter om systemen kan vara påverkade av hur de trivs i allmänhet 

på jobbet eller hur de mår utanför jobbet (Dahlbom och Mathiassen 1993). Det kunde också 

vara så att eftersom vi jämfört två system där ett av dem infördes mycket senare än det andra, 

närmare bestämt för bara ett och ett halvt år sedan, kunde användarna ha en sämre 

upplevelse av det nya systemet just för att de är vana vid det gamla (Dahlbom och Mathiassen 

1993). Givetvis fanns det användare som föredrog det nyare systemet framför det gamla. 

Vidare var även urvalet av intervjupersoner något som togs i beaktning i och med att deras 

åsikter spelade stor roll för vår analys. Kunde det vara så att till exempel utvecklare föredrog 

ett system medan projektledare föredrog ett annat? För att lösa dessa problem har vi försökt 

få genomföra flera intervjuer med personer som har olika arbetsroller inom IT-Tjänst AB 

samtidigt som vi var noggranna med att reda ut vilken typ av funktionalitet inom systemen 

som var väsentlig för de olika rollerna. Detta för att vi skulle kunna använda oss av deras 

åsikter och för att undvika att vi formulerade ett eventuellt beslutunderlag baserat på åsikter 

från personer som egentligen inte har användning av en viss typ av funktionalitet (Dahlbom, 

Mathiassen 1993).  Vår jämförelse presenteras i detalj i kapitel 4.4 där vi redogör för hur vi 
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har valt att kategorisera samt utforma vår Gapanalys utefter funktionalitet och 

projektformer. 

De största problemen vi har stött på under detta arbete är först och främst möjligheten till 

intervjuer samt att det inte har funnits tid eller möjlighet för IT-Tjänst AB att erbjuda oss att 

testa de olika systemen. Detta har så klart berott på en mängd faktorer, bland annat har vi 

fått lov att göra en del större förändringar och omplaneringar i vårt arbete för att kunna hålla 

de tidsramar vi måste förhålla oss till. Vidare är IT-tjänst AB ett tjänsteföretag med väldigt 

många pågående projekt och tighta deadlines, vilket självklart innebär att de måste prioritera 

sina resurser mot den egna verksamheten och sina åtaganden framför två stycken 

universitetsstudenter. Men vi tycker att vi har kunnat balansera detta på ett för situationen så 

bra sätt som möjligt tillsammans med vår huvudrespondent. Om vi däremot fått möjlighet att 

testa systemen under en tid för att skapa oss en generell uppfattning tror vi att det hade 

bidragit till ytterligare en dimension angående skillnaden mellan dessa två system. Då tänker 

vi oss att vi som två utomstående kan bildas oss en ganska snabb uppfattning angående hur 

användarvänliga dessa system är, hur gränssnittet ser ut samt hur funktionerna upplevs. 

Detta hade då kunnat innebära att vi kunnat ställa våra egna upplevelser i relation till hur de 

som arbetar på IT-Tjänst AB upplever systemen och kanske kunnat dra en slutsats om att 

våra respondenter föredrar #define på grund av vana och att TFS känns främmande. 

Egentligen är det en ganska logisk slutsats att dra som det är nu, att de som jobbat med 

#define i ett antal år kommer att tycka att TFS är främmande och kanske till och med inte vill 

använda det för att gränssnittet ser annorlunda ut. 
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4. Resultat  
I detta kapitel presenterar vi fallföretagets projektorganisation samt hur de arbetar med 

komplexa IT-projekt i sina tre olika projektformer beroende beroende på vilken typ av 

uppdrag de arbetar med. Efter den genomgången presenteras fallföretagets ALM system var 

för sig, där varje system presenteras samt funktionalitet presenteras i listform. Det första 

ALM-Systemet är ett inköpt system från Microsoft vid namn TFS medans det andra systemet 

#define är ett delvis egenutvecklat system som växt fram ur ett open-source projekt. 

Avslutningsvis presenteras även verktyget Prime Portal som är ett verktyg kopplat mot ALM-

Systemet #define 

4.1 Projektorganisationen 
När IT-Tjänst AB arbetar med sina mjukvarurelaterade projekt bedrivs arbetet genom 

användandet av ett av deras två ALM-System samt med deras systemutvecklingsmetod som 

stöd genom hela processen. Sättet de bedriver den här typen av arbete är i projektform, detta 

då varje kunduppdrag hanteras som ett separat projekt för att man på så sätt ska kunna 

avgränsa de olika uppdragen från varandra och på ett bra sätt kunna fördela ansvar, 

uppgifter och syften inom projektet. 

Då IT-Tjänst AB arbetar i projektform genomförs dessa projekt i tre olika typer av 

projektformer för att passa den rådande kontexten. Etableringsprojekt är en av dessa tre 

projektformer som bedrivs inom företaget. Ett typiskt etableringsprojekt hos IT-tjänst AB 

enligt dem själva handlar om förvaltning av egna standardlösningar. Dessa 

standardlösningar kan lättast beskrivas genom dess funktion vilken är nära sammankopplad 

till deras tjänster och därigenom utgör primär kravställare. Planen med dessa 

standardlösningar går ut på att uppnå ett etableringsmål, vilket då är tänkt ska uppnås under 

en kortare tid (intervju 2012). 

Den andra projektformen som återfinns är utvecklingsprojekt, vilket lättast beskrivs 

genom att ett typiskt utvecklingsprojekt för IT-Tjänst AB handlar om att de på uppdrag av sin 

kund ska utveckla ett system baserat på en av kunden definierad kravspecifikation. I vissa fall 

kan ett utvecklingsprojekt även handla om att de tar fram en ny version av deras tidigare 

utvecklade standardlösningar (intervju 2012). 

Förvaltningsprojekt vilket är den tredje projektformen som IT-Tjänst AB valt att inrikta 

sig mot, skiljer sig från de övriga projektformerna då dess karaktär strävar efter mer 

långsiktigt arbete. Förvaltningen går allt som oftast ut på att de tar hand om system åt en 

kund. Detta genom att de tar hand om kodhantering, incidenter och förändringsarbete 

genom att de ingår i supportkedjan rörande det förvaltade systemet. Utöver allt detta ingår 

även hantering runt nya releaser samt förvaltningsmöten, ledning och strategi som en del i 

förvaltningsprojekten (intervju 2012).  

Inom dessa tre projektformer använder man sig av sina ALM-System, vilket system som 

används i olika projektuppdrag väljs utifrån den rådande kontexten. Inom de två ALM-

system, TFS och #define, vilka IT-tjänst AB arbetar med finns en mängd funktionalitet att 

tillgå. Vi har studerat varje system först var för sig, för att på så sätt verkligen kunna sätta oss 
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in i de olika systemens verktyg och beståndsdelar. Vidare har vi titta på vad vi lyckas 

identifiera för brister i form av avsaknad funktionalitet i det ena systemet som existerar i det 

andra och vad som är väsentligt för verksamheten, samt kontrollera om det därmed finns 

färdigutvecklade verktyg att införskaffa vilka stödjer detta. All funktionalitet studerades 

utefter de tre typer av projektformer, etablering, utveckling och förvaltning, vilka IT-Tjänst 

AB arbetar med. Anledningen till att vi tagit hänsyn till dessa tre olika typer av projektformer 

i granskandet av systemens funktionalitet är på grund av att vi anser att det finns skillnader 

mellan de olika projektformerna. Vilket därmed innebär att de olika projektformerna kräver 

olika typer av så väl aktiviteter som verktyg. Den systemutvecklingsmetod som IT-Tjänst AB 

använder sig av spelar även roll när det kommer till att avgöra vilka verktyg som är relevanta 

för dem. Eftersom att IT-Tjänst AB anser att de både arbetar efter en flexibel metod samt att 

de anser sig arbeta flexibelt är det viktig att de ALM-System och de verktyg de använder sig 

av stödjer flexibelt arbete.    

4.2 TFS 
Team Foundation Server (TFS) är en samarbetesplattform från Microsoft vilket är deras 

bidrag till Application Lifecycle Management, ”inriktningen”. Systemet går ut på att det ska 

stödja, underlätta och automatisera överlämnandet av mjukvaran. Utöver detta ska TFS även 

kunna fungera för att bidra till hanteringen av mjukvaruutvecklingsprojekt genom hela 

livscykeln. Inom TFS finns det inbyggt en mängd olika funktionalitet och verktyg, vilka ska 

fungera som stöd till de olika rollerna som återfinns i projektet. Några typiska verktyg som 

återfinns som stöd är versionshantering, spårbarhet, automatisk byggkompilering, 

projektledning och rapportering. Team Foundation Server möjliggör kooperativt arbete 

genom att till exempel källkod, arbetsuppgifter, buggar och testresultat lagras i ett 

datavaruhus där alla har tillgång till det. TFS bidrar även till ett mer agilt arbete som lägger 

en grund som kan innebära att man levererar mjukvara av högre kvalitet. Inom TFS finns det 

även möjlighet till historik, full spårbarhet av vem som har gjort vad och när samt full 

överblick över hur projektet utvecklas utefter företagets plan. Detta ger också en tidig 

indikation som visar om någonting är på väg åt fel håll så man enkelt kan rätta till det. 

Eftersom alla artefakter lagras centralt inom TFS minskas tiden som vanligtvis spenderas på 

att flytta information mellan olika aktörer. Detta kan vara koden som har skrivits som en 

testare ska ta över och skriva tester till och med hjälp av TFS sker detta inom plattformen så 

koden behöver aldrig flyttas.  

IT-Tjänst AB använder sig främst av TFS i utvecklingsprojekt, eftersom systemet har en 

väldigt stark integrering mot utvecklingsplattformen. Vilket hjälper till att underlätta 

spårning och bugghantering på ett effektivt sätt (intervju 2012). 

 

TFS primära funktioner som Microsoft själva definierat.  

• Versionshantering 

TFS erbjuder versionshantering samt att Microsoft Visual Studio lätt kan integreras. 

Versionshanteringen innebär att flera utvecklare kan jobba parallellt samtidigt som man lätt 

kan se vilka förändringar som sker/har skett i koden. 

• Spårning av arbete 
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TFS innehåller ett integrerat system för att spåra arbete som till exempel, arbetsuppgifter, 

buggar och ärenden. Med hjälp av detta kan man sätta olika status som arbetsuppgifterna 

kan befinna sig i för att få en bättre överblick, samt att man kan få information om någon 

status har förändrats.  

• Byggautomatisering 

Med hjälp av byggautomatisering kan man enkelt konfigurera manuellt, fortlöpande eller 

schemalagt byggande. Det stödjer även kösystem för byggandet så att det inte ska ske krockar 

som kan vara tidskrävande. 

• Rapportering 

Rapporteringen hjälper till att analysera och övervaka kvaliteten och hur det utvecklas i 

realtid.  

• Projektledning  

TFS har inbyggd support för agila metoder och vattenfallsmodellen samtidigt som den 

innehåller en iterationsbacklog där man planerar iterationer samt spåra framsteg.  

4.3 #define 
#define fungerar likt TFS som ett stöd för mjukvaruutveckling inom projekt. Det hjälper till 

att skapa struktur samt ger en bättre kontroll över hela processen. #defines tre 

huvudaspekter är kollaboration, spårbarhet samt ökad produktivitet. För att uppnå dessa 

erbjuder systemet en plattform för att hantera alla aktiviteter som ingår i ett projekt, till 

exempel versionshantering, mail och dokumentation, för att kunna höja kvaliteten på 

projektet. Alla dessa delar sparas också i #defines centrala arkiv för säkrare förvaring. Allt 

man arbetar med inom #defines plattform kan lätt spåras upp och tillbaka till den 

ursprungliga upphovsmannen, samtidigt som man lätt kan söka bland alla artefakter som 

finns inom plattformen. I fall behov finns att ta reda på vem som varit inne och gjort 

ändringar i skriven kod kan detta på ett enkelt sätt hanteras, följas upp samt rättas till på ett 

effektivt sätt. #define är även starkt sammankopplad med PrimePortal som är en kundportal 

där kunderna kan vara med och samverka i form av till exempel lägga upp buggar som finns i 

den inköpta mjukvaran som då sedan blir ett ärende i #define för åtgärd. Anledningen till att 

listan med funktioner är utformad på detta sätt samt att spårbarhet tycks saknas i listan 

nedan är för att listan är baserad på vilka funktioner som utvecklarna av #define anser vara 

primära.  

 

#defines primära funktioner som är hämtade från #defines egen hemsida. 

• Projektplattform 

Är en plattform som hanterar alla aktiviteter som utförs av projektteamet och som alla inom 

teamet kan ta del av. 

• Flexibel ärendehantering 

Ärendehanteringen fungerar på så sätt att alla aktiviteter gällande mindre buggfixar till större 

uppdrag hanteras av ärendehanteringen. 

• Hantering av beställningar 

Alla beställningar och uppdrag kan kunderna lägga upp i sin del av PrimePortal som sedan 

företaget kan besvara.  
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• Versionshantering, både i form av dokument och kod. 

#define använder sig av Subversion för att arkivera kod så att alla kan komma åt den. 

Beroende på vilken roll man har inom projektet finns det olika perspektiv av Subversion. Det 

är även möjligt att publicera dokument och rapporter till PrimePortal. 

• WiKi 

Det finns en WiKi som är Integrerat i #define projektet som ett snabbt och effektivt sätt att 

underhålla och publicera material. 

• Mail 

Används för att kommunicera med andra angående projektrelaterad information, det kan 

även fungera som en diskussionstavla. Alla mail som skickats sparas i arkiv för att alltid 

kunna vara tillgängligt.  

• Helt administrerbart 

#define levereras som en tjänst som helt administreras av IT-Tjänst AB. Servrar, nätverk och 

backup sköts helt av IT-Tjänst AB. 

• Säkerhet 

#define erbjuder både enklare verifiering i form av till exempel lösenord samt kraftfullare i 

form av till exempel personliga artefakter som används för identifiering och verifiering.  

• Infrastruktur 

Data är i säkert förvar i ett kluster av servrar. All användardata sparas i högpresterande 

“Storage Area Network” eller SAN som det förkortas, som används för att lagra och 

distribuera data. Detta SAN har även en backup-tjänst. 

4.3.1 PrimePortal 
PrimePortal är i sig inte ett ALM-System men vi har valt att ha med det i detta avsnitt just på 

grund av den koppling det har till #define. PrimePortal bör ses mer som ett verktyg som 

hjälper #define när det kommer till kundkontakt. PrimePortal erbjuder en heltäckande och 

lättillgänglig vy över hela IT-leveransen, vilket betyder att kunden får ökad kontroll och 

bättre inblick. Kunden kan också komma åt viktiga dokument och rapporter samt följa upp 

hur arbetet går med eventuella buggfixar och beställningar i PrimePortal. Den kan även 

användas för att samla alla tjänster som är relaterade till leveransen på ett ställe. 

Huvudtanken med PrimePortal är således att kunden ska bli mer delaktig i processen genom 

möjliggörandet av deltagande inom olika områden. Genom att fungera som en central 

knytpunkt möjliggör detta att man kan ta del av all information via en plats, detta eftersom 

att PrimePortal fungerar som ett verktyg innehållande en mängd olika komponenter vilka 

väljs ut utefter kundens behov och roller. 

 

PrimePortals primära funktioner enligt PrimePortals hemsida. 

• Kundspecificerat gränssnitt 

Det finns möjlighet att ändra språk på gränssnittet för att kunna stödja internationella 

kunder. 

• Tillbudshantering 

Uppföljning och rapportering av tillbud via Service Desk. 

• Hantering av beställningar 

Förändringsarbete, projekt och konsulter kan både beställas och hanteras via PrimePortal  
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• Dokumentarkiv 

Det finns en delad dokumenttjänst där IT-Tjänst AB kan publicera dokument så att kunden 

kan ta del av dessa. 

• Rapporteringstjänster 

Det finns även en rapporteringstjänst som används för att kunna ta del av relevanta 

rapporter. 

• Nyheter och information 

Där man kan komma åt nyheter och information angående aktiviteter i underliggande 

processer. 

• Systemets status 

En grafisk vy som visar projekt eller applikationer/system som ska levereras.  

• Helt administrerbart 

PrimePortal levereras likt #define som en tjänst som helt administreras av det företag som 

använder dem. Servrar, nätverk och backup sköts helt av företaget själva. 

• Säkerhet 

Även i säkerhetsavseendet är PrimePortal väldigt likt #define eftersom de båda erbjuder både 

enklare verifiering i form av till exempel lösenord samt kraftfullare i form av till exempel 

personliga artefakter som används för identifiering och verifiering.  

• Infrastruktur 

Likheten syns även när det kommer till infrastrukturdelen. Data är i säkert förvar i ett kluster 

av servrar. All användardata sparas i högpresterande “Storage Area Network” eller SAN som 

det förkortas, som används för att lagra och distribuera data. Detta SAN har även en backup-

tjänst. 

 

4.4 Jämförelse av ALM-Systemen  

Figur 1: Illustration över organisationen och dess relationer till systemen. 

För att kunna förstå relationerna mellan systemen och organisationens användare så har vi 

valt att illustrera detta med hjälp av figur 1. Det man tydligt kan se är att kontakten mellan 

IT-tjänst AB och deras kunder går via applikationen PrimePortal vilken hanterar 

kommunikationen mellan parterna, här rapporteras och kommuniceras ärenden rörande det 
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levererade systemet. Denna information har som figuren visar en koppling till #define som 

medlemmar från IT-tjänst AB arbetar med. De anställda som arbetar mot TFS gör detta 

genom att manuellt lyfta in information från applikationen PrimePortal eller systemet 

#define, för att sedan nyttja de verktyg som finns representerade i TFS. Projektteamen väljer 

alltså att genomföra olika projekt genom respektive ALM-System utefter de förutsättningar 

och verktyg som bäst lämpar sig för den rådande kontexten.  

Vidare har det även visat sig att vissa personer med ledande roller inom ledningsgruppen 

vid behov kan gå in i antingen TFS eller #define för att ta del av information rörande 

projektstatus, tidrapporter och liknande. Men enligt uppgift från vår huvudrespondent sker 

detta oftast genom att dessa personer med ledande roller går via projektledare för att hämta 

ut information och få tillgång till den information de söker. 

 

Figur 2: Egenkonstruerad jämförelse över funktionalitet 

I figur 2 ovan har vi gjort en framställning av de olika funktionaliteter inom de olika ALM 

systemen för att få en bättre överblick över vad de innehåller och vad de saknar. Tabellen är 

utformad utefter de primära funktioner som varje system är kännetecknade av. Dessa 

parametrar är medtagna från den information som framkommit under intervjuerna samt den 

informationen som respektive systemleverantör förmedlat via sina webbplatser. Ett medvetet 

val gjordes vid urvalet av respondenter i samråd med vår huvudrespondent, eftersom att vi 

ville att vår studie skulle bli bredare och innehålla olika perspektiv. Vår studie visade dock att 

det var få som verkligen var insatta i båda systemen samtidigt och som kunde ge oss en bra 

syn på skillnader och likheter från deras perspektiv. Vi fick däremot väldigt bra insikt i deras 

tankar kring systemen som enskilda för att på så sätt kunna gå vidare och genomföra en 

jämförelse.  

I en intervju med en person som jobbar som förvaltningsledare, som vi kallar respondent 

2, fick vi reda på att denne inte alls använder sig av PrimePortal utan det är #define denne får 



21 
 

sin information ifrån, som däremot hämtas från PrimePortal. Inom #define är hantering av 

beställningar, versionshantering och back-up de huvudsakliga funktionerna som vår 

respondent tillkännagav. Vidare berättade vår respondent 2 angående TFS att det största 

problemet de har med det systemet är projektledningsfunktionen som de inte har fått att 

fungera på ett tillfredsställande vis. Annars är respondent 2s åsikt att denne inte känt att 

#define har varit bättre i något avseende. #define har en funktion som heter Mail som inte 

finns i TFS, men det kan enkelt åstadkommas genom att man skapar projektsajter som man 

kan kommunicera inom. Ett stort problem med #define som vår respondent 2 nämner är att 

gränssnittet inte är särskilt intuitivt och därmed bidrar inte gränssnittet till att visa vad man 

kan göra i det. Detta kan peka på att funktionalitet blir åsidosatt på grund av att användare 

inte vet om att den existerar. Den största skillnaden mellan TFS och #define som respondent 

2 nämner är kundplattformen PrimePortal som finns i #define men saknas i TFS. Vilket 

också medför att #define är att föredra när man arbetar inom förvaltningsprojekt i och med 

att kunden har en egen plattform enligt respondent 2. Däremot passar inte #define lika bra 

när det kommer till att arbeta inom utvecklingsprojekt för där är man inte lika beroende av 

kundplattformen PrimePortal eftersom man vanligtvis har frekventa möten med kunden och 

TFS istället erbjuder verktyg som stödjer utvecklingsprocessen bättre (Intervju 2012). 

Enligt respondent 3, som arbetar som testledare, är TFS mer integrerat med hela 

utvecklingsplattformen, vilket betyder att om en ny rad kod skrivs in i programmet kan det 

härledas till en bugg eller ett ärende i systemet. Detta betyder alltså att om ett ärende har 

åtgärdats kan man se exakt var i koden den ändringen har skett. Respondent 3 nämner att 

detta är något som #define inte erbjuder i dess nuvarande utförande. Angående #define säger 

respondent 3 att det säkert finns plug-ins som kan koppla ihop #define med andra system för 

att återskapa det som TFS använder sig av, men det är inget som de använder. Även 

respondent 3 anser att det är kundportalen som är den stora skillnaden mellan #define och 

TFS. Däremot finns det en kundportal till TFS, men den använder inte IT-Tjänst AB i sin 

verksamhet på grund av att det kräver att kunderna måste ha fullständiga licenser till TFS för 

att använda portalen. Dagens TFS har även möjlighet att koppla en bugg till en testmiljö där 

man då får upp en virtuell maskin som befinner sig i samma situation som hela 

applikationsmiljön befann sig i när buggen upptäcktes. I TFS är det även möjligt att sätta upp 

olika policys som till exempel att när man lägger till en ny rad kod måste den vara kopplad till 

en bugg eller ett ärende, detta görs för att få bättre spårbarhet.    

Respondent 4 är en person som har ett helt annat perspektiv på dessa system då denna är 

en person med en högre ledarroll inom IT-tjänst AB. Detta återspeglas i att respondent 4 inte 

har några direkta erfarenheter av TFS eftersom att inom TFS sker det mestadels renodlad 

systemutveckling. Men däremot så använder sig respondent 4 av #define på det sätt att 

denne vid behov går in för att kontrollera bland annat projektstatus på olika aktiva projekt. 

Respondent 4 poängterar ändå att denne är en sällan användare av systemet i jämförelse med 

många andra inom organisationen, vilket återspeglas av den roll denne besitter. Den största 

användningen av #define för respondent 4 är då de nyttjar systemet för interna projekt. Då 

använder de sig av systemet som en projektplats för olika typer av dokument. Respondent 4 

berättar även att då de jobbar med olika typer av kvalitetsarbete rörande kärnverksamheten 

använder de sig av #define för kommunikation och dokumentation. Vidare berättar 
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respondent 4 om att eftersom #define är ett egenutvecklat ALM-system är det därigenom 

väldigt kostnadseffektivt i vissa typer av projekt som till exempel förvaltningsrelaterade 

uppdrag. Respondent 4 vill däremot påpeka att #define bör ses som ett konkurrensmedel då 

det är ett unikt system men faktum är samtidigt att Microsoft är standard i branschen och 

jobbar man med partners kan TFS ha en större genomslagskraft än #define. 
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5. Diskussion  
Detta avsnitt kommer att behandla de områden vi tidigare redogjort i uppsatsen, för att på så 

sätt knyta samman de olika delarna om projektorganisationer och dess komplexitet, 

användandet av ALM-System inom IT-Företag samt de resultat vi kommit fram till. 

Då vi påbörjade detta arbete var vi fast beslutna över att försöka identifiera skillnader 

mellan ALM-Systemen samt skillnaderna i hur dessa används hos IT-Tjänst AB. Detta visade 

sig inte vara helt enkelt eftersom båda systemen är ganska välförankrade i organisationen 

och dess kärnverksamhet. Samtidigt så använder de ALM-Systemen på olika premisser 

baserat på olika projekts rådande form, men även att det ena systemet kräver lösande av 

licenser medan det andra har utmynnat ur ett open-source projekt. Dessa två ALM-System 

har i stort liknande huvudsyfte men olikheterna är tydliga i och med de verktygsstöd som 

återfinns hos de olika systemen. Det ena systemet #define är kopplat till PrimePortal vilken 

möjliggör en direktkontakt med kunden medan det andra systemet TFS har bättre kopplingar 

runt spårbarhet och testning i utvecklingsmiljön.  

Enligt vår bedömning nyttjar företaget dessa ALM-System enligt den grundidé vi refererat 

till tidigare, som är att ett ALM-System ska fungera som en plattform för koordinering och 

ledning av utvecklingsrelaterade aktiviteter med starkt fokus på verktygsintegration. 

Eftersom idén med ALM-System är just verktygsintegrering kan man ställa sig frågande om 

det uppstår en konflikt då IT-Tjänst AB använder sig av två stycken ALM-System i sin 

verksamhet. Sett till hur varje ALM-System används var för sig överensstämmer deras sätt att 

använda systemen med grundidén. Väljer man att inta ett mer övergripande organisatoriskt 

perspektiv gällande användandet av två stycken ALM-System i sin verksamhet, anser vi att 

grundidén med verktygsintegrationen blir lidande eftersom dessa två system inte kan 

kommunicera med varandra på ett tillfredställande sätt. I fall komplexiteten med IT-projekt 

som redogjorts för i kapitel 2.2 också tas i beaktning gällande svårigheter att avsluta lyckade 

projekt inom tidsramen samt problematiken kring att inte överstiga utsatt budget, så ställer 

vi oss frågande till om användandet av två stycken ALM-System hjälper IT-Tjänst AB att 

arbeta på ett organisatoriskt och kostnadseffektivt sätt, eller om det finns risk att tid spills på 

grund av den manuella hanteringen av data mellan systemen. 

Tidigare i uppsatsen, i kapitel 2.2, redogjorde vi för Blombergs syn på en 

projektorganisation, samt det vanligt förekommande missbruket av ordet projekt i 

arbetslivet. Exempel redogjordes att man inom byggbranschen benämner alla sina uppdrag 

som projekt vilket i förlängningen innebär att man tar bort den speciella innebörden med 

ordet. Detta kan i sin tur innebära att engagemang och kreativitet hos projektdeltagare kan 

hämmas och normaliseras. Inom IT-Tjänst AB är just projektarbete en del av deras ordinarie 

verksamhet eftersom de ständigt arbetar med nya uppdrag åt både nyförvärda kunder och 

befintliga kunder. Att de bedriver sin utveckling av olika mjukvarulösningar i projektform är 

således en naturlig del i deras vardag och framtagna strategier och stöd finns för att hantera 

detta i form av MRUP och deras ALM-System, där en vanlig syn på projekt är att man väljer 

att organisera sig på ett sätt som gör att olika deltagare används när deras tjänster anses 

önskvärda. Därför anser vi att arbete i projektform är vardag för de anställda på IT-Tjänst AB 
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eftersom att alla deras uppdrag bedrivs i projektform, men fenomenet projekt är desto 

intressantare för deras kunder. För en kund uppfattas däremot projekt som något utöver den 

vanliga linjeverksamheten i sin organisation. Vi väljer att kalla detta fenomen för projekt vs. 
vardag eftersom att det möjliggör ett ökat engagemang och intresse från kundsidan då de är 

involverade i detta fenomen och skapande av något nytt. Samtidigt gynnas IT-Tjänst AB av 

detta engagemang i sin kontakt med kunden och deras strategier och stöd, då detta skapar 

handlingskraft för IT-Tjänst i sina projekt. Ett av huvudsyftena med ett projekt är att lösa ett 

identifierat problem som återfinns hos kunden, detta problem ska i sin tur lösas av IT-Tjänst 

AB som i detta fall är uppdragstagare. Det vi kan utröna av fenomenet projekt vs vardag är 

att IT-företag sitter i en position som de bör utnyttja till sin fördel genom detta engagemang 

från sina kunder som får vara delaktiga i ett projekt som återspeglar vardagliga rutiner hos 

IT-Tjänst AB och andra IT-företag. Genom att utnyttja denna position då de tack vare 

kompetens men även strategier och resurser till fullo nyttjar de tillgångar de har i form av 

dator- och metod-stöd. Däremot så kan vi med stöd av Blomberg konstatera att det är viktigt 

att IT-företag hanterar denna vardag för att fortsätta upprätthålla engagemanget hos sina 

medarbetare. Med det i åtanke är det alltså viktigt att de verkligen utnyttjar sina kraftfulla 

verktyg som återfinns i deras ALM-System samt att de nyttjar sin systemutvecklingsmetod på 

ett för kontexten mest fördelaktigt sätt. Detta anser vi bidrar till att de hjälps i att säkra sina 

projekt så att de kan leva vidare i form av framtida utvecklingsmöjligheter till etablerande av 

förvaltningsprojekt eller skapandet av ytterligare uppdrag hos kunden. 

När vi genomförde vår utvärdering har det varit viktigt att vi ställt upp väsentliga 

parametrar för att jämförelsen ska bli rättvisande och så balanserad mellan objektiva och 

subjektiva bedömningar som möjligt. Precis som Dahlbom och Mathiassen (1993) redogör är 

objektiva bedömningar och objektiv kvalitet positivt i den meningen att det möjliggör en 

diskussion och mätning av kvaliteten hos de undersökta systemen. Samtidigt så är 

subjektiviteten inget som man bör ignorera eller förbise, eftersom det bakom en mätning av 

objektivkvalitet finns en eller flera personer som gemensamt gjort en subjektiv bedömning 

och överenskommelse av vad som ska mätas och hur det ska mätas. I slutändan är hela 

diskussionen om objektiviteten kontra subjektiviteten inte avgörande för huruvida något är 

rätt eller felaktigt. Det är snarare så att genom en överenskommelse av hur och vad man ska 

mäta som blir avgörande för hur relevant mätningen är, för att den i sin tur ska möjliggöra en 

diskussion. Detta kommer slutligen att leda fram till ett resultat att arbeta vidare med. 

Däremot så kan vi med Dahlbom och Mathiassens (1993) resonemang konstatera att en 

objektiv mätning är att föredra i vårt fall. Denna diskussion med objektivitet och subjektivitet 

handlar i slutändan om att arbeta med och säkerställa kvaliteten i den rådande kontexten. En 

poäng som redogörs av Dahlbom och Mathiassen är att alla försök till att försöka definiera 

kvalitet kommer att brytas ner i ett försök att identifiera en brist på definitionen, vilket i sin 

tur leder till ytterligare försök till en ny definition av kvalitet. De gör en definition av kvalitet 

enligt följande “Quality is no attribute; it is a challenge to transcend” (s.156). Det de vill ha 

sagt med detta är att bra inte är ett attribut och därigenom inte heller något som kan 

definieras mot andra kvaliteter. Poängen med detta är att man ska försöka synliggöra det 

underförstådda så att alla blir involverade i en process där man utvecklar kvalitet och således 

gör framsteg. Eftersom att en objektiv mätning skapar ett överenskommet sätt att mäta vilket 
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i slutändan kommer att generera ett mätvärde, vilket då ligger till grund för möjligheten att 

göra mer konkreta skillnader och slutsatser av mätningen. Detta ligger sedan även till grund 

för möjligheten att lättare kunna föra en dialog mellan de berörda parterna i och med att just 

ett konkret mätvärde återfinns och detta mätvärde blir då något som de inblandade lättare 

kan förhålla sig till. Genom att man skapat ett konkret mätvärde och möjliggjort 

diskussionen så har man då genom den objektiva mätningen skapat en handlingskraft av en 

annan dignitet än den som återfinns i en subjektiv mätning som inte återger ett mätvärde. En 

korrekt objektiv mätning är svår att genomföra och även i detta fall har den mätning som 

genomförts varit av en grövre karaktär då den exempelvis inte rangordnar olika behov och 

attribut eller ger ett konkret mätvärde, men den är fortfarande aktuell då den bidrar till 

problemformuleringen.  

Vi gjorde denna uppställning av parametrarna för att skapa en relevant överblick av de 

olika funktionaliteterna som återfinns hos de båda ALM-Systemen och hur de stödjer deras 

ledande och arbete med mjukvarurelaterade projekt. Efter detta då vi och vår respondent 

hade identifierat de olika funktionaliteter som återfanns i de olika systemen så kunde vi på 

ett överskådligt sätt se vart det fanns skillnader mellan ALM-systemen. Vi valde att även 

lägga in PrimePortal bara för att synliggöra dess funktionalitet för att få en bättre uppfattning 

om hur den kompletterar ALM-Systemet #define och således hur den skulle kunna 

komplettera TFS (se figur 2, kapitel 4.4). Resultatet från vår studie innebar att vi fick en 

annan inriktning på arbetet, eftersom att det visade sig att gapet mellan den nuvarande 

situationen och den önskvärda situationen med TFS är att den skulle ha en koppling till en 

kundportal, lämpligtvis PrimePortal.  

 

  

Figur 3. Egenkonstruerad bild över vår samverkansmodell 

Den modell som vi skapat och använt i vår studie har vi valt att kalla samverkansmodell. Den 

är en teoretisk modell som ska representera organisationens huvudsätt att använda olika 

funktioner i sina datorstödda ALM-System. Samverkansmodellen fungerar därmed 

hjälpande för att förklara de olika funktionsstöden de använder sig av i huvudsak. Dessa 

funktioner som återfinns i ALM-Systemen som redovisats i Gapanalysfiguren på kapitel 4.4 

har legat till grund för de av oss definierade huvudvariabler projektstyrning, rapportering, 

dokumentation, uppföljning, utveckling och versionshantering. Där dessa variabler har 

fungerat för att beskriva hur vi ser att IT-Tjänst AB i huvudsak arbetar och nyttjar sina ALM-
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System då de bedriver sina etableringsprojekt, utvecklingsprojekt och förvaltningsprojekt. 

Genom att vi skapade denna samverkansmodell kunde vi på ett enklare sätt se tillsammans 

med vår Gapanalys vilket stöd som ligger i linje med deras primära behov från ALM-

Systemen och dess funktionaliteter. På så sätt har vårt arbete underlättats i och med att vi har 

kunnat besvara den definierade frågeställningen och således kommit fram till en slutsats. 

När vi nu har studerat de olika ALM-systemen och analyserat de olika intryck och 

synpunkter vi har skaffat oss genom intervjuer har vi skapat oss en bättre bild av vad 

systemen innebär för IT-Tjänst AB. Det har också dykt upp en hel del frågor allt eftersom 

arbetet har framskridit. Några av de respondenter vi har haft tillgång till har föredragit TFS 

framför #define, men kan detta vara ett tecken på att de föredrar TFS för att det är nytt? eller 

är det så att TFS är bättre lämpad för deras verksamhet? En av respondenterna gillade till 

exempel inte hur gränssnittet var uppbyggd i #define vilket då kan bidra till att denne inte 

ger det en riktig chans eftersom det faller redan på ett utseendemässigt stadium. Detta 

problem kan medföra att vår studie blir baserad mer på personliga åsikter än att de båda 

systemen bedöms rent funktionellt, vilket i sig inte är någonting negativt men det hade varit 

att föredra om vår studie baserats på fler, gärna tio eller femton, respondenters personliga 

åsikter än bara de få vi hunnit med att intervjua. Det generella intrycket vi fått är att #define 

har PrimePortal som sin starkaste sida gentemot TFS, vilket gör att #define främst används 

när det kommer till förvaltningsarbete eftersom det är lätt att kommunicera med kunden 

genom PrimePortal. Eftersom #define är bättre just i detta avseende finns det personer inom 

IT-Tjänst AB som föredrar #define framför TFS men det är just på grund av att de får en 

bättre överblick över buggar och ärenden i och med kommunikationen med kunden genom 

PrimePortal. Däremot fungerar spårbarheten inom TFS också väldigt bra men på ett annat 

sätt. #defines fördel med buggfixandet handlar om att kunderna enkelt kan lägga upp det 

som ett ärende så att utvecklarna ser det men det finns ingen extrafunktion för utvecklarna 

när de ska ordna buggarna. TFSs spårbarhet har inte samma stöd för kunderna men däremot 

är det lättare att ordna buggarna. Som vi skrev ovan använder sig TFS av virtuella maskiner 

för att illustrera i vilken situation applikationen befann sig i när buggen upptäcktes. Policys 

kan även fastställas så att ingen kan gå in i programmet och skriva en rad kod utan att den är 

kopplad till ett ärende eller en bugg. Detta görs för att det ska finnas ett visst flöde som man 

ska kunna följa för att undersöka om buggen är åtgärdad på korrekt sätt. 

Genom respondenterna har vi fått fram information om hur den rådande situationen på 

IT-Tjänst AB ser ut, rörande deras användning och hur deras tankar är kring hur de önskat 

att ALM-Systemen fungerat. Detta har vi haft som ett underlag när vi har gjort våra 

mätningar och således identifierat gapet mellan den rådande situationen och den önskade 

situationen runt användandet av ALM-Systemen. Detta gjordes genom att vi använt oss av en 

egenkonstruerad gapanalys, vilken innefattade nuvarande funktionalitet gentemot önskvärd 

funktionalitet hos de båda ALM-Systemen.  

En idé som uppkommit under detta arbete är en kundportal för TFS. Denna idé väcktes 

efter att vi fört en dialog med en av våra respondenter och det framkom då att det borde vara 

relativt enkelt att genomföra denna typ av koppling då det är en webbtjänst. Den idé som vi 

föreslår är specifik i den bemärkelsen att det ska möjliggöra en koppling mellan TFS och 

PrimePortal eller liknande tjänst. Idén kan accepteras av IT-Tjänst AB eftersom att det 
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skapas bättre möjligheter för att bedriva projektuppdrag i de ALM-Systemet som passar bäst 

och att det inte väljs till viss grad ofrivilligt. Med ofrivilligt menar vi då att till exempel 

#define väljs när det gäller förvaltningsprojekt på grund av kundportalen, men med denna 

idé är tanken att de ska kunna använda det system som passar bäst överlag och inte bara på 

grund av kundportalens stöd. Idén är realistisk eftersom att verksamheten besitter en bred 

kompetens angående webbtjänstutveckling. Vår respondent 3 som jobbar som testledare och 

även har bra erfarenhet av utveckling har upplyst oss om att det i teorin inte är allt för 

krävande att skapa en webbtjänst som kan fungera som en kundportal för TFS. Tidsramen 

angående denna idé är någonting som IT-Tjänst AB själva kan upprätta utefter de resurser de 

är beredd att avsätta för skapandet av denna webbtjänst. Vi kan inte sätta en tidsram i och 

med att det här är ett beslut som bör fattas av någon högre instans eftersom att man måste ta 

hänsyn till de rådande projekten och dess bemanning för att bestämma när och hur mycket 

folk samt ekonomiska medel man kan avvara.    

Med det i åtanke vill vi därför föreslå att IT-tjänst AB ser över möjligheten att utveckla en 

webbtjänst som kan ge ett stöd likt det PrimePortal medför för #define samt vilka mervärden 

det skulle kunna skapa för TFS. Om det skulle finnas en koppling mellan TFS och 

PrimePortal anser vi att TFS skulle bli ännu bättre rotat i deras kärnverksamhet samt att de 

olika projektteamen skulle bli flexiblare då de på ett enklare sätt skulle kunna välja vilken typ 

av system de vill arbeta med. Med det citat vi nämnde från Chappell tidigare i kapitel 2.1 om 

fokus på verktygsintegrering anser vi att deras nyttjande av TFS som ett ALM-System skulle 

kunna förstärkas ytterligare då det förenklar för dem att även använda sig av TFS inom 

förvaltningsprojekt. 
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6. Slutsats 
Då vi genomfört denna fallstudie och då studerat IT-Tjänst AB och deras två ALM-System, 

TFS och #define, har vi försökt att komma fram till ett underlag som ska fungera som ett 

förslag på delar vilka bör tas i åtanke vid användandet av ALM-System inom 

systemutveckling i projektform. För att på så sätt utröna hur företagen kan gynnas i sitt 

arbete med systemutveckling och således även användandet av dessa datorstöd på bästa sätt, 

för att hantera komplexiteten bakom IT-projekt. Den undersökning vi har gjort har baserats 

på studerande av fallföretagets ALM-System, samt innehållit ett antal intervjuer för att kunna 

skapa en jämförelse vilken påvisar vilket stöd som återfinns i systemen idag samt vilket 

behov som finns inom deras olika projektformer. Vår undersökning har varit av en grövre 

karaktär eftersom att den inte på ett objektivt sätt levererar några konkreta mätvärden, men 

eftersom att den är i linje med den aktuella problemformuleringen är den fortfarande 

relevant. 

Under den tid vi har spenderat tillsammans med respondenter på företaget genom 

intervjuer i vårt granskande av hur de arbetar med dessa två system gentemot ALM-

grundidén, har vi kunnat konstatera att IT-Tjänst AB använder sig av systemen på ett sätt 

som överensstämmer med grundidén, att ett ALM-System ska fungera som en plattform för 

koordinering och ledning av utvecklingsrelaterade aktiviteter med starkt fokus på 

verktygsintegration. Detta förutsätter dock att man granskar de båda systemen var för sig. 

Den stora poängen med ALM-System är just verktygsintegrationen, som Chappell (2010) sa: 

“You have to pick tools, obviously. But the tools aren’t the focus; the focus is how the tools 
connect.” Där påvisar IT-Tjänst AB att de nyttjar sina två ALM-System utefter grundidén. 

Sett ur ett större perspektiv ställer vi oss frågande över om det kan uppstå en konflikt mot 

grundidén eftersom de två systemen inte är kopplade mot varandra.  

Däremot har de genom nyttjandet av ALM-Systemen som datorstöd för verksamheten och 

deras egenutvecklade systemutvecklingsmetod, ett strategiskt verktyg då de bedriver 

komplexa mjukvarurelaterade projekt. IT-Tjänst AB nyttjar systemen som de ser ut i dag och 

dess verktygsstöd på ett bra sätt. Det strategiska verktyg som ALM-Systemen besitter är 

väldigt värdefullt, dock kräver det att man som företag och användare av dessa typer av 

system ser till att upprätthålla engagemanget i det som kan upplevas som vardag i 

projektorganisationen. 

Istället för att presentera ett arbete som kommer fram till vilket ALM-System företag bör 

använda sig av presenterar vi genom olika idéer vilka kan ligga till grund som ett 

beslutsunderlag och därigenom bidra till att IT-Tjänst och andra IT-företag uppnår det bästa 

verksamhetsstödet inom sin organisation. Vilket således kan hjälpa IT-företag att hantera sitt 

användande av ALM-System på bästa sätt.  

För att komma fram till ett beslutsunderlag så har vi använt oss av en samverkansmodell 

baserad på den gapanalys vi genomfört. Den ska fungera som stöd för att förklara de olika 

funktionsstöden IT-Tjänst AB använder sig av huvudsakligen i sitt arbete. Det vi tycks utröna 

i vår studie är att det finns en del skillnader mellan de studerade systemen och deras 

verktygsstöd. Dessa skillnader ligger i huvudsak i integrationen mellan ALM-System och en 
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kundportal. Vidare har det framkommit att vissa deltagare föredrar TFS framför #define men 

att #define ibland väljs just för stödet som återfinns i PrimePortal, kan en idé vara att de 

tittar vidare på detta. Det framkom även av en respondent att en koppling mellan 

PrimePortal och TFS inte är komplext att utveckla. Om denna koppling är av intresse för IT-

Tjänst AB är det viktigt att de tar dessa frågor i beaktning: vad skulle det kosta att utveckla? 

Hur lång tid skulle det ta innan det är brukbart? Hur mycket resurser måste avsättas?  

En idé som vi presenterat är att #define kan användas enbart när det kommer till 

förvaltningsprojekt. Som det är idag används #define till alla de tre olika projektformerna, 

däremot är storleken på projekten en faktor som hjälper till att avgöra om #define ska 

användas. I mindre projekt kan det vara mer kostnadseffektivt att använda sig av #define än 

TFS. Alltså kan man tänka sig att all utveckling och övrigt arbete sker inom TFS och sedan 

lyfts över till #define när det övergår till förvaltning. På detta sätt kan vi komma ifrån 

problemet som finns med att TFS inte har någon portal likt #defines PrimePortal. 

Avslutningsvis kan vi med vårt arbete konstatera att IT-företag då de bedriver projekt 

inom systemutveckling står inför en tuff utmaning i att hantera denna komplexa process. 

Tack vare användandet av ALM-System, gagnas IT-Företag av att sträva efter en stark 

verktygsintegration i systemen. Detta för att på så sätt underlätta alla de olika steg och 

processer som återfinns inom systemutveckling så de kan ske sömlöst genom projektens 

gång, för att skapa de bästa förutsättningarna att hantera komplexiteten inom IT-projekt. 
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