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Sammanfattning

Denna avhandling är en kvalitativ studie av hur organisationer kan förenkla
och förbättra arbetet med kravspecificering vid anskaffning av komponentba-
serade informationssystem. Avhandlingens utgångspunkt är att mer verk-
samhetsnära och användbara informationssystem kan anskaffas genom att an-
vända en integrerad verksamhetsmodell där verksamhetsanalys och kravspeci-
ficering slås samman. Fyra kunskapsområden har studerats och analyserats för
att generera ett ramverk som riktar uppmärksamhet mot relevant innehåll och
utformning av en integrerad verksamhetsmodell, 1) verksamhetsprocesser 2)
verksamhetsmodellering 3) mjukvarukomponenter och 4) specificering.
Avhandlingens empiri representeras av en rekonstruktion av den komponent-
och processorienterade anskaffning av ett komplett vårdinformationssystem
som genomförts i Landstinget i Värmland (LiV). Analyser i respektive kun-
skapsområde har skett utifrån ansatsen Multi-Grounded Theory vilket innebär
en teorigenerering utifrån en växelverkan mellan existerande teorier och empi-
risk grundning. Några exempel på kunskapsbidrag är ett vidareutvecklat pro-
cessbegrepp samt en ny livscykelmodell för komponentbaserade informations-
system. Utifrån kunskapsbidragen inom respektive kunskapsområde har integ-
rationspunkter identifierats som legat till grund för utveckling av ramverket
för en verksamhetsnära kravspecifikation. I avhandlingen dras slutsatsen att
genom att integrera arbetet med verksamhetsanalys och kravspecificering ska-
pas bättre förutsättningar för att kravspecifikationer speglar de behov sy-
stemen är avsedda att uppfylla och att gapet mellan krav och lösning minskar
genom ett bättre underlag för kommunikation mellan kund och systemle-
verantör. Ramverket pekar på att en verksamhetsnära kravspecifikation ut-
formas i en integrerad processmodell som beskriver verksamhetsprocesser uti-
från identifierade generiska processbegrepp samt ett scenario för användning
och en klassificering av funktionalitet. Kravspecifikationen bör, enligt ram-
verket, även innehålla en systemöversikt, kommersiella och leverantörsrelate-
rade krav, design- och arkitektoniska krav samt utförandekrav. Ramverket har
prövats och vidareutvecklats utifrån en extern validering i form av en utvärde-
ringsworkshop där ramverkets användbarhet och genomförbarhet diskuteras
utifrån de erfarenheter och den dokumentation som genererats i LiV. 

Vi riktar ett speciellt varmt tack till KK-stiftelsen för dess finansiella stöd.
Även Karlstads universitet, Linköpings universitet och Landstinget i Värm-
land vill vi tacka för värdefullt stöd.



Företal

Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakul-
teten, Linköpings universitet. Informationssystemutveckling är det veten-
skapliga ämne som studerar människors arbete med att utveckla och förändra
datorbaserade informationssystem i verksamheter. Detta omfattar teorier, stra-
tegier, modeller, metoder, arbetsformer och datorverktyg avseende system-
utveckling. Olika utvecklings/förändrings-situationer kan studeras som pla-
nering/styrning, analys/utredning/specificering, design/utformning, införande,
utvärdering, förvaltning/vidareutveckling och avveckling av informations-
system samt samspel med andra former av verksamhetsutveckling. Ämnes-
området omfattar även förutsättningar för respektive resultat av system-
utveckling; t ex studier av bruk och konsekvenser av informationssystem som
resultat av systemutveckling eller som förutsättning för förändring/vidare-
utveckling av system.

Föreliggande arbete, Mötet mellan process och komponent – mot ett ramverk
för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av komponent-
baserade informationssystem, är skrivet av Marie-Therese Christiansson och
Benneth Christiansson, Karlstads universitet. Marie-Therese Christiansson och
Benneth Christiansson ingår i Forskningsnätverket VITS. De presenterar detta
arbete som sina respektive doktorsavhandlingar i informationssystemutveck-
ling, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.
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Förord
Att bedriva forskning i mötet mellan två områden och skriva vetenskapliga
artiklar tillsammans med sin allra bästa vän är stimulerande och roligt. San
Diego var en höjdare! Att bedriva en avhandlingsprocess tillsammans med sin
livskamrat, arbetskamrat och allra bästa vän är en mycket större utmaning och
en kraftansträngning utöver det vanliga. Idén föddes på Sicilien våren 2002
och vi ser nu efter fyra år slutet på denna berg-och-dalbana med många loopar,
stup och branta backar. 

Vi riktar ett stort tack till våra handledare Göran Goldkuhl professor vid
Linköpings universitet och Anders G. Nilsson professor vid Karlstads univer-
sitet. Forskningsgruppen VITS och dess medarbetare vill vi speciellt tacka för
en stimulerande forskningsmiljö med en mycket konstruktiv seminariekultur.
Tack alla ni som, genom åren, har bidragit med värdefulla synpunkter på vår
avhandling. Ett särskilt tack till er tappra som hjälpt oss i slutfasen! 

Vi riktar också ett stort tack till Landstinget i Värmland och de personer där
som med stor öppenhet har deltagit i och tillhandahållit ett omfattande och in-
tressant material att studera i vårt arbete. Vi är mycket tacksamma för den kun-
skap och de erfarenheter kring processorienterade och komponentbaserade in-
formationssystem som ni har delat med er av. Tusen tack till Anders Bergman,
Lars Midb�e, Cristina Johnsson, Anders Börjesson och Anders Hallberg.    

Britt-Inger Karlsson och Lillemor Wallgren, på IDA vid Linköpings universi-
tet, vill vi tacka för all hjälp kring den administrativa processen. Mormor
Britt-Marie förtjänar ett speciellt varmt tack för att Du ägnat veckor av tid till-
sammans med vår familj för att ge oss de bästa förutsättningarna för att kunna
avsluta detta arbete. 

Vi riktar ett speciellt varmt tack till KK-stiftelsen för dess finansiella stöd.
Även Karlstads universitet, Linköpings universitet och Landstinget i Värmland
vill vi tacka för värdefullt stöd.

Nu är det klart grabbar! Melker, du får en bok att färglägga alla bilder i och
Vilmer, du får en bok att tugga på. Vårt största och hjärtligaste tack vill vi ge
till er båda som ger oss distans i tillvaron och påminner oss om vad som är
viktigt och värdefullt i livet!

Högboda Gård, en solig höstdag i november

Marie-Therese och Benneth Christiansson
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Del I – Förutsättningar

1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund till de forskningsfrågor vi behand-
lar i avhandlingen. Avhandlingens utgångspunkt ligger i vår övertygelse i att
möjligheten ökar att bättre informationssystem utvecklas om vi i samma mo-
deller där vi beskriver och analyserar verksamhet även dokumenterar krav på
informationssystem. Det är dock svårt att åstadkomma en kravspecifikation
som både är verksamhetsnära och samtidigt ett tillräckligt underlag för
utveckling av ett datorbaserat informationssystem. Genom att använda ny tek-
nologi, i form av mjukvarukomponenter, och fokusera på anskaffning av exi-
sterande komponenter framför utveckling av nya, skapas en möjlighet att
åstadkomma verksamhetsnära kravspecifikationer som utgör ett tillräckligt
underlag för att möjliggöra komponentanskaffning. Vi anser att en verksam-
hetsnära kravspecifikation kan utformas i mötet mellan process och kompo-
nent. I detta inledande kapitel beskrivs avhandlingens syfte, forskningsfrågor,
avgränsningar samt målgrupp. Kapitlet avslutas med en genomgång av av-
handlingens disposition.

1.1 Verksamhet och informationssystem -
ett scenario 

Vi väljer att inleda denna avhandling med att måla upp ett scenario som bely-
ser många av de problem som vi angriper i denna forskningsstudie. Detta
scenario är en fiktiv berättelse som baseras på erfarenheter från många prakti-
ker vi mött inom informationssystemutveckling och vi tror därför att många
kommer att känna igen sig. 

På det medelstora företaget Arkadium AB någonstans i Sverige sitter fem per-
soner i möte inför den stora verksamhetsförändring som snart ska genomföras
på företaget. Det är VD Åsa Svensson, IT-strateg Lars Danielsson, Avdel-
ningschef Anna Jansson, Driftsansvarig Per Andersson och personalrepresen-
tant Erika Gustavsson. Mötet inleds med att Åsa hälsar alla välkomna och
meddelar att man under dagens möte ska bestämma strategi för hur de nya
system företaget behöver investera i ska upphandlas. Åsa frågar hur det har
gått med insamlandet av krav och synpunkter på de nya systemen från de an-
ställda på den avdelning som berörs i första hand. Anna svarar att det går trögt,
”mina medarbetare fattar inte varför de ska rita diagram och vad som menas
med sekvens och klasser. De tycker dessutom att det är onödigt jobb eftersom
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förra gången vi bytte system hade ju OS-data struntat i nästan alla deras krav
och synpunkter”. Per bryter in och säger ”ja men vi var ju överens om att an-
vända PUR och då måste man faktiskt rita klassdiagram. Tänk på OS-data
som ska bygga det här systemet, de blir säkert nöjda om de får färdiga klass-
diagram av oss, då får ju vi dessutom precis det system vi vill ha, det är ju våra
klasser”. ”Jamen”, säger Anna ”det blir så många diagram och konstiga
klasser, min medarbetare vet ju inte ens vad en klass är bra för, varför kan vi
inte bara säga vad vi gör och sen får OS-data hitta på något som gör det vi
säger?” Här följer en diskussion kring varför medarbetarna inte bara kortfattat
kan skriva ner i löpande text vad de gör och sedan kan OS-data själva rita sina
diagram. 

Åsa avbryter diskussionen efter en stund genom ett bestämt ”nej, nej, nej!
Senaste gången vi beställde ett system av dem så sa de att kravbilden var för
vag och att det var därför som vi inte fick igenom våra krav och att systemet
levererades först våren året efter istället för sommaren som det var sagt. Den
här gången måste vi göra jättetydliga krav så att det inte går att missförstå”.
”Bara så ni vet”, säger Anna, ”vi har redan fyllt två hela pärmar med klasser.
Tre personer får numera jobba heltid med att bara uppdatera bland alla dia-
gram, det börjar kännas som om inget hänger ihop längre. Igår skulle vi kolla
på inköpsrutinen och det visade sig att de klassdiagrammen inte var uppdate-
rade, så vi fick börja med att rita om dem allihop, ja just det Per du måste ju få
de nya versionerna också, så att du kan uppdatera dina pärmar, du kan väl på-
minna mig om det efter mötet?” Per suckar, ”inte nu igen, jag får ju inget gjort
då ni bara ändrar er hela tiden, snart får ni bestämma er för hur det ska vara
och sluta ändra på allt”. Här följer en lång diskussion kring hur mycket änd-
ringar man kan göra i de diagram som redan ritats. Till slut säger Erika lite ir-
riterat ”ibland undrar jag för vem det här systemet egentligen byggs, är det för
OS-data, er här i rummet, driftsavdelningen eller oss, vi som faktiskt ska jobba
med det sen när det är klart?”. Åsa säger ”men det är klart att systemet är till
för att underlätta det dagliga arbetet men vi måste vara lyhörda på både drifts-
avdelningen som faktiskt ska sköta om systemet och OS-datas synpunkter,
OS-data tyckte nog att vi var lite väl röriga och luddiga förra gången de bygg-
de åt oss”. Erika svarar upprört ”jamen vi ställde ju massor med krav som de
inte tog med i sin lösning. Varför ska vi anstränga oss om de ändå inte använ-
der kraven? Dessutom så bestämde ju ni ju efter två veckor att vi skulle ändra
på inköpsrutinen så då blev ju ändå systemet fel.”

Lars yttrar sig för första gången under mötet ”jag var på konferens i London
förra veckan och där fick jag ett bra tips, det finns ett företag som heter P.A.S
och de har byggt ett färdigt system för vår bransch, allting finns i det systemet
och deras säljare lovar att de kan anpassa det precis efter våra behov. Det blir
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inte billigare än att låta OS-data bygga det men det känns som en mycket min-
dre risk. Dessutom kan vi få låna en skiva och prova systemet innan vi be-
stämmer oss. Jag tycker att de verkar väldigt seriösa och de visade lite skärm-
bilder och det såg proffsigt ut”. Åsa säger, ”jamen det låter ju bra, vad tror ni
om det? Alla kan ju få kolla på skivan i lugn och ro.” Anna säger ”Vi har en
kille på lagret som säger att han körde det där systemet på sitt tidigare jobb
och han tyckte det var jättejobbigt, det gick inte att göra vissa saker i systemet,
t.ex. fick de ändra på hela varumottagningen för att passa det sätt som leveran-
serna redovisas i systemet.” Per säger ”jag har hört att de bara kan köra under
Chimneys operativsystem med MegaSQL som databashanterare, vi behöver
byta en massa burkar och porta hela databasen i så fall”. ”Jamen det gjorde ni
ju förra gången vi bytte, det kan ni väl göra igen”, säger Åsa. Lars säger ”jag
kan ju kolla om de kan köra med Wizards som vi redan använder, undrar om
man kan få någon spec. på deras system förresten?” Anna säger ”ja det vore
bra om de kom hit så kan vi tala om precis hur varje rutin fungerar, så kan de
fixa sitt system därefter”. ”Nja”, säger Lars, ”vi behöver nog skriva ner våra
krav och sen skicka dem till P.A.S så kan de i lugn och ro ser vilka föränd-
ringar som behövs, glöm inte att varje ändring kostar extra, vi kanske kan änd-
ra våra rutiner ibland istället. Men ni kan väl beskriva alla era rutiner i se-
kvensdiagram och rita några klassdiagram men låt dem bara fokusera på
datamängderna, den här gången, så kan jag skicka iväg det till P.A.S så fort
som möjligt. Erika suckar och säger ”varför kan ni inte bara skicka iväg våra
processgrafer, där beskriver vi rutiner på ett begripligt sätt?” Lars svarar
”P.A.S använder UML och det tycker jag att vi också kan göra, det är ju bara
att rita om det ni redan har.”

Nu säger Åsa att mötet måste avslutas och sammanfattar mötet med att säga,
”då P.A.S verkar vara precis vad vi behöver så gör vi precis som Lars föreslår,
jag och Lars gör ett besök hos P.A.S och diskuterar igenom hur vi gör affär.
Anna, ni får göra om era diagram som Lars sa och tänk på att vi behöver allt
material på fredag, Per du ringer OS-data och säger att vi behöver hjälp med
att porta all data igen. Jag hoppas verkligen att det blir billigare den här gång-
en.”

Vi vet att detta exempel i många fall är en grov förenkling av verklighetens
problematik, den kan vara mycket mer komplex och mångfasetterad. Vi har i
denna avhandling valt att fokusera på ett av de klassiska problemen inom äm-
net informatik, nämligen att utforma en användbar kravspecifikation
(Langefors, 1973). En kravspecifikation är ett eller flera dokument som fångar
behov och krav från berörda aktörer i en verksamhet för att kunna användas
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vid utveckling av informationssystem. Verksamhet kan stödjas och/eller möj-
liggöras av informationssystem, se Figur 1.1. 

Kravspecifikationen kan betraktas som det dokument som representerar mötet
mellan verksamhetens aktörer och systemutvecklarna. För en framgångsrik
systemutveckling behöver verksamhetens aktörer och systemutvecklarna ha en
samsyn och ömsesidig förståelse av dess innehåll. Att utveckla väl fungerande
informationssystem på ett effektivt sätt är en framgångsfaktor för de flesta
organisationer eftersom dessa kan betraktas som en konkurrensfördel gente-
mot andra organisationer i samma bransch (Bosch, 2000; de Cesare et al.,
2006). Lundeberg (1996) driver resonemanget ännu längre och anser att ett väl
fungerande informationssystem inte är en konkurrensfördel utan snarare en
förutsättning för organisationens existens. På Arkadium AB i vårt fiktiva sce-
nario, tillsammans med en rad andra organisationer, förekommer följande
praktiska problem och kunskapsbrister och behov som denna forskningsstudie
avser att behandla:

• Att tydliggöra kopplingen mellan verksamhetens behov och informations-
systemens utformning, d.v.s. möjliggöra identifikation av behov, skapa,
förändra och kommunicera mentala modeller om hur och varför en verk-
samhet ska bedrivas med hjälp av komponentbaserade informationssy-
stem. 

• Att skapa förutsättningar för att bedöma och kommunicera om hur och
varför verksamhetsprocesser respektive komponentbaserade informations-
system behöver anpassas till varandra. Vi använder begreppen verksam-
hetsprocess och process synonymt. Vi är medvetna om att det finns fler ty-
per av processer, exempelvis ledningsprocesser. Men vi väljer att bortse
ifrån dessa.

• Att undvika överlappande informationssystem. 
• Att möjliggöra identifikation, formulering och beskrivning av krav på

komponentbaserade informationssystem.
• Att underlätta kommunikation mellan olika yrkesgrupper inom en organi-

sation och mellan kund och leverantör av komponentbaserade informa-
tionssystem.
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Figur 1.1 Mötet mellan verksamhet och informationssystem sker
i en kravspecifikation 
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• Att generera aktuell, användbar och effektiv dokumentation av annat slag
än källkod och övriga utvecklingsfokuserade designdokument till kom-
ponentbaserade informationssystem. Användbar dokumentation innebär
att dokumentationen uppfyller sitt syfte. Om exempelvis ett dokument ska
förklara och illustrera ett givet förlopp är dokumentet användbart om
berörda intressenter kan identifiera och utläsa det korrekta förloppet.
Användbarhet innebär att på ett så enkelt sätt som möjligt förmedla en så
korrekt representation som möjligt som avsedd målgrupp kan tolka och
förstå. 

• Att hantera de nya och förändrade krav på systemen som uppstår utifrån
förändringar i verksamhetsprocesser eller att medarbetare ändrar sin krav-
bild.

• Att skapa förutsättningar för att en processorienterad verksamhetsutveck-
ling får genomslag i de system som leverantören levererar vid en anskaff-
ning av komponentbaserade informationssystem.

1.1.1 Att anskaffa skräddarsydda informationssystem
För att anskaffa ett skräddarsytt informationssystem behöver leverantören (den
utvecklande verksamheten) känna till kundens (den anskaffande verksamhe-
tens) krav i en så stor utsträckning att systemet de konstruerar och levererar
uppfyller dessa i en tillräcklig omfattning. Kundens krav brukar traditionellt
sätt samlas i ett dokument som kallas för kravspecifikation. Detta dokument
ska fungera som en länk från kunden till leverantören genom att förmedla kun-
dens krav till leverantören, se Figur 1.2.

Kvalitén på dessa krav kommer att vara helt avgörande för hur framgångsrik
utvecklingen av systemet kan vara. Är kraven felaktiga, vaga, missvisande el-
ler inte explicit uttryckta kan inte leverantören utveckla det system kunden för-
väntar sig. Att anskaffa ett skräddarsytt informationssystem innebär att kunden
och leverantören måste skapa en tillräckligt detaljerad och formaliserad krav-
specifikation för att möjliggöra mjukvaruutveckling och de måste dessutom
kunna kommunicera, tolka, förstå och komma överens om innebörden av de
krav som finns i kravspecifikationen. Detta är ett kostsamt arbete eftersom
mjukvaruutveckling ofta är ett mycket krävande, abstrakt och svårt arbete som
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Figur 1.2 Kunden förmedlar sina krav till leverantören i en krav-
specifikation 
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ofta innefattar många människor med olika expertis. Flera aspekter från många
personer i olika roller bör tas hänsyn till i en användbar kravspecifikation och
detta medför också att den ofta tar lång tid att generera och innebär en stor
arbetsinsats. Kravspecifikationen kan bli omfattande och därigenom ett svår-
hanterbart dokument som kräver en stor arbetsinsats för att förstå, uppdatera
och kontrollera korrektheten i. Detta kan leda till att någonstans i det komp-
lexa arbetet med att hantera kravspecifikationen tappas verksamhetens behov
bort. Dessutom behöver man ta hänsyn till att en verksamhet ständigt för-
ändras vilket leder till nya, förändrade eller bortfall av krav. Detta kan vara
några av orsakerna till att systemet som till slut levereras kan vara omodernt
eller felaktigt redan vid leverans. 

Ytterligare problem med att anskaffa ett skräddarsytt informationssystem är
det faktum att verksamheten ska ställa krav på något som ännu inte existerar.
Medarbetare ska dels förstå vad ett informationssystem kan göra för dem och
samtidigt ha insikt i vad som är realistiskt och möjligt att kräva av ett informa-
tionssystem. Detta arbete ska ofta dokumenteras på ett för leverantören begrip-
ligt sätt, vilket inte brukar vara det sätt som verksamhetens medarbetare nor-
malt använder för att beskriva sina arbetsuppgifter. Detta medför att kraven
inte uttrycks med ett verksamhetsnära språk utan på ett för leverantören mer
begripligt sätt som ofta är mer tekniknära. 

Ur leverantörens perspektiv blir kravspecifikationen ofta det dokument som
styr och används för att avgöra när leverantören uppfyllt sitt åtagande. Detta
innebär att kravspecifikationen även fungerar som en definition av det upp-
drag leverantören accepterar. Kravspecifikationen fungerar då som en länk
från leverantören till kunden för att bevisa att åtagandet utförts enligt accep-
terat uppdrag, se Figur 1.3. Om kund och leverantör inte kan kommunicera
och är överens om innehållet i kravspecifikationen är det svårt för leverantören
att ”bevisa” att de utfört sitt åtagande på ett korrekt sätt. Kunden kan heller
inte ”bevisa” att de inte fått utlovat system.
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Figur 1.3 Leverantören förmedlar sitt åtagande och bevisar sitt
uppdragsuppfyllande genom kravspecifikationen
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1.1.2 Att anskaffa existerande informationssystem 
Många organisationer väljer att anskaffa ett redan existerande system för att på
det viset komma bort från många av de ovanstående beskrivna problemen.
Detta kan innebära att verksamheten anskaffar ett redan existerande komplett
affärssystem (med affärssystem avser vi ett informationssystem som helt eller
delvis täcker en verksamhets informationssystemsbehov avseende dess admi-
nistration och strategiarbete). Med anskaffning avser vi processen att generera
krav, identifiera och utvärdera tänkbar lösning i form av system eller kompo-
nenter. Men även denna strategi kan medföra problem. Organisationer förlorar
en eventuell konkurrensfördel då de inte har ett unikt stödjande informations-
system utan använder en standardprodukt som även deras konkurrenter kan
använda. Rutiner och arbetssätt inom den verksamhet som bedrivs kan behöva
anpassas till informationssystemet istället för att informationssystemet an-
passas efter verksamheten. 

Detta kan vidare innebära en ”allt eller inget” situation för organisationen, de
kanske inte kan välja att enbart anskaffa en del av ett affärssystem utan måste
köpa hela systemet och betala för mycket som inte behövs och som inte
kommer att användas. Leverantören styr och möjliggör om delar eller enbart
kompletta system kan levereras. Vidare inträffar problematiken med att som
kund förstå vad ett existerande system gör och hur det fungerar. Leverantörer
av existerande informationssystem har ofta sina system presenterade och
dokumenterade i olika typer av specifikationer. Dessa dokument kallar vi för
lösningsspecifikationer. En anskaffande organisation (kunden) behöver ta del
av leverantörernas lösningsspecifikationer och jämföra dessa med sin egen
kravspecifikation för att kunna avgöra om det är rätt system för dem. Likaså
behöver leverantören kunna förstå kundens kravspecifikation för att kunna av-
göra om deras system kommer att uppfylla kundens krav, detta illustreras med
pilarna mellan krav- och lösningsspecifikation i Figur 1.4.

En variant på att anskaffa redan existerande informationssystem och som är
fokus i denna avhandling är att anskaffa komponentbaserade informationssy-
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Figur 1.4 Förhållandet mellan kravspecifikation och lösnings-
specifikation vid anskaffning av existerande system

  

� � �� �� 	� ������

� ��	�� � � �������� �

������ ��� � � �������� �



Kapitel 1. Inledning

stem genom existerande mjukvarukomponenter, s.k. COTS1. Ett komponent-
baserat informationssystem är ett datorbaserat informationssystem som består
av samverkande mjukvarukomponenter. Systemutveckling innebär utveckling
av informationssystem inom en organisation eller mellan flera organisationer i
samverkan (t.ex. Goldkuhl, 1993a; Scheer, 1999; Pressman, 2005). En, två el-
ler flera organisationers verksamhet utvecklas genom att bl.a. identifiera, ana-
lysera och fastställa vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilket flöde av in-
formation som behövs för att underlätta arbetet och på vilket sätt det ska bedri-
vas. 

Traditionellt sett har systemutveckling, som vi beskrivit ovan, bedrivits i form
av att konstruera och skräddarsy många verksamhetsspecifika system till att
köpa heltäckande redan existerande informationssystem och sedan övergå till
att utveckla system i form av mindre standardlösningar genom att köpa mjuk-
varukomponenter (Leung, 2006). Szyperski (2002) benämner kompo-
nentbaserad systemutveckling som en medelväg mellan upphandling av existe-
rande informationssystem och utveckling av skräddarsydda system. Den hu-
vudsakliga arbetsinsatsen i systemutveckling är inte längre konstruktion av sy-
stem utan att anskaffa, anpassa, implementera och förvalta system och kompo-
nenter för en viss kontext (ibid.). 

Komponentbaserad systemutveckling innebär att mjukvarukomponenter fogas
samman i informationssystem som därigenom blir komponentbaserade. En
mjukvarukomponent erbjuder en väl avgränsad funktion genom en realisering
i mjukvara. Komponenten har ett definierat kommunikationsgränssnitt som
möjliggör kommunikation med andra komponenter. Motiven till att företag
väljer att utveckla och använda komponentbaserade informationssystem kan
vara flera. I de flesta fall finns det en uppfattning om att använda komponent-
baserade informationssystem skall leda till positiva effekter såsom lägre ut-
vecklingskostnader, högre effektivitet, kortare leveranstider, högre kvalitet,
större flexibilitet och anpassningsbarhet i de levererade systemen (Jacobson et
al., 1997; Pressman, 2005; Szyperski, 2002). Även denna strategi ställs inför
en rad problem. För leverantörer kan det vara svårt att uttrycka vad deras
komponenter utför. De behöver kunna beskriva den lösning komponenten
representerar på ett sådant sätt att potentiella kunder kan identifiera den som
en lösning på de egna kraven. Detta behöver göras på ett för kunden begripligt
sätt, med ett språk kunden förstår. Leverantören kan ha svårt att uttrycka var i
kundens verksamhet existerande komponenter kan användas eftersom de kan
behöva ha specifik verksamhetskunskap för detta. Kunden kan i sin tur ha
svårt att uttrycka sina krav på ett för leverantören begripligt sätt. Leverantören
kan inte erbjuda kunden rätt komponenter, då dessa kanske inte existerar

1 COTS står för Components Off The Shelf.
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(Leung, 2006). Leverantören och kunderna behöver kunna kommunicera kring
tänkbara lösningar och krav med ett gemensamt språk. Kunden kanske
behöver vara flexibel och acceptera lösningar som nästan uppfyller kraven och
anpassa kraven istället. Vigder et al. (1996 sid. 13) påpekar att; ”… in order to
realize the benefits of COTS software a procurement process must be in place
that defines requirements according to what is available in the marketplace,
and that is flexible enough to accept COTS solutions when they are
proposed.”. 

Oberoende av vilken typ av systemanskaffning organisationer väljer så kvar-
står det faktum att med dagens globala marknad behöver organisationer
ständigt påverka och förädla sin verksamhet för att bemöta en ständigt hård-
nande konkurrens. Detta medför att kraven på verksamheters informationssy-
stem förändras i samma takt. Beck (2000, sid. 3) beskriver problemet med
ständiga förändringar i verksamhet som; “Business changes – the software is
put into production, but the business problem it was designed to solve was re-
placed six months ago by another, more pressing, business problem.” 

Mjukvaruindustin behöver möta de krav som verksamheter ställer. Enligt Peisl
(2002, sid. 2) innebär detta att; “To be successful in today ’s rapidly changing
market, your business requires a solution that allows you to integrate your
business processes across different vertical markets and various operating en-
vironments. Effective business integration enables disparate business re-
sources — both inside and outside an enterprise — to work together to sup-
port a company’s business strategy.” 

1.1.3 Att underlätta kommunikation vid anskaffning 
Inom en organisation bedrivs olika former av verksamhetsutveckling som kan
avse flera olika utvecklingsområden2 såsom t.ex. affärs-, process-, system-,
ledarskaps- och kompetensutveckling (Österle, 1995; Tolis & Nilsson, 1996;
Tolis, 2005). Österle (1995) menar att förbättringar inom affärs-, process- och
systemutveckling bör harmoniera för att verksamheter totalt sett ska vara livs-
och konkurrenskraftiga. Vi anser att detta gäller samtliga utvecklingsområden.
Inom ett utvecklingsområde kan även flera parallella projekt bedrivas. Inom
varje utvecklingsområde och projekt kan ett antal verksamhetsmodeller upp-
rättas. En verksamhetsmodell är en beskrivning som visar ett tolkat urval av
verkligheten i en given tidsperiod vilken i bästa fall återger karaktäristiska
drag hos den verklighet som studeras (Andersen, 1994; Eriksson & Penker,
2000). En verksamhetsmodell kan användas för att fånga olika företeelser av

2 Andra författare använder begreppen utvecklingsnivåer och utvecklingstyper.
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verksamheter (t.ex. arbetsflöden, begrepp och mål) och beskrivas i olika for-
mer (t.ex. en lista, graf eller prototyp). 

Verksamhetsmodeller kan användas i utvecklingsarbeten för ”… att försöka
förstå och för att försöka förändra” (Tolis & Nilsson, 1996 sid. 170). Kun-
skap om och krav på bl.a. funktionalitet och mål med informationssystem är
centralt för att kunna identifiera, anskaffa, integrera och förvalta
komponentbaserade och/eller en kombination av olika typer av
informationssystem internt och mellan flera organisationer (Wangler &
Paheerathan, 2000). Problem att kommunicera organisationers förutsättningar
och behov av system kan uppstå om verksamhetsmodeller utformats separat
och utan koppling mellan analys av verksamhet och utformning av
datorbaserade informationssystem (Goldkuhl, 1993a; Nilsson, 1995; Nellborn,
1999). Orsaker till detta kan t.ex. vara att systemutveckling inte har bedrivits
på ett verksamhetsinriktat sätt och att koppling mellan olika och ibland stora
mängder av modeller har varit svår att göra. Om man inom de olika
utvecklingsområdena har valt olika former av beskrivningar, olika sätt att illu-
strera och använt olika typer av språkbruk kan kommunikationen och underlag
från verksamhetsanalys till systemanskaffning försvåras. 

Figur 1.5 illustrerar den koppling som idealt sett bör finnas mellan olika ut-
vecklingsområden (boxar) och de verksamhetsmodeller som produceras inom
respektive utvecklingsområde (dubbelpilar) för att öka möjligheterna att en
verksamhetsutveckling ska lyckas. Den stora pilen illustrerar mötet mellan
process och komponent i form av verksamhetsmodeller som används i pro-
cess- respektive systemutveckling.

Affärsutveckling är arbetet med att skapa strategier och planera den verk-
samhet som bedrivs och även framtida visioner av verksamheten (strategisk
planering). Processutveckling är en strategi för att utveckla den operativa
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Figur 1.5 Verksamhetsmodeller mellan
utvecklingsområden
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verksamheten. Systemutveckling är arbetet med att utveckla verksamhetens in-
formationssystem. Affärsutveckling fokuserar informationssystem både som
verksamhetsstöd men även för att användas mer strategiskt, för att skapa helt
nya affärsmöjligheter (t.ex. Nilsson, 1995; Goldkuhl, 1995a; Österle, 1995).
Strategier formuleras i termer av vad verksamheter ska göra, för vem och var-
för (Rummler & Brache, 1995) och realiseras i verksamheters processer. Pro-
cessutveckling innebär att verksamhet kartläggs, utvecklas och organiseras i
form av processer som stöds och möjliggörs med informationssystem. Att
verksamhetsprocesser kan korsa organisatoriska gränser, ansvarsområden och
funktioner är en av flera egenskaper. Andra egenskaper är att processer (t.ex.
Davenport, 1993; Rummler & Brache, 1995; Goldkuhl, 1995a):

• har en början och ett slut, 

• består av strukturerade/designade sammanhängande aktiviteter som kan
vara repetitiva och förbruka resurser av olika slag,

• bidrar till att uppfylla verksamheters mål, och

• bidrar till att skapa värde för externa kunder/klienter.

Med en processorienterad syn på verksamhets-/systemutveckling är utgångs-
punkten att informationssystemet ska vara av värde för de som verksamheten
är till för, exemplevis kunder/klienter/studenter/patienter beroende på vilken
typ av verksamhet det gäller. Verksamhet som bedrivs betraktas horisontellt
vilket innebär att ett helhetsperspektiv anläggs på vad som görs i en verk-
samhet för att producera ett resultat som ska vara av högt värde för dem som
ska använda och nyttja det (t.ex. Steneskog, 1991; Davenport, 1993; Hammer
& Champy, 1993; Goldkuhl, 1995a). Fokus i systemutveckling vidgas från att
se kravställande utifrån ett internt användarperspektiv till att även tillgodose
ett externt ”kundfokus”. 

För att kunna förmedla och använda kunskap mellan olika utvecklingsområ-
den3 och olika faser/moment i utvecklingsprojekt (mellan t.ex. analys och ut-
formning) är det viktigt att verksamhetsmodeller kan kopplas till varandra
(Stolterman, 1991; Österle, 1995; Tolis & Nilsson, 1996; Nellborn, 1999). Ett
problem är att det kan finnas kommunikationssvårigheter mellan olika profes-
sioner. Nellborn (1999, sid. 199) påannonserar det välkända gapet mellan
verksamhetsmodellerare och programmerare och kallar fenomenet ”Berlin
wall dilemma”. Han menar att kommunikationen mellan dessa yrkesroller be-
stått av att ”kasta” verksamhetsmodeller över denna mur till varandra, såsom
policy dokument, processmodeller, kravspecifikationer, prototyper, datamodel-
ler, testunderlag osv. “Both sides making assumptions about the knowledge,

3 Utvecklingsområden som i sin tur inte alltid är helt analytiskt separata.
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needs and context of the other side.” (ibid.). Vi kan identifiera följande möj-
liga kommunikationssituationer där någon/några4 utformar verksamhetsmo-
deller för att använda vid anskaffning av komponentbaserade informations-
system:  

• Medarbetare i verksamhet och verksamhetsmodellerare/verksamhets-
analytiker.

• Verksamhetsanalytiker och komponentanskaffare till mjukvarukomponen-
ter.

• Komponentanskaffare till och leverantör av mjukvarukomponenter.

• Leverantör av mjukvarukomponenter och medarbetare i verksamhet som
ska använda och förvalta systemen.

En modellering av verksamhetsprocesser är ett informellt sätt att uttrycka och
beskriva krav på mjukvarukomponenter utifrån ett infologiskt (verksamhetsnä-
ra) fokus. Inom infologi behandlas frågor som har med ”vad” och ”varför” sy-
stemet ska användas till i form av t.ex. vilken information som behövs i en
viss verksamhetssituation, vem som behöver informationen och i vilka sam-
manhang den behövs (Andersen, 1994; Langefors, 1995). Denna användar-
orientering är en grundförutsättning för att systemet, när det är implementerat,
verkligen fungerar i det verksamhetssammanhang det är tänkt för. Inom data-
logi (tekniknära fokus) behandlas frågor av maskinorienterad karaktär, se
Figur 1.6. Med maskinorienterad menar vi att ett datorbaserat informationssy-
stem implementeras i en hård- och mjukvarumiljö. Typiska frågor att behandla
är hur data kan lagras och behandlas, hur data kan förmedlas och presenteras
på given hårdvaruplattform samt ”hur” mjukvara kan utformas för att uppfylla
kraven som ställts vid arbetet med det användarorienterade området
(Pressman, 2005). 

4 En och samma person kan inneha flera av dessa roller, t.ex. en medarbetare som bedriver
verksamhetsmodellering kan betraktas som en verksamhetsanalytiker. En annan person kan
vara verksamhetsanalytiker i sin yrkesroll.
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Figur 1.6 Fokus i verksamhetsmodeller utifrån användning av
olika professioner och utvecklingsområden
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Formulering och beskrivning av krav kan göras med ett verksamhetsnära språk
som kan underlätta kommunikation mellan personer som bedriver och leder
verksamhet för att kunna uttrycka sina önskemål, erfarenheter av och krav på
informationssystem. Langefors (1995, sid. 71) uttrycker detta såsom att; ”The
various stakeholders ought to be allowed to specify desires or requirements in
a language that they could understand… this language ought to be efficient
for their talking about their own reality.” Leverantörer av system kan ha ett
mer datalogiskt språk i sina lösningsspecifikationer men behöver också kunna
kommunicera syftet med och möjlig användning av systemen, enligt samma
resonemang vi fört tidigare. 

1.2 Studieområde och forskningsfrågor
Vi har valt att studera möjligheten att i samma modeller där vi beskriver och
analyserar verksamhet även dokumentera krav på informationssystem. Vår hy-
potes är att detta kan leda till att bättre fungerande verksamhetsstödjande in-
formationssystem utvecklas. Detta innebär att vi behöver arbeta med integre-
rade verksamhetsmodeller som både kan användas för verksamhetsanalys och
möjliggöra systemanskaffning. Vi har vidare valt två specifika strategier för att
möjliggöra denna integration (möte). Inom verksamhetsanalys använder vi ett
processperspektiv och inom systemanskaffning använder vi perspektivet an-
skaffning av komponentbaserade informationssystem. Detta studieområdet är
gränslandet eller mötet mellan verksamhet och teknik, se Figur 1.7. 

De klassiska problem inom informatik som vi nu ”målat upp” har genererat en
rad utgångspunkter för hur vi betraktar dessa och även på vilket sätt vi vill
närma oss en lösning. Våra utgångspunkter (se även kapitel 3) kan samman-
fattas i form av att vi anser att:

• En processbaserad och komponentbaserad ansats i informationssystemut-
veckling ökar möjligheten för organisationer att nå fungerade informa-
tionssystem eftersom:

13

Figur 1.7 Mötet mellan verksamhet och teknik i form av en inte-
grerad verksamhetsmodell
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Kapitel 1. Inledning

o En processbaserad anskaffning av mjukvarukomponenter vidgar
fokus från en systemutveckling med utgångspunkt i interna an-
vändare av systemen till att även omfatta den/de som ska kunna
kommunicera med och nyttja resultatet av den verksamhet som
bedrivs.

o En processbaserad anskaffning är beroende av medarbetarnas och
avnämarnas verksamhetskunskap för att kunna identifiera och be-
skriva krav.  

o En komponentbaserad anskaffning fokuserar på att identifiera
existerande lösningar framför att beskriva existerande problem.

• Anskaffning av mjukvarukomponenter bör ske med ett verksamhetsnära
(infologiskt) fokus utifrån verksamhetsprocesser och verksamhetens
språkbruk vilket kan:

o Tydliggöra koppling mellan verksamhetskontext och de mjukva-
rukomponenter som ska stödja och/eller möjliggöra verksamhet,
d.v.s. illustrerar användning och resultat av användning. 

o Underlätta förståelse för, identifikation och formulering av verk-
samhetsbaserade krav.

o Underlätta kommunikation mellan olika professioner med ut-
gångspunkt i komponenternas användning vilket kan tydliggöra
syftet med en komponent, behov av funktionalitet, möjlighet till
återanvändning och integration av system.

Ett sätt att lösa de kunskapsbehov som vi identifierat är att använda en integ-
rerad verksamhetsmodell5 grundad i verksamhetsprocesser där kunskap från
verksamhetsanalys och systemanskaffning möts. Nellborn (1999) menar att
mycket kraft har lagts ned på “båda sidor” men inte mycket på att hitta integ-
rerade sätt att arbeta med modellering. Vi anser att möjligheterna att ”riva mu-
ren” mellan verksamhetsanalys och systemanskaffning ökar om vi använder en
kravspecifikation i form av en integrerad verksamhetsmodell som kan kom-
municeras mellan medarbetare såväl ledning som operativ personal, kunder
och leverantörer. Vi ser behovet av att utveckla ett ramverk6 för en verk-
samhetsnära kravspecifikation som kan stödja utformning av en integrerad
verksamhetsmodell vilket bör grundas i fyra nödvändiga kunskapsområden

5 Kravspecifikationen är en verksamhetsmodell som är uppbyggd av en/flera beskrivnings-
tekniker.
6 Ett ramverk är en konceptuell modell som visar vilka fenomen som är viktiga att rikta
uppmärksamhet mot, studera, analysera och i vårt fall även dokumentera.
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som vi benämner verksamhetsprocess, verksamhetsmodellering, mjukvaru-
komponent och specificering.

Vi studerar de två subjekten verksamhetsprocesser och mjukvarukomponenter
eftersom vårt ramverk bör baseras på kunskap om dessa fenomen. Vidare stu-
derar vi två aktiviteter, verksamhetsmodellering och specificering. Genom att
koppla dessa aktiviteter till varandra kan vi uppnå mer verksamhetsnära krav-
specifikationer. Med verksamhetsnära avser vi ett tydligare fokus på
verksamhetens användning av teknik istället för fokus på tekniken i sig.
Kunskapsområdena verksamhetsprocess och verksamhetsmodellering avser
fokus på verksamhet i ett ramverk. Anskaffning av komponentbaserade
informationssystem representeras av områdena mjukvarukomponent och
specificering, därigenom uppstår mötet mellan process och komponent, se
Figur 1.8.

Avhandlingens kontext är anskaffning av komponentbaserade informationssy-
stem. En anskaffning som baseras på en processorienterad verksamhetsmo-
dellering som kartlägger den operativa verksamhet som bedrivs i verksamhets-
processer och dess krav på utförande som ska stödjas och/eller möjliggöras
genom mjukvarukomponenter. Användning av ett ramverk för en verksam-
hetsnära kravspecifikation riktar uppmärksamhet mot essentiella företeelser att
beakta och dokumentera för att utforma en integrerad verksamhetsmodell. En
verksamhetsmodell (kravspecifikation) som kan användas vid anskaffning7 av
komponentbaserade informationssystem.

Figur 1.9 illustrerar avhandlingens studieområde i form av centrala begrepp
och dess inbördes relationer. I den övre fyrkanten, som avser arbetet med att

7 Vi ser även andra användningsområden såsom kravhantering och förvaltning av kompo-
nentbaserade informationssystem.
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Figur 1.8 Fyra kunskapsområden för
avhandlingens studieområde
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bedriva verksamhets-/systemutveckling, identifierar vi specifikt verksamhets-
analys och systemanskaffning som de arbetssteg vi avser att studera. I den
mittersta fyrkanten, som avser informationssystem, identifierar vi begreppen
verksamhet, mjukvarukomponent och verksamhetsprocess. Mjukvarukompo-
nent representerar stöd i form av informationssystem till verksamhetens för-
måga att utföra verksamhetsprocesser. Den nedre fyrkanten, som benämns ett
ramverk för verksamhetsnära kravspecifikation avser det ramverk för integ-
rerade verksamhetsmodeller som vi avser att generera. Inom ramen för vår
forskningsstudie leder verksamhetsutveckling till systemutveckling. Det
synsätt som används vid verksamhetsanalys är processorienterat och den
strategi som används vid systemutveckling är anskaffning av komponent-
baserade informationssystem. Genom att skapa ett ramverk som möjliggör in-
tegration av verksamhetsanalys och kravspecificering skapar vi en möjlighet
att utforma verksamhetsnära kravspecifikationer.

Mot bakgrund till presenterat studieområde har vi formulerat en gemensam
forskningsfråga som lyder; 

1. Hur kan mötet mellan verksamhetsprocess och mjukvarukomponent ske
i en verksamhetsnära kravspecifikation?
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För att kunna besvara vår gemensamma fråga har vi ställt ett antal delfrågor
inom och mellan våra fyra kunskapsområden. I Figur 1.10 illustreras hur dessa
frågor är kopplade till varandra. Siffrorna avser numrering av forskningsfrå-
gorna inom respektive kunskapsområde och de streckade rutorna illustrerar
forskningsfrågor som spänner över mer än ett av kunskapsområdena. Kursive-
rade siffror visar de delfrågor inom respektive kunskapsområde som hjälper
till att besvara vår gemensamma forskningsfråga (1).

Vi tar utgångspunkt i operativa verksamhetsprocesser där verksamheters dag-
liga arbete utförs i form av arbetsuppgifter som kan stödjas och möjliggöras
med datorbaserade rutiner. Följande fråga ställs för att kartlägga essentiella fö-
reteelser i verksamhetsprocesser och dess innebörd: 

2. Vilka generiska begrepp och möjliga egenskaper kan användas för att
identifiera och beskriva verksamhetsprocesser?

Vidare så bör vi fundera på hur modellering av verksamhetsprocesser kan be-
drivas för att vara meningsfull och effektiv i vår kontext. Följande fråga ställs
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Figur 1.9 Avhandlingens studieområde
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Kapitel 1. Inledning

därför för att lyfta upp viktiga faktorer som har en avgörande betydelse inför
och under en modellering:

3. Vilka kritiska modelleringsfaktorer är relevanta att beakta vid en verk-
samhetsmodellering? 

Vi utgår ifrån mjukvarukomponenter som grundläggande beståndsdel i kom-
ponentbaserade informationssystem. Därför behöver vi kartlägga essentiella
företeelser avseende mjukvarukomponenter och dess innebörd, genom föl-
jande fråga: 

4. Vilka generiska begrepp och möjliga egenskaper kan användas för att
identifiera behov av och beskriva mjukvarukomponenter?

Specificering är en viktig arbetsuppgift för att möjliggöra anskaffning av kom-
ponentbaserade informationssystem både avseende specificering av krav såväl
som lösningar, vi bör därför fundera på hur specificering kan bedrivas för att
vara meningsfull och effektiv i vår kontext, samt hur specifikationer bör ut-
formas för att stödja och möjliggöra anskaffning. Följande fråga ställs därför
för att lyfta upp viktiga faktorer som har en avgörande betydelse inför och un-
der en arbetet med att specificera.

5. Vilka kritiska specificerings- och specifikationsfaktorer är relevanta att
beakta vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem?

Ramverket ska även innehålla essentiella och, i vår kontext, relevanta företeel-
ser för verksamhetsprocesser, verksamhetsmodellering, mjukvarukomponenter
och specificering. Följande delfrågor ställer vi därför slutligen: 

2:1 Vilka av de generiska begreppen för att förklara innebörd av verk-
samhetsprocesser är relevanta i en kravspecifikation för komponentbase-
rade informationssystem?

3:1 Vilka modelleringsfaktorer är relevanta att beakta inför och under
modellering och utformning av en kravspecifikation för komponentbase-
rade informationssystem?

4:1 Vilka av de generiska begreppen för att förklara innebörd av mjukva-
rukomponenter är relevanta i en kravspecifikation för komponentbase-
rade informationssystem?

5:1 Vilka specifikationsfaktorer är relevanta att beakta inför och under
modellering och utformning av en kravspecifikation för komponentbase-
rade informationssystem?
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1.3 Syfte 
Syftet med denna avhandling är att utveckla kunskap om hur verksamhetsnära
kravspecifikationer för anskaffning av komponentbaserade informationssy-
stem kan utformas. Vår drivande tes är att det blir bättre komponentbaserade
informationssystem om analys av verksamhetsprocesser och framtagande av
krav på mjukvarukomponenter kan ske via en integrerad verksamhetsmodell.
Genom att integrera kunskap om verksamhetsprocesser, verksamhetsmodelle-
ring, mjukvarukomponenter och specificering av krav och lösningar utvecklas
ett ramverk för innehållet i en verksamhetsnära kravspecifikation som kan
stödja och möjliggöra anskaffning av mjukvarukomponenter. Våra övergri-
pande forskningsfrågor och förväntade bidrag samt dess värde sammanfattas i
Tabell 1.1.
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Figur 1.10 Forskningsfrågornas kopp-
ling till de fyra kunskapsområdena
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Tabell 1.1 Övergripande forskningsfrågor, förväntade bidrag och kunskapsvärde

Forskningsfråga Kunskapsbidrag Kunskapsvärde
1. Hur kan mötet mel-
lan verksamhetsprocess
och mjukvarukompo-
nent ske i en verksam-
hetsnära kravspecifika-
tion?

Ett ramverk som
stödjer utformning
av en verksamhets-
nära kravspecifika-
tion i form av en in-
tegrerad verksam-
hetsmodell.

Att underlätta kommunikati-
on mellan olika professioner
för att identifiera, uttrycka
och kommunicera krav vid en
anskaffning av komponentba-
serade informationssystem.
Att nå en användbar kravspe-
cifikation vid anskaffning av
komponentbaserade informa-
tionssystem.

2. Vilka generiska be-
grepp och möjliga
egenskaper kan använ-
das för att identifiera
och beskriva verksam-
hetsprocesser?

En checklista med
centrala processbe-
grepp och dess möj-
liga innebörd.  

Att effektivisera och stödja
planering, genomförande och
utvärdering av processmodel-
lering i form av riktlinjer för
vilka processbegrepp som
kan vara relevanta att kart-
lägga. 

3. Vilka kritiska model-
leringsfaktorer är rele-
vanta att beakta vid en
verksamhetsmodelle-
ring? 

En checklista med
kritiska modelle-
ringsfaktorer och
dess möjliga inne-
börd.

Att effektivisera och stödja
planering, genomförande och
utvärdering av en modelle-
ring i form av riktlinjer för
vilka vägval som kan vara
relevanta att göra.

4. Vilka generiska be-
grepp och möjliga
egenskaper kan använ-
das för att identifiera
behov av och beskriva
mjukvarukomponenter?

En begreppslista
med generiska be-
grepp och egenska-
per och dess möjli-
ga innebörd.

Att skapa förståelse för bety-
delsen och konsekvenser av
användningen av komponent-
baserade informationssystem.

5. Vilka kritiska speci-
ficerings- och specifi-
kationsfaktorer är rele-
vanta att beakta vid an-
skaffning av kompo-
nentbaserade informa-
tionssystem?

En begreppslista
med kritiska speci-
ficerings- och speci-
fikationsfaktorer
och dess möjliga in-
nebörd.  

Att nå användbara och multi-
funktionella specifikationer
för anskaffning, kravhante-
ring, lösningsspecificering
och förvaltning av mjukvaru-
komponenter.
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1.3.1 Målgrupper
Då vi med avhandlingen har som mål att generera flera olika kunskapsbidrag
så kan vi även se flera skilda målgrupper. Avhandlingen vänder sig till forska-
re, praktiker, lärare och studenter med intresse av komponentbaserad system-
utveckling och verksamhetsmodellering speciellt med inriktning mot kartlägg-
ning av verksamhetsprocesser. 

Tillvägagångssättet i avhandlingen kan intressera personer med engagemang
för metodanalys, begreppsmodellering och välgrundad metod-/modellutveck-
ling. Då arbetet till viss del baserar sig på SIMMetoden och den teoribas som
utvecklats inom forskningsgruppen VITS8 vid Linköpings universitet har den-
na ett särskilt intresse av våra resultat. Avhandlingen utgör även ett bidrag
inom forskningsområdena verksamhetsmodellering vid förändringsarbete samt
standardsystem och komponentbaserade system i ämnet informatik vid Karl-
stads universitet. Personer inom Landstinget i Värmland (LiV) och andra orga-
nisationer som står inför eller under en utveckling av komponentbaserade
informationssystem kan slutligen finna våra analyser och resultat speciellt in-
tressanta och värdefulla. 

1.4 Avgränsning
Avhandlingens fokus ligger på anskaffningsfasen vid komponentbaserad
systemutveckling. Vi definierar anskaffning som arbetet med att generera och
dokumentera krav, idenifiera och utvärdera tänkbara lösningar i form av
existerande mjukvarukomponenter. Vi har gjort detta val baserat på den, som
vi funnit, uppenbara brist på forskning och fokus på detta område. Anskaff-
ning är också den grundläggande och därför mest centrala fasen för att kom-
ponentbaserade informationssystem ska bli en framgångsrik systemutveck-
lingsstrategi. Övriga faser i ett komponentbaserat informationssystems livs-
cykel behandlas mer översiktligt. Avhandlingen behandlar inte heller anskaff-
ning av kompletta system (standardiserade eller skräddarsydda) utan har mjuk-
varukomponenter som fokus.  

För att nå användbara informationssystem bör anskaffning av sådana och de
krav som ställs utgå ifrån den verksamhet som ska stödjas och möjliggöras. Vi
har därför valt en processorienterad strategi för verksamhetsanalys. Andra
tänkbara strategier har vi avgränsat oss ifrån då vi anser att processorientering

8 VITS står för Verksamhetsutveckling, IT-användning, Styrning och Samverkansformer, se
http://www/vits.org
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är fullt adekvat med ett helhetsperspektiv på den verksamhet som bedrivs som
grund för informationssystem. Vidare så fokuseras de arbetsuppgifter som ska
utföras med hjälp av datorbaserade system utifrån nytta för organisation och
dess kunder/klienter, vilket ligger i linje med vår uppfattning om hur system
ska verka. Det finns självklart olika grad av processorientering i organisationer
och vi menar att processkartläggning är grundläggande oavsett hur långt orga-
nisationer vill driva sin processorientering och att denna kan stödjas av det
ramverk som presenteras i avhandlingen. Om verksamhetsprocesser redan är
kartlagda ska ramverket erbjuda en guide till vad som ska kompletteras eller
tas bort för att kunna användas i en anskaffning av komponentbaserade infor-
mationssystem. Vidare så anammas processorientering inom olika utvecklings-
koncept (som t.ex. Business Process Reengineering/Redesign, Total Quality
Management och Process Management) och ämnesområden (som t.ex. tjänste-
och kvalitetsutveckling). Vi har noterat detta men tar utgångspunkt i process-
kartläggningens roll i en informationssystemutveckling utifrån ämnet infor-
matik, oberoende av vilket utvecklingskoncept som anammas. En avgränsning
som gjorts i avhandlingen är att inte behandla begreppet verksamhets-
arkitektur. Innebörden i detta begrepp skulle kunna utgöra en egen studie men
vi har tolkat det som en strategi/målmedvetet arbete för att stödja och
möjliggöra kontinuerlig verksamhetsutveckling, åstadkomma hög informa-
tionskvalitet och se till att verksamhet stöds av rätt system. Detta innebär att
även kunna styra och utveckla samspelet mellan system inom en organisation
och mellan flera samverkande organisationer. Grunden för en verksamhets-
arkitektur för organisationer med en komponentbaserad utvecklingsstrategi
finns dock i den dokumentation som kan genereras utifrån vårt rekommen-
derade ramverk. Koppling till organisationers mål och strategier, normer,
regelverk samt andra möjliga företeelser i en verksamhetsarkitektur saknas
inom ramen för denna avhandling.

Vi har valt att utgå ifrån kundens, komponentanskaffarens, perspektiv på
anskaffning och arbetet med att skapa en kravspecifikation. Leverantören av
mjukvarukomponenter och dess lösningsspecifikationer är inte behandlat på
samma sätt och vi drar heller inga slutsatser om att ramverket som utvecklas
ska användas för detta ändamål. Däremot så används någon form av verksam-
hetsmodell (kravspecifikation och/eller lösningsspecifikation) i kommunika-
tionen mellan kund och leverantör i en anskaffningssituation och vårt ramverk
syftar till att peka på vilka företeelser som är viktiga, ur kundens perspektiv,
att kartlägga och beskriva vid anskaffning. Vissa/samtliga av dessa kan möjli-
gen även vara relevanta i en lösningsspecifikation.  

Vid den verksamhetsmodellering som vi förespråkar sker vid en verksam-
hetsanalys finns ett antal faktorer som har en betydande roll för modellerin-
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gens förutsättningar och vad som kommer att kartläggas och på vilket sätt
verksamhetsmodellerna utformas. Vi har valt att benämna dessa modellerings-
faktorer och har identifierat och delat in dessa utifrån frågorna, varför, vad och
hur modellera? Vårt primära fokus ligger i varför och vad modellera för att
generera bidrag till ramverket, men vi har också valt att gå vidare med några
faktorer inom ramen för hur modellering kan bedrivas som vi känner har
direkt påverkan på modellens utformning. Det finns andra mycket betydelse-
fulla faktorer som med en annan forskningsfråga skulle vara högst relevanta
som t.ex. projektförutsättningar och arbetsformer. Vidare så finns det inom
ramen för vissa modelleringsfaktorer mer att fokusera som t.ex. för modelle-
ringsaktörer kan aspekter på inlärning och kommunikation vara betydelsefulla.
Vår gemensamma forskningsfråga har dock satt en gräns för vad som är
rimligt och relevant att behandla inom ramen för denna avhandling. 

1.5 Disposition
Avhandlingen är uppdelad i sex delar enligt följande struktur och bidrag från
respektive författare9 (se även kapitel 2): 

Del I: Förutsättningar, avhandlingen inleds med en presentation av
förutsättningar i form av ett inledningskapitel, forskningsansats och grund-
läggande utgångspunkter (MTC och BC) för de fyra nedan behandlade kun-
skapsområdena samt ramverket för verksamhetsnära kravspecifikation. 

Del II: Teori, empiri och analys avseende verksamhetsprocesser (MTC)

Del III: Teori, empiri och analys avseende verksamhetsmodellering (MTC)

Del IV: Teori, empiri och analys avseende mjukvarukomponenter (BC)

Del V: Teori, empiri och analys avseende specificering (BC)

Del VI: Resultat (MTC & BC) i form av ett ramverk för en verksamhetsnära
kravspecifikation att användas vid anskaffning av komponentbaserade in-
formationssystem beskrivs och härleds utifrån respektive kunskapsområde.
Ramverket grundas, prövas och valideras utifrån olika grundningsprocedurer.
Våra kunskapsbidrag och dess implikationer för grundutbildning, akademi och
praktik samt våra förslag till fortsatt forskning avslutar avhandlingen. Figur
1.11 presenterar avhandlingens disposition, pilarna representerar relationerna
mellan avhandlingens olika delar.

9 Marie-Therese Christiansson (MTC) och Benneth Christiansson (BC)
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Figur 1.11 Avhandlingens disposition 
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2 Forskningsansats 
Kapitlet avser att presentera vår bakgrund och valt forskningsområde för
denna doktorsavhandling. Vi ger även en bild av den design och vårt förhåll-
ningssätt till den forskningsprocess vi använt för att utveckla sökt kunskap. I
kapitlet förs diskussioner kring de kunskapsteoretiska och forskningsmetodo-
logiska grunder som avhandlingen bygger på samt redogörelser för de vägval
vi gjort i vår forskningsprocess.

2.1 Bakgrund och forskningsområden
Marie-Therese Christiansson (MTC) bedriver forskarstudier inom forsknings-
gruppen VITS vid Linköpings universitet, detta vid sidan om arbetet som ad-
junkt i ämnet informatik vid Karlstads universitet. Marie-Therese forskning
har bedrivits inom området verksamhetsutveckling med inriktning på metoder
och arbetsformer för utveckling av inter-organisatoriska informationssystem.
Arbetet har fokuserat på processorienterad verksamhetsmodellering och bl.a.
omfattat metodutveckling av Förändringsanalys/SIMM10 som redovisats i en
licentiatavhandling (Christiansson M-T, 1998). I denna doktorsavhandling
kommer Marie-Therese tidigare forskning kring inter-organisatoriska informa-
tionssystem att bidra då mjukvarukomponenter ofta utvecklas för att stödja
samverkan i processer som korsar organisatoriska gränser och kan komma att
utvecklas i en inter-organisatorisk miljö. Vidare så kommer Marie-Therese att
bidra till avhandlingen med teoristudier och erfarenheter från empiri avseende
kartläggning av verksamhetsprocesser, verksamhetsmodellering och metodut-
veckling. 

Benneth Christiansson (BC) är inskriven doktorand vid Linköpings universi-
tet, och bedriver där sina forskarstudier inom forskningsgruppen VITS.
Benneth arbetar även han vid Karlstads universitet som adjunkt vid ämnet in-
formatik. Benneth har fokuserat sin forskning på komponentbaserade informa-
tionssystem. Han har tidigare kartlagt användandet av mjukvarukomponenter i
praktiken såväl som teoretiska studier om fenomenet. Han har även forskat
kring de nya krav på arbetssätt och organisation som komponentbaserad
systemutveckling medför vilket redovisats i en licentiatavhandling
(Christiansson B, 2000b). I denna doktorsavhandling kommer Benneths tidi-
gare forskning kring mjukvarukomponenter att vara en central utgångspunkt.

10 SIMM är en samling metodkomponenter för verksamhets-/systemutveckling som utveck-
las inom VITS, förkortningen står för Samverkan & Situationsanpassning, Ifrågasättande &
Idéutveckling, Meningsskapande & Målstyrning samt Metodisk & Modellering. 
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Vidare så kommer Benneth att fördjupa sig inom ett nytt kunskapsområde som
vi finner centralt för avhandlingen och som avser krav- och lösningsspeci-
ficering vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem. 

VITS11 är en flerakademisk och nätverksbaserad forskningsgrupp som bedri-
ver studier inom informationssystemutveckling och består av forskare från ett
flertal lärosäten; universiteten i Linköping, Örebro och Karlstad, handelshög-
skolan i Jönköping samt högskolorna i Borås och Dalarna. VITS arbetar
praktikfältsorienterat, vilket innebär 1) en inriktning mot användbara och
förståelseutvecklande kunskaper för praktikfältet i syfte att befrämja praktikers
kompetens och professionalitet samt 2) att kunskapsutvecklingen i väsentlig
grad sker i samverkan med praktikfältet samt 3) att kunskapsspridning till
praktikfältet är av stor betydelse och sker på anpassade sätt. 

Marie-Therese syn på metoder, verksamhets-/systemutveckling samt modelle-
ring av verksamhet har byggts upp genom studier på systemvetenskapliga lin-
jen i Umeå, magisterprogrammet IKD12 vid Mitthögskolan och under dok-
torandkurser vid Linköpings universitet. Marie-Therese har även påverkats av
sin bakgrund som verksamhetskonsult inom teknisk dokumentation (ELLS
Publikationsservice AB) och lärare inom informatik vid högskolan i Borås och
Karlstads universitet. Benneths syn på metoder, systemutveckling samt mo-
dellering av mjukvarusystem har byggts upp genom studier på systemarkitekt
linjen i Borås och under doktorandkurser vid Linköpings universitet. Benneth
har även påverkats av sin bakgrund som utbildningskonsult inom programme-
ring och mjukvaruutveckling samt lärare inom informatik vid högskolan i
Borås och Karlstads universitet. 

Detta är vårt ”bagage” och som forskare inom VITS-gruppen har våra synsätt
präglats till stor del av vår gemensamma teori- och metodbas. Därför har vi i
detta arbete försökt att vara extra lyhörda för metoder och synsätt på systemut-
veckling utanför våra egna referensramar. Vi utgår dock ifrån ”det kända” som
baseras på en aktörs- och handlingsteoretisk syn på verksamhets-/systemut-
veckling och användning av notation som rekommenderas enligt
SIMMetoden. Vi kommer dock att lägga stor kraft på att vara öppna både inför
likheter och skillnader i annan teori och vår empiri. Vår ambition är att ha ett
sådant öppet förhållningssätt och vara medveten om vår förförståelse vid ut-
veckling och test av ett ramverk för en integrerad verksamhetsmodell. Ett ut-
tryck för detta är att utveckla ett ramverk med centrala begrepp för att opera-
tionaliseras i en integrerad verksamhetsmodell istället för att styra våra re-

11 Se vidare http://www.vits.org
12 IKD står för Information, Kommunikation och Datakunskap.
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kommendationer utifrån och via SIMMetoden. Det centrala är vad som ska be-
skrivas i en verksamhetsnära kravspecifikation för mjukvarukomponenter, inte
hur och genom vilken notation. Våra synsätt på centrala fenomen och utgångs-
punkter kommer att presenteras i kapitel 3 där vi går igenom en rad teorier och
resultat från vår tidigare forskning som ligger till grund för denna doktors-
avhandling. 

Utifrån författarnas olika bakgrund och forskningsområden där Marie-Therese
licentiatavhandling (Christiansson M-T, 1998) handlar om verksamhetspro-
cesser och Benneths licentiatavhandling (Christiansson B, 2000b) handlar om
mjukvarukomponenter har vi en naturlig uppdelning i olika kunskapsområden.
Då denna avhandling har två författare är det extra viktigt att klargöra vem
som bidragit med vad och vilka kunskapsbidrag som förväntas från respektive
författare. Frågan om en gemensam eller två avhandlingar väcktes tidigt i vår
gemensamma forskningsprocess. 

Vi ställer två perspektiv, verksamhetsanalys och systemanalys mot samma
forskningsfråga, i samma kontext, med samma syfte och med samma empiri.
Vi har genomgående bedrivit våra forskningsstudier med syftet att koppla
samman våra respektive forskningsområden och därför är en gemensam
doktorsavhandling det naturliga valet. För att kunna utveckla ett ramverk för
en integrerad och multifunktionell13 verksamhetsmodell med ambitionen att
tydliggöra kopplingen mellan verksamhetsprocesser och mjukvarukomponen-
ter så är det viktigt med spårbarhet till teori, empiri och analyser inom varje
kunskapsområde. 

Ett ramverk är en konceptuell modell som visar vilka fenomen som är viktiga
att rikta uppmärksamhet mot, studera, analysera och i vårt fall även doku-
mentera. Miles & Huberman (1994, sid. 18) definierar ramverk som; ”A
conceptual framework explains, either graphically or in narrative form, the
main things to be studied – the key factors, constructs or variables – and the
presumed relationships among them”. Våra slutsatser i form av ett ramverk
för en verksamhetsnära kravspecifikation måste därför kunna härledas i en
samlad beskrivning. Den större delen av doktorsavhandlingen har vi författat
gemensamt såsom inledning, detta kapitel om forskningsansats, utgångspunk-
ter, utveckling och test av ett ramverk för verksamhetsnära kravspecifikation
samt våra kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning, se Tabell 2.1. 

13 Med begreppet multifunktionell avses användning i olika situationer av olika yrkesroller. 
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Tabell 2.1 Bidrag från respektive författare i avhandlingen

Kapitel/ 
som skrivits av:

Marie-Therese
(MTC)

Benneth
(BC)

1. Inledning X X

2. Forskningsansats X X

3. Utgångspunkter X X

4. Verksamhetsprocesser i teori X

5. Verksamhetsprocesser i LiV X

6. Verksamhetsprocesser – analys av teori och empiri X

7. Verksamhetsmodellering i teori X

8. Verksamhetsmodellering i LiV X

9. Verksamhetsprocesser – analys av teori och empiri X

10. Mjukvarukomponenter i teori X

11. Mjukvarukomponenter i LiV X

12. Mjukvarukomponenter – analys av teori och empiri X

13. Specificering i teori X

14. Specificering i LiV X

15. Specificering – analys av teori och empiri X

16. Ett ramverk för erksamhetsnära kravspecifikation X X

17. Slutsatser och vidare forskning X X

2.2 Design av och förhållningssätt till
forskningsprocess

Vår bakgrund i olika kunskapsområden och erfarenheter tillsammans med vår
gemensamma teori- och metodbas inom forskningsgruppen VITS har har lett
fram till ett antal utgångspunkter. Dessa utgångspunkter presenteras i inled-
ningskapitlet och fördjupas i form av vår grundläggande syn på centrala feno-
men, t.ex. verksamhet och informationssystem, i kapitel 3. Utgångspunkterna
ligger dels till grund för formulering av våra forskningsfrågor, dels som under-
lag för argumentation och grundning genom hela avhandlingen. Våra fyra
kunskapsområden, verksamhetsprocesser, verksamhetsmodellering, mjukvaru-
komponenter och specificering har studerats utifrån både teori och empiri där

28



Del I – Förutsättningar

analys resulterat i en, för varje område, taxonomi. Dessa fyra taxonomier
situationsanpassas till vår kontext att specificera och anskaffa mjukvaru-
komponenter vilket innebär att ett urval av kategorier från respektive taxonomi
används. Detta innebär att en avslutande kategorisering utförs för att generera
ett ramverk för vad som är viktigt att fokusera i en verksamhetsnära krav-
specifikation. Vår forskningsprocess har således designats enligt Figur 2.1.
Där vår bakgrund och erfarenheter har lett till ett antal utgångspunkter som
ligger till grund för våra forskningsfrågor. Forskningsfrågorna täcker in våra
kunskapsområden som även påverkas av våra utgångspunkter. Genom analys
och strukturering av kunskapsområden genereras en taxonomi för varje kun-
skapsområde. Dessa taxonomier utgör sedan grunden för genererandet av vårt
ramverk.

2.2.1 Forskningsfrågor 
Under skrivprocessen till den gemensamma bok som forskare vid ämnet in-
formatik vid Karlstads universitet författade under år 2000 (Nilsson &
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Figur 2.1 Design av vår forskningsprocess
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Pettersson, 2000) och med granskning av respektive bidrag från Benneth och
Marie-Therese väcktes en fråga från våra kollegor. ”- Varför kopplar ni inte
ihop beskrivningstekniker för processer med komponenter?” Även Gösta
Steneskog14 hade tidigare varit inne på samma linje utifrån sina erfarenheter
från sin yrkesverksamhet. Ett behov fanns av att tydliggöra hur resultatet från
verksamhetsanalyser i form av processbeskrivningar skulle kunna användas
som underlag vid systemutveckling. Vid denna tidpunkt var ingen av oss spe-
ciellt mottagliga för denna idé. Vi forskade med separata forskningsfrågor,
befann oss i olika faser av forskningsprocessen och arbetade mot olika empiri.

Forskningsfrågan väcktes (igen) under en cykeltur på Sicilien, två år senare
2002. För varje cykeltramp tyckte Benneth att idén till avhandlingen blev bätt-
re och bättre. När Benneth sedan presenterade upplägget möttes han av ett be-
stämt nej, med tillägget ”- Aldrig i livet!”. Det var inte själva frågeställningen
som Marie-Therese var tveksam till, tvärtom. Däremot att skriva en doktors-
avhandling som skulle kräva ett nära och långt samarbete, av två personer
inom samma familj, med helt olika sätt att arbeta och med samma arbetsplats
var att utmana ödet. Idén kändes dock helt rätt. Mötet mellan verksamhetsana-
lys och systemutveckling hade länge känts diffust att prata om i undervis-
ningen och kopplingen mellan olika kurser och dess olika modelleringstekni-
ker är inte helt självklart att förklara. Här fanns nu ett tillfälle för oss att lära
sig varandras områden. Våra inledande frågeställningar blev därför; 

• Vad krävs för att processmodellering ska kunna användas i en komponent-
baserad systemutveckling? 

• Hur kan mjukvarukomponenter knytas till beskrivningar av de verk-
samhetsprocesser där de ska användas? 

Dessa frågor har sedan konkretiseras i en gemensam drivande forskningsfråga;

• Hur kan mötet mellan verksamhetsprocess och mjukvarukomponent ske i
en verksamhetsnära kravspecifikation?

Eftersom en av grundtankarna med att utveckla komponentbaserade informa-
tionssystem är att kunna köpa redan konstruerade mjukvarukomponenter rik-
tades vårt fokus mot utveckling genom anskaffning istället för konstruktion.
Vår idé är att utveckla ett ramverk som kan generera en integrerad verk-
samhetsmodell baserad på en taxonomi från fyra, för vår kontext, relevanta
kunskapsområden. Vi behöver ett gemensamt språk i en integrerad verk-
samhetsmodell som är utvecklad utifrån flera kunskapsområden med sina re-
spektive fokus och språkbruk. Att utarbeta en taxonomi är ett systematiskt sätt

14 Introducerade Process Management i Sverige vid slutet av 80-talet i sin roll som verk-
samhetskonsult vid IBM och Ericsson.
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att strukturera dels begrepp inom ett område, dels relationer mellan dessa be-
grepp (Asplund, 1969). En utveckling av en taxonomi handlar om att katego-
risera någon företeelse/något fenomen (t.ex. verksamhetsprocess) i olika ana-
lysenheter relaterade utifrån indelningsgrunder (t.ex. egenskaper). Seigerroth
(2003) refererar till Allwood (2002) som påpekar att en bra taxonomi ska:

• ha en homogen indelningsgrund, d.v.s. ha något gemensamt
• ha ömsesidigt uteslutande kategorier, d.v.s. varje fenomen som klassi-

ficeras ska endast kunna föras till en kategori
• vara uttömmande, d.v.s. alla fenomen inom det område som klassi-

ficeras bör kunna tilldelas en kategori
• vara enkel, d.v.s. inte innehålla onödiga kategorier
• vara överskådlig, d.v.s. överskådligt uppbyggd och
• vara fruktbar, d.v.s. den ska kunna användas för något teoretiskt

och/eller praktiskt syfte.

Det finns dock problem med att nå ömsesidigt uteslutande kategorier eftersom
ett objekt kan ha flera egenskaper och relationer, därför bör detta krav istället
gälla på egenskaps- eller relationsnivån (Seigerroth, 2003). 

Vår kollega inom VITS-gruppen som har utvecklat en taxonomi15 fick vid sin
disputation (Seigerroth, 2003) följande frågor av sin opponent:

• Hur användbar är taxonomin, d.v.s. tillämpningsområden?
• Vem ska använda taxonomin?
• Varför ska vi använda taxonomin?

Dessa frågor är högst relevanta och svaren viktiga att tydliggöra. Använd-
ningsområden för taxonomin avser en komponentbaserad systemutveckling
och arbetet med fånga och analysera behov från verksamhet för att ställa och
beskriva krav på mjukvarukomponenter som finns för anskaffning. Personer
som har som arbetsuppgift att anskaffa mjukvarukomponenter ska kunna an-
vända den operationaliserade taxonomin, d.v.s. ramverket som stöd i utform-
ning av verksamhetsnära kravspecifikationer. Kartläggning av verksamhets-
processer kan komma att utföras av personer inom ett eller flera kompetens-
områden (mer eller mindre verksamhets- kontra systemnära) men i en och
samma beskrivningsform och dokumentation enligt ramverket. Köparen av sy-
stem får ett underlag som systemleverantören kan bedöma möjligheten att
direkt leverera eller behov av att gå vidare med till konstruktion. Genom att
använda ramverket riktas fokus på relevanta företeelser som beskrivs i en
verksamhetsnära form. Ramverket kopplar samman kunskap från fyra grund-
15 Detta är en taxonomi för metautveckling för att förstå och förändra systemutvecklings-
verksamheter.
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läggande kunskapsområden som alla visat sig relevanta i användningssituatio-
nen. Vidare så kan ramverket användas i ett multifunktionellt syfte utifrån
situationer där kunskap om verksamhetsprocessers stöd av mjukvarukompo-
nenter är användbart. Förutom att identifiera och dokumentera krav inför an-
skaffning kan dokumentation enligt ramverket även utgöra underlag inför
integrering, implementering och förvaltning av mjukvarukomponenter i
komponentbaserade informationssystem. Vi kommer att utveckla vårt resone-
mang om användning av ramverket i våra resultat, slutsatser och kunskapsbi-
drag.

2.2.2 Kunskapsutveckling
Inom informationssystemsutveckling är ofta forskning och kunskapsbidrag av
påverkande karaktär, d.v.s. avser att förbättra effektivitet och ge vägledning
avseende t ex systemutveckling, metoder, utbildning, beslutsfattande och IS16

planering (Keen,1991). Forskning inom området styrs mycket av att den kun-
skap som genereras ska vara relevant (”relevance”) för att tillämpas av prakti-
ker i olika typer av verksamheter, ofta inom vårt eget område. Keen (1991) på-
pekar också att IS-forskning bör grundas kongruent i sin egen historia, i argu-
mentation och teorier inom och mellan ämnesgränser benämns som ”rigor”.
Tendensen i IS-forskning har varit att den endera består av praktisk relevans i
form av empiribaserad kunskap eller akademisk kongruens i form av teoriba-
serad kunskap. Robey & Markus (1998) menar att vi istället bör kombinera
dessa två till vad de kallar ”consumable research”, d.v.s. praktisk välgrundad
forskning. Monge (1990) menar att teori och empiri står i direkt utbyte med
varandra. Detta är något som också är utmärkande för VITS-gruppens forsk-
ning. Vårt berättigande som forskare ligger i vår förmåga att utveckla kun-
skaper som bidrar till förbättrad hantering av praktisk verksamhetsutveck-
ling/systemutveckling och ökad professionalitet och kompetens i praktikfäl-
tet17. 

Goldkuhl (1993b, sid. 8) definierar kunskap som; ”…innehåll i människors
medvetande som kan begripliggöras och tillgängliggöras för andra.”
Goldkuhl (1998) har bl.a. identifierat följande kunskapstyper:

• kategoriell/karaktäriserande kunskap - vad något är
• deskriptiv/beskrivande kunskap - egenskaper som något har
• förklarande/utredande kunskap - varför något är som det är
• förutsägande/prognostiserande kunskap - hur något kommer att bli

16 IS står för informationssystem.
17 se vidare http://www.vits.org
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• normativ/vägledande kunskap - hur något bör utföras
• förståelse kunskap - vad något är i ett sammanhang, d.v.s. innebörder av

ett fenomen
• värdekunskap/kunskap om det önskvärda - vad man vill uppnå.

I våra studier söker vi kategoriell-, förståelse- och normativ kunskap i form av
innebörd av fenomen inom respektive kunskapsområde samt förståelse för och
rekommendationer om vad ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifika-
tion för anskaffning av mjukvarukomponenter kan innehålla. En normativ ut-
saga är enligt Goldkuhl (1998, sid. 21) uppbyggd enligt formen ”Om man
önskar uppnå mål B så utför handling A”. Metoder, där ramverk ingår i form
av rekommendationer om vad som bör studeras, varför och i vilken ordning
(Goldkuhl, 1991) utgör kategoriell kunskap (aspekter som bör studeras), för-
klaringskunskap (förutsättningar och dess handlingsalternativ) och värdekun-
skap (mål som önskas uppnås). Det är därför viktigt att metodföreskrifter är
tydliga så att metodanvändaren vet syftet med metoden och dess rekommenda-
tioner (Goldkuhl, 1993b).   

Vår kunskapsutveckling kännetecknas av kvalitativa studier som strävar efter
att nå en djupare förståelse av ett fenomen och förklara sammanhang. Kvalita-
tiva studier handlar om att karaktärisera miljöer, människors uppfattningar,
terminologi, bedömningar, tolkningar, handlingar och erfarenheter (Repstad,
1993b). Alvesson & Sköldberg (1994) kännetecknar kvalitativa studier som
beaktande av och fokusering på mångtydig empiri. Närhet till källan, tvåvägs-
kommunikation och upptäckt av framträdande drag och egenskaper hos ett
fenomen eller företeelser är centralt (Repstad, 1993; Svensson & Starrin,
1996). Den kunskap som utvecklas genom kvalitativa studier innefattar be-
grepps-, hypotes- och teoriutveckling. Kvantitativa studier utgår istället ifrån, i
förhand av forskaren, definierade idéer och kategorier om vad som är av in-
tresse att studera. Studierna är mer av en envägskommunikation styrd från
forskarens sida (Alvesson & Sköldberg, 1994; Repstad, 1993). Kvantitativa
studier strävar efter generell giltighet och samband mellan olika företeelser
och dess innebörder (Lundahl & Skärvad, 1992). Att bedriva kvantitativa stu-
dier är inte relevant för denna avhandling då vi inte i förväg känner till in-
nehållet i ett ramverk, däremot skulle det kunna vara ett viktigt angreppssätt i
fortsatt forskning och tillämpning av ramverket. 

Ett kvalitativt angreppssätt utmärks av att teorigenerering sker i växelverkan
mellan att kritiskt analysera empiriska data och att ställa upp begrepp/katego-
rier och utreda samband mellan dessa (Gummesson, 1985). Att använda ett
kvalitativt angreppssätt innebär att de teorier som genereras inte kan betraktas
som generellt gällande utan kan enbart avse den empiri som legat till grund för
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teorigenereringen (Repstad, 1993). Att använda en kvalitativ ansats innebär att
tendenser och nyanser kan identifieras snarare än generellt gällande sanningar.
En kvalitativ ansats innebär att fokus snarare ligger på förståelse snarare än på
förklaring/ bevis, ”I kvalitativa studier talar man ogärna om att pröva teorier,
helst bara om att tydliggöra dem eller att göra dem mer eller mindre
trovärdiga.” (ibid. sid. 90).

Det är inte nödvändigt att i förväg ha exakt formulerade variabler eller katego-
rier kring det man studerar, utan dessa kan växa fram under studiens gång.
Alvesson & Sköldberg (1994) påpekar att forskaren anlägger ett perspektiv på
det som betraktas. Att vara helt objektiv som forskare är en omöjlighet då vår
förförståelse och referensram påverkar vad vi ser och inte ser (Gummesson,
1985). Vi kan dock sträva efter att vara så objektiva som möjligt genom att
vara medveten om vår förförståelse och tydliggöra denna, i våra utgångspunk-
ter och perspektiv. En kvalitativ analys innebär att tolka den ”verklighet” som
studeras vilket ställer höga krav på den person som skall utföra analysen.
Forskaren bör vara medveten om att både på vilket sätt han/hon hanterar in-
samling och analys av data och forskarens egen referensram och förväntningar
på data kan påverka kvaliteten i resultaten. Forskarens förförståelse kan kom-
ma att styra studien vilket måste undvikas genom att anlägga ett öppet förhåll-
ningssätt i sin tolkning av data (ibid.). 

Goldkuhl (1998) menar att ett förhållningssätt för att säkerställa hög kvalitet i
kunskapsutveckling bör kännetecknas av bl.a.:

• öppenhet att kunna frångå tidigare hypoteser18 och vara fördomsfri, d.v.s.
undvika ”mentala skygglappar” i tolkningar och analyser

• tydlighet att presentera tolkningar, överväganden och vägval
• noggrannhet att visa systematik, stringens och precision
• ansvar att visa argument och reflektioner för att grunda utsagor.

För att generera kunskap som besvarar vår gemensamma forskningsfråga och
dess delfrågor (se kapitel 1) har vi valt att i vår design av forskningsprocess
arbeta med tre faser av kunskapsutveckling. En generativ fas (F1), en rekon-
struktiv fas (F2) och en bedömande fas (F3), se Figur 2.2 nedan. 

I vår generativa fas (F1) har vi samlat in och analyserat kunskap från en rad
olika teorier som i sin tur vilar mer eller mindre på andras empiri. En abstrak-
tion (teori i konstruktion) har utförts utifrån insamling och analys av material
från vår egen empiri i LiV (Landstinget i Värmland) som genererats utifrån en
rekonstruktion.

18 Hypotes är ett påstående eller utsaga som ska prövas utifrån giltighet.
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En modelleringsbaserad ansats har använts både inom varje kunskapsområde
för att strukturera delar och helheter samt för att analysera teori mot empiri för
att generera taxonomier samt slutligen göra ett urval av relevanta företeelser
(illustreras i form av ”hörn” i Figur 2.2). Vi har arbetat utifrån både induktion,
deduktion och abduktion. En induktiv förklaringsansats utgår ifrån en mängd
enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i samtliga dessa
också är generellt giltigt, d.v.s. från det individuella eller specifika till det
allmänna (Alvesson & Sköldberg, 1994). De teorier som utvecklas avser att
förklara fenomen (Lundahl & Skärvad, 1992). Det som kan vara problematiskt
med denna ansats är att hävda att något förhåller sig utifrån de fall som
studerats då det är svårt att uttala sig om att det även förhåller sig så i de fall
som inte studerats. Svagheter i denna ansats är att situationen inte tas med i
bilden, utan enbart ett yttre samband. Teorier, i bemärkelsen ”grand theories”
(formella allomfattande teorier) kan därför inte genereras utan ansatsen leder
enbart till empiriska summeringar (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
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Figur 2.2 Kunskapsutveckling i vår forskningsprocess
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Kapitel 2. Forskningsansats

En deduktiv förklaringsansats utgår ifrån en generell regel och hävdar att den-
na förklarar ett visst enskilt fall. Det innebär att pröva hypoteser för att
förutsäga eller förklara något i form av att verifiera eller falsifiera samt att öka
eller minska trovärdigheten i påståenden och utsagor. Svagheter i denna ansats
är avsaknad av underliggande mönster och tendenser, den allmänna regeln
förutsätts att alltid gälla. Teorier som utvecklas blir därmed lätt spekulativa
och löst kopplade till empirin. Gummesson (1985, sid. 40) menar att kunskap
som utvecklas enbart utifrån tidigare teorier kan vara detaljrik och omfattande
men i och med att den fördjupas i samma riktning hela tiden försöker ”pressa
in verkligheten i begrepp och teorier som gör våld på verkligheten istället för
att hjälpa oss att förstå den.”. 

En abduktiv förklaringsansats utgår ifrån en kombination av induktion och de-
duktion. Ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster som
om det stämmer, förklarar fallet i fråga. Tolkningen bör sedan bestyrkas
genom nya fall. Processen innebär att det empiriska tillämpningsområdet ut-
vecklas allt eftersom och teorin (det övergripande mönstret) justeras och för-
finas (Alvesson & Sköldberg, 1994). Gummesson (1985) varnar dock för att
läsa in ”för mycket” litteratur innan en empirisk tillämpning då detta kan ge en
blockerad förförståelse i den mening att den binder en person till ett snävt
synsätt som hindrar öppenhet att generera nya begrepp, modeller/metoder och
teori. Men att utgå ifrån viss teori innan empiriska studier kan styra viss
uppmärksamhet i relevant riktning vid undersökningar. Alvesson & Sköldberg
(1994, sid. 42) skriver; ”Analysen av empirin kan t ex mycket väl kombineras
med, eller föregripas av, studier av tidigare teori i litteraturen: inte som
mekanisk applicering på enskilda fall, utan som inspirationskälla för upptäckt
av mönster som ger förståelse”. 

I vår rekonstruktiva fas (F2 i figur 2.2) har vi utvecklat ett ramverk för en
verksamhetsnära kravspecifikation utifrån en teori- och empiridriven ansats
enligt Multi-Grounded Theory (MGT) (Goldkuhl & Cronholm, 2003). Vi har
illustrerat vår forskningsansats enligt vår tolkning av MGT i Figur 2.3. Pi-
larnas innebörd finns beskriven i anslutning till respektive pil. Dubbelriktade
pilar innebär påverkan enligt beskrivning i båda riktningarna. 

Datainsamling och analys har bedrivits i form av existerande teorier inom re-
spektive kunskapsområde och empiriska data från dokumentation och kunskap
hos den operativa projektledningen i VISI-projektet (se avsnitt 2.3.2). Våra
intressen och förkunskaper i form av teoretisk domänkunskap har guidat oss
till vilka begrepp som kan vara centrala i varje kunskapsområde. Bearbetning
av och analys av teoretiska och empiriska data i form av begreppsmodellering
har gett oss möjlighet till reflektion och omvärdering vilket i sin tur riktat
uppmärksamhet mot nya begrepp som kan vara centrala i teori och empiri. 
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Begreppsmodelleringen har använts som ett verktyg för att strukturera och
analysera den samlade innebörden av respektive begrepp och relationer mellan
begrepp. Den analys och strukturering som utförts i form av begreppsmodel-
lering av både det teoretiska som empirirska underlaget kan liknas vid de
kodningsprocedurer som används inom Grounded Theory (GT) (Strauss &
Corbin, 1990). Från öppen kodning via axial kodning till en selektiv kodning,
se Figur 2.4.

I vår analys har vi utifrån våra förkunskaper och teoristudier fokus på ett fåtal
men ”kända” centrala begrepp. I rekonstruktionen identifieras också ett antal
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Figur 2.3 Vårt tillvägagångssätt utifrån MGT

Figur 2.4 Kodningsprocedurer relaterade till varandra
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Kapitel 2. Forskningsansats

lösa kategorier som vid analys av varje begrepp för sig (axial kodning) identi-
fieras som en egenskap till respektive centralt begrepp eller som en relation till
något annat begrepp. Axial kodning innebär att de skapade kategorierna sätts
ihop på nya sätt genom att relatera och skapa kopplingar mellan kategorierna.
Selektiv kodning innebär vidare att en huvudkategori (centralt begrepp) analy-
seras fram och att övriga kategorier relateras till denna. Detta utförs genom att
de centrala begreppen relaterats till varandra i en sammanfattande analys där
samtliga egenskaper och relationer beskrivs i form av en begreppstabell och
begreppsgraf inom respektive kunskapsområde. En modelleringsbaserad an-
sats har använts både inom varje kunskapsområde för att strukturera delar och
helheter samt för att analysera teori mot empiri för att generera taxonomier
samt slutligen göra ett urval av relevanta företeelser (illustreras i form av
”hörn” i Figur 2.2) från de olika kunskapsområdena utifrån vår kontext för att
generera ett ramverk för en integrerad verksamhetsmodell.

Lundahl & Skärvad (1992) konstaterar på samma sätt som Starrin et al. (1991)
att datainsamling, begreppsutveckling och teoriutveckling sker samtidigt. De
menar att med utgångspunkt från begreppen och deras egenskaper söker man
efter mönster i det studerade fenomenet i syfte att utveckla alltmer samman-
hängande föreställningar och teorier om fenomenet. I den bedömande fasen
(F3 i Figur 2.3) har vårt ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation
prövats i form av en tre timmars workshop där fyra av fem personer från VISI-
projektets (se avsnitt 2.3.2) operativa projektledning har diskuterat, ifrågasatt
och gett förslag på möjlig vidareutveckling. Ramverket diskuterades utifrån
dess 5 ingående delar (avsnitt) och dess innehåll där varje del ifrågasattes
avseende existensberättigande, styrkor, svagheter och förändringsbehov.
Bedömningen av grunden till ramverket (taxonomier från respektive
kunskapsområden), ramverket som sådant och ett konkret exempel19 ställdes
mot den kunskap, de erfarenheter och reflektion hos dessa personer samt den
kravspecifikation som genererats inom ramen för VISI-projektet. 

2.2.3 Välgrundad utveckling av ramverk 
Utvecklingen av ett ramverk för verksamhetsnära kravspecifikation har skett
enligt en välgrundad metodutveckling baserat på Goldkuhl (1993b). En med-
veten metodutveckling innebär enligt Goldkuhl en utveckling genom reflek-
tion och som Stolterman (1991) beskriver visar på rationalitet. Med rationalitet
menar Stolterman en förnuftsmässig motivering som gör en handling begriplig
och denna motivation är ett resultat av (medvetet eller omedvetet) valda värde-
ringar som dels ger en förklaring och dels ger metodanvändaren möjligheter

19 Se kapitel 16.7.
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att avgöra i vilken mån han/hon vill följa metoden. Vanemässig20 praxis in-
nebär en utveckling genom handling. För att nå ”goda” och användbara meto-
der måste dessa två tillvägagångssätt rationalitet/reflektion och handling kom-
bineras. (Stolterman, 1991; Goldkuhl, 1993b). Det innebär att om vi vill ut-
veckla användbara metoder för verksamhets- och systemutvecklare bör vi för-
söka förstå den rationalitet som dominerar hos praktiker inom området och
jämföra med de idéer vi vill förverkliga. Att skapa välgrundade metoder, d.v.s.
användbara, tillförlitliga21 och relevanta22 innebär enligt Goldkuhl (1993b, sid.
20) ”att man skapar goda argument för metoder”. De antaganden som vi byg-
ger våra metoder utifrån bör därför vara explicita, begripliga, problematiserade
och kongruenta. 

Syfte och värde med att använda en dokumentationsform som en metod re-
kommenderar bör vara explicit uttryckt. Med detta menas att metodan-
vändaren kan ta ställning till metodanvändning genom att metodanvändaren på
förhand vet vilka fördelar och konsekvenser som metodanvändning medför
(Jayaratna, 1994), detta är en central aspekt avseende en metods användbarhet.
Metoden bör vidare vara entydig och konsekvent med de begrepp och symbo-
ler som används i notation och arbetssätt även detta är en aspekt av metodens
användbarhet men även en central aspekt av en metods tillförlitlighet. Meto-
danvändaren måste känna kongruens i metoden och att den är genomarbetad
för att den skall vara relevant att använda. (Goldkuhl, 1993b)

Det kan vara betydelsefullt för metodanvändaren att kunna utläsa hur metoden
vuxit fram, d.v.s. vilka tidigare metoder den är influerad av, vilket bakomlig-
gande synsätt den bygger på, hur den har utvecklats, hur metoden bör ses i för-
hållande till andra metoder, hur länge den har funnits och var den har använts.
Det kan också vara betydelsefullt att påvisa metodens relevans genom att tyd-
liggöra erfarenheter av metodanvändning. Genom att exempelvis beskriva an-
vändningsområden, utfall, värdebidrag i utredningar och spridning av metoden
(ibid.; Nilsson, 1991). 

För att skapa välgrundade metoder föreslår Goldkuhl (1993b) olika grund-
ningsprocesser och en fokusväxling mellan metodgenerering, grundning av
metod och metodprövning. Se Tabell 2.2.

20 Institutionaliserande enligt Berger & Luckmann (1979).
21 Tillförlitlig innebär att metoden har prövats och visat på användbart slutresultat.
22 Relevant innebär att metoden är användbar i ett visst sammanhang med ett visst syfte.
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Tabell 2.2 Idealtypisk fokusering i metodutveckling (fritt efter Goldkuhl, 1993b)

Fokus Metodgenerering Metodprövning
Teori Deduktiv design utifrån synsätt,

mål, förklaringar, kategorier och
värden

Teorigrunda metodens synsätt,
mål, förklaringar, kategorier och
värden

Empiri Induktiv design utifrån fram-
gångsrika tillvägagångssätt

Empirigrunda metodens praktiska
användbarhet

Metod Intuitiv design Interngrunda metodens kongru-
ens

Att teorigrunda en metod innebär att relatera och pröva metoden mot annan
allmän teori (förklaringsgrunda). Vidare att klargöra och värdera det synsätt
som metoden bygger på (perspektivgrunda), ange och motivera önskvärda
resultat som metoden i användning bör leda till (värdegrundning) samt pröva
och värdera adekvans av valda kategorier (kategorigrunda) (Goldkuhl,1993b).
Nilsson (1991) menar också att metodens kunskapsvärde bör lyftas fram, d.v.s.
vilket kunskapstillskott den ger inom det vetenskapliga området genom att re-
latera metodens framväxt till tidigare teorier (och metoder) som metoden byg-
ger vidare på. Att interngrunda en metod innebär att man ser till att metoden
är kongruent uppbyggd (Goldkuhl, 1993b). Det innebär att syftet med me-
todens arbetssätt och notation framgår (vad kan uttryckas?) och hur framställd
dokumentation hänger ihop i en helhet (hur kan den användas?). Begreppen i
metoden bör vidare användas konsekvent och med en entydig innebörd. Meto-
danvändaren skall uppleva att metoden följer ”en röd tråd”. Nilsson (1991)
skisserar liknande kriterier för en välgrundad metod som han benämner logisk
uppbyggnad, d.v.s. att metoden är tydlig avseende:

• konsistens, att delar hänger ihop och att det ej finns motsägelser 
• skärpa, att metoden är väldefinierad och att onödiga moment utesluts
• flexibilitet, att gränssnitt och möjligheter mot andra metodkomponenter

framgår.

Att empirigrunda en metod innebär att den prövas praktiskt (Goldkuhl,
1993b). Nilsson (1991) beskriver metodutveckling som en forskningslivscykel
som består av att testa hypoteser om tänkbara handlingar (metodprövning) och
utifrån resultatet nå reviderade hypoteser (vidare metodutveckling) som i sin
tur leder till ytterligare test och så vidare. Metodrekommendationer kan därför
komma att förändras under tidens gång beroende på hur syn på exempelvis
verksamhet, relationer, informationssystem och metodanvändare utvecklas.
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Det är därför viktigt att metodskapare tydliggör i vilket kontext och under vil-
ka förutsättningar som metoden avser att ge ett stöd, varför och på vilket sätt.
(Nilsson, 1991; Goldkuhl, 1993b; Jayaratna, 1994)

Ett metodiskt tillvägagångssätt för att bl.a. dokumentera, analysera och vidare-
utveckla metoder är att utföra en metodanalys genom metodmodellering. Me-
todanalys/SIMM (Goldkuhl, 1995c) är en metametod som används för att be-
skriva och studera metoder, d.v.s. en metod för att analysera metoder. Ett annat
tillvägagångssätt är att följa Nilssons (1999) rekommendationer för att mål-
modellera, begreppsmodellera och aktivitetsmodellera metoder. Grundläg-
gande i båda dessa sätt att metodmodellera är att identifiera metodens mål och
dess samband, identifiera och beskriva metodens begrepp och dess relationer,
samt identifiera metodens arbetsmoment, dess ordning och resultat. Ett arbete
som kan vara relevant vid nyutveckling, vidareutveckling, anpassning och vid
kombinering av flera metoder (Nilsson, 1992; 1999; Goldkuhl, 1995c). 

Att utföra en metodvärdering är ett sätt att ifrågasätta metodens relevans och
värde (Goldkuhl, 1995c). En värdering av en metod kan utgå ifrån en uppsätt-
ning kriterier som den som värderar metoden anser att metoden bör ”täcka”.
Detta för att identifiera styrkor och svagheter i metoden, vilket ger anvisning
om möjligheter och begränsningar i användning. För att metoder ska vara
praktiskt användbara bör de också kontinuerligt prövas och vidareutvecklas
för att nå relevant normativ kunskap. Nilsson (1991) föreslår att metoder em-
pirigrundas utifrån metodens:

• användbarhet i betydelsen metodens effekter på utvecklingsarbete (t.ex.
avseende beslutsfattande, tid, resurser och lärande) samt enkelhet (peda-
gogik) i metodanvändning och

• genomförbarhet avseende metodens täckning (områden/faser) och räck-
vidd (t.ex. typ av/storlek på organisation) i ett utvecklingsarbete.

2.3 Vägval i forskningsprocessen
I presentationen av våra vägval i forskningsprocessen har vi strävat efter att
tydliggöra de kriterier som Lincoln & Guba (1985) beskriver som god forsk-
ning; trovärdighet (”credibility”), vidareförbarhet (”transferability”) och spår-
barhet hos resultat i empiri (”conformability”). En övergripande beskrivning
av forskningsprocessen finns i Figur 2.5. Den streckade linjen i figuren skiljer
teoretiska studier från empiriska studier och pilarna som ”snurrar” ska illustre-
ra att det förekommit ett stort antal iterationer inom varje moment men också
mellan moment som vi tidigare förklarat i designen av vår forskningsprocess.
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2.3.1 Teoretiska studier 
Vår utveckling av ramverket är baserad på litteraturstudier inom fyra primära
kunskapsområden; verksamhetsprocesser, verksamhetsmodellering, mjukvaru-
komponenter och specificering. Ansatsen till ramverket har vuxit fram och vi-
dareutvecklats utifrån teorier inom kunskapsområden avseende bl.a.

• verksamhet/praktik 

• informationssystem & IT 

• verksamhets-/systemutveckling 

• verksamhetsprocesser

• specificering av krav och lösningar
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Figur 2.5 Vägval i vår forskningsprocess 
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• mjukvarukomponenter/standardsystem 

Vi gör inga anspråk på att vara heltäckande inom samtliga områden utan ser
snarare vår uppgift som att nå insikt i respektive område, utifrån vår frågeställ-
ning och kontext, för att möjliggöra en integration. Vår studie har en kunskap-
sintegrativ ansats och har därför till stor del baserats på att integrera delar av
olika teorier inom olika kunskapsområden. Relevanta företeelser inom respek-
tive kunskapsområde integreras utifrån vår kontext, d.v.s. länkas samman i ett
ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation. Det finns säkert andra kun-
skapsområden som också kan vara av värde att studera, men för oss är valda
kunskapsområden de primära för att kunna besvara våra forskningsfrågor.
Våra forskningsintressen och kompetens finns inom dessa områden förutom
det specifika området kring kravspecifikationer inom kunskapsområdet speci-
ficering som ingen av oss tidigare har forskat kring, vilket också är det område
där verksamhetsanalys och utformning/konstruktion av komponentbaserade
informationssystem möts. Avseende lösningsspecifikationer har vi sedan ti-
digare bedrivit studier kring specificering av existerande mjukvaru-
komponenter. Vi har försökt att inte medvetet styra våra litteraturstudier mot
ett visst ämnesområde, utan istället fokuserat kunskapsområdena. Detta med-
för exempelvis att inom kunskapsområdet mjukvarukomponenter har litteratur
som traditionellt sett används inom ämnesområdena datavetenskap och in-
formatik studerats. Under litteraturstudierna har vi inspirerats av inslag från
det postmodernistiska synsättet (Alvesson & Sköldberg, 1994) som inneburit
att vi betraktat utsagorna i studerad litteratur som försök från författaren att
övertyga läsaren att ansluta sig till författarens övertygelse. Detta har medfört
ett kritiskt förhållningssätt både till källans innehåll samt källans upphovsman.
Vi har försökt att följa det goda argumentet, i de fall argumenten presenterats
av flera oberoende källor. Genom att genomföra litteraturstudierna med ett öp-
pet sinne är det vår förhoppning att den teoretiska referensramen består av de,
för oss för tillfället, bästa argumenten inom området. Referensramen används
nu av oss i våra försök att ’övertyga’ dig som läsare att ansluta dig till vår
övertygelse. 

Att vi som forskare haft ett kritiskt förhållningssätt till källor har exempelvis
inneburit att källor värderats utifrån 1) andra källors förhållningssätt till källan,
2) organisationen eller verksamheten som källan företräder, 3) kontextet källan
presenterats i, samt 4) det sätt som källans författare använder källor i sin tur.
Detta har exempelvis inneburit att vissa källor inte använts på grund av okri-
tiska uttalanden utan teoretisk förankring gjorda av författaren. Ett typexempel
kan vara så kallade ’white papers’ som är artiklar som ett visst företag beställer
för att beskriva och marknadsföra oftast en eller flera av sina egna produkter.
Dessa rapporter tenderar att vara något favoriserande i sina antaganden och ut-
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talanden. Detta kan dock vara mycket relevanta källor om de behandlas utifrån
den grundläggande vetskapen att de inte alltid är helt objektiva. 

Ett annat exempel på hantering av källor är analysen av det kontext som källan
presenterats i. Det tydligaste exemplet på detta är användningen av kunskaps-
källan Internet, i stort sett kan vem som helst lägga ut en artikel om vad som
helst på Internet. Detta kan jämföras med den ofta ambitiösa gallringsprocess
som föregås innan en forskningsartikel eller bokmanus publiceras av något
etablerat förlag. Återigen behöver detta inte innebära att källor på Internet
skall undvikas utan det viktiga är att analysera källan utifrån innehåll och
dessutom utifrån vilket sammanhang artikeln publicerats. Exempelvis är möj-
ligheten till aktualitet väsentligt högre vid publicering via Internet som i stort
sett kan innebära realtidspublicering jämfört med den tidskrävande process
som det oftast handlar om när en bok skall publiceras, där perspektivet i all-
mänhet är från ett till flera år från resultat till publicering. I våra litteraturstu-
dier har både skrifter i form av böcker samt rena Internet-källor använts, varje
källa har analyserats och utvärderats utifrån ovanstående resonemang.

När det gäller val av processteori så har vi utgått ifrån tidigare studier som
jämför metoder och notation för processutveckling (Hess & Oesterle, 1996;
Breton & Bézivin, 2000; Lin et al., 2002) där vi har kunnat identifiera 25 me-
toder som möjliga analysobjekt. Metoder som enligt Hess & Oesterle (1996)
uppmärksammar informationsteknik som möjliggörare är, förutom deras egna
bidrag PROMET BPR (Österle, 1995), RapidRe (Manganelli & Klein, 1994),
ARIS (Scheer, 1999), Process Innovation (Davenport, 1993) och Handbook of
Organizational Processes (Malone et al., 1999). Utifrån dessa fem har vi valt
att gå vidare med tre (kursiverade ovan). Davenport (1993) föreslår inte någon
speciell notation för processkartläggning och därför har vi enbart hans teorier
att basera vår genomgång på. Vi har tagit med två andra notationer för pro-
cesskartläggning utifrån vår egen metodbas i form av SIMMetoden
(Röstlinger & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Röstlinger, 2006) samt det tillägg
av UML23 (Eriksson & Penker, 2000) som fokuserar analys av verksamhets-
processer. Valet av notation att analysera har baserats på följande kriterier:

• Om vi finner att andra forskare har använt notationen för metodanalys vi-
sar det på att den är intressant inom området.

• Om notationen är känd och tillgänglig, d.v.s. att den finns dokumenterad. 
• Om notationen används i praktiken.
• Om notationen beskriver operativa verksamhetsprocesser. 

23 UML står för Unified Modeling Language och är en notation för att stödja systemutveck-
ling.
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• Om notationen beskriver aktiviteter som möjliggörs av IT med ambitionen
att användas i systemutveckling.

• Om notationen är av informell karaktär.
• Om notationen utvecklats i en miljö av samspel mellan akademin och

praktik.

Kriterierna ovan har vi ställt utifrån vår bakgrund, våra utgångspunkter, vår
frågeställning och vår syn på forskningens relevans i praktikfältet. Det är vik-
tigt att notation som studeras har utvecklats och använts i praktiken samt vi-
dareutvecklats utifrån praktiska erfarenheter. Härigenom strävar vi efter tro-
värdighet, vidareförbarhet och spårbarhet hos resultat i empiri. Valda metoder
och dess rekommendationer i form av notation har sin tyngdpunkt och styrka i
olika utvecklingsområden (verksamhetsstrategi, verksamhetsprocesser och IT)
men är samtliga fokuserade på att koppla ihop verksamhetsprocesser och IT,
se Tabell 2.3.

Tabell 2.3 Valda metoder i analys av processgrafer 

Metoder/
Fokus på

Verksamhets-
strategi

Verksamhets-
processer

IT Koppling mellan
processer & IT

ARIS x x x

PROMET x x x x

& ' � () (x) x x

SIMM x x x

Utifrån dessa metoder har notation valts som avser att beskriva verksamhets-
processer på operativ nivå. Dessa diagramtyper är Business process model
enligt ARIS, Activity diagram/Process Diagram enligt notationen UML som
används i RUP. Vidare studeras Activity chain diagram enligt PROMET och
Handlingsgrafer enligt SIMM. När det gäller studier kring verk-
samhetsprocesser har dels generell processteori studerats samt notation i form
av processgrafer. Vad som kartläggs och dokumenteras i processgrafer visar
innebörd av fenomenet verksamhetsprocess i olika verksamhetskontext. Detta

24 RUP (The Rational Unified Process, se t.ex. Kruchten (2002)) är ett exempel på en metod
för mjukvaruutveckling som rekommenderar användning av notation enligt UML, vår ana-
lys avser den notation som även kan användas för analys av verksamhetsprocesser enligt
Eriksson & Penker (2000), se markerat kryss inom parentes i tabell 2.3.
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innebär att de begrepp som genereras är delresultat som vidareförädlas under
kunskapsutvecklingens gång. 

Vid valet av teori inom kunskapsområdet specificering har vi utgått ifrån fyra
olika perspektiv på främst kravspecificering. Dessa fyra perspektiv re-
presenteras av teori inom området kravspecificering vid skräddarsydd system-
utveckling (Pressman, 2005; Glass, 1998; Bray, 2002; Meyer, 2002). Denna
teori representerar en inriktning inom kunskapsområdet där krav behöver defi-
nieras och formaliseras mycket detaljerat och leder till kravspecifikationer som
är omfattande och detaljrika. Som ett alternativ till detta synsätt har vi valt att
studera ett område för skräddarsydd systemutveckling som kallas ”extrem
utveckling” där begreppet extrem avser att specificeringsfasen ska omfatta så
liten arbetsinsats och dokumentgenerering som möjligt. Inom detta perspektiv
har teori från källorna Beck (2000) och Martin (2003) använts. De tredje
perspektivet vi studerat har vi valt att kalla krav- och lösningsspecificering vid
komponentbaserad systemutveckling. Inom detta perspektiv ligger den
teoretiska tyngdpunkten på utveckling av mjukvarukomponenter och inte så
stor fokus på anskaffning av existerande komponenter. Inom detta område
studerar vi teori som Szyperski (2002), de Cesare (2006), Liu & Cunningham
(2002) och Iribane et al. (2006). Det sista perspektivet vi väljer att studera
inom kunskapsområdet specificering avser krav- och lösningsspecificering vid
anskaffning av standardsystem. Detta område studeras då vi har som en av
våra utgångspunkter att anskaffning av mjukvarukomponenter har mycket
gemensamt med anskaffning av standardsystem. Inom detta perspektiv
studerar vi teori som Nilsson (1991) och Anveskog et al. (1984).    

2.3.2 Empiriska studier 
Våra empiriska studier avser en retrospektiv analys eller rekonstruktion av det
arbete som bedrivits inom Landstinget i Värmland (LiV) och deras VISI-pro-
jekt (VårdInformationsSystemInförande) som startade i april 1999 och som
avslutades25 i mars 2004. VISI-projektets uppdrag var att ta fram ett nytt
gemensamt IT-stöd i form av att beskriva, anskaffa och införa ett gemensamt
vårdinformationssystem, utifrån en processorienterad syn på vårdens utförande
och en fastställd begreppsmodell (Midb�e, 2001). Ambitionen för och utform-
ningen av kravspecifikationen har bedrivits utifrån att upphandla samtliga
mjukvarukomponenter till det nya vårdinformationssystemet samtidigt som en
medvetenhet funnits om att önskemål i systemet ännu inte utvecklats;
”Upphandlingen avser i princip alla enheter inom LiVs hälso- och sjukvårds-
förvaltning, där vård eller motsvarande (rehabiliterande behandling,

25 Systemet finns ännu inte fullt ut implementerat 061020.
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habiliteringsinsats, terapi i olika former, rådgivning, stöd etc) ges till enskild
patient… Alla de tjänster och komponenter som beskrivs i vårt
upphandlingsunderlag finns inte idag. Det vi upphandlar skall ha god
utvecklingspotential… ” (VISI 2001, sid. 9). Vi påbörjade ett samarbete med
LiV redan 1998 då deras dåvarande landstingsdirektör Monika Ohlin Wikman
initierade ett processorienterat verksamhetsutvecklingsprojekt i samarbete med
Karlstads Universitet (LiV 2002). VISI-projektets ambition av att koppla IT-
stöd till verksamhetsprocesser blev känt för oss genom Malin Nordström
(inom forskningsgruppen VITS) och vi tog en första kontakt hösten 2003 med
Lars Gohde på IT-staben som slussade oss vidare till fem personer som arbetat
med den operativa projektledningen inom VISI-projektet. Vi fick med
vändande post följande material som genererats inom ramen för VISI-
projektet:

• En beskrivning av LiVs koncept (VISI, 2000) för vårdinformationssy-
stemet vilken beskriver den övergripande kravbilden på 172 sidor. Kon-
ceptet användes mycket i projektets början för att sprida arbetet inom
VISI-projektet nationellt. 

• Kravspecifikationen (VISI, 2001) som beskriver fördjupade och precise-
rade krav inför upphandling av systemet Cambio Cosmic och som även
används som underlag för test av delleveranser av systemet i pilotinfö-
randet hos onkologen  (under 2004). 

• En broschyr (Midb�e, 2001) som tagits fram för att förenkla och popula-
risera konceptet med bl.a. en uppskattad historia om ”Helga från
Häljeboda” som åskådliggör begreppen som ligger till grund för det nya
systemet i en påhittad historia med scener från en framtida vårdprocess. 

Våra motiv för att välja VISI-projektet som empiri är att deras ansats ligger i
linje med våra utgångspunkter i form av en processorienterad och komponent-
baserad utveckling av informationssystem där anskaffning av existerande
mjukvarukomponenter varit i fokus. LiV har varit något av ”en föregångare”
inom vården avseende att bedriva en processorienterad och komponentbaserad
systemutveckling och andra landsting har följt efter och delvis ”kopierat”
deras angreppssätt (Midb�e, 040519; Hallberg, 040621). Det är vidare en lo-
kal tillämpning inom Värmland som erbjuder närhet till personer inom den
operativa projektledningen och som möjliggör kunskapsutveckling inom ra-
men för Karlstads universitets samverkan med det lokala näringslivet i regio-
nen. 

Att bedriva en retrospektiv analys har många fördelar men även några nackde-
lar. Styrkorna utgörs av att det kan finnas ett genomarbetat underlag att studera
i form av en kravspecifikation som genererats av praktiker utifrån deras
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projektförutsättningar och syn på vad som är relevant att beskriva och hur ut-
formningen bör göras. Som forskare har vi inte på något sätt influerat eller på-
verkat beskrivning och utformning av kravspecifikationen som skulle kunna
ha varit fallet i en skarp tillämpning i form av ett aktionsforskningsprojekt.
Projektdeltagarna har haft tid att reflektera över deras arbete med att ta fram
kravspecifikationen och även sett vilka effekter beskrivningarna fått inför,
under och efter anskaffning av det komponentbaserade informationssystemet.
Dessa erfarenheter har både vi och deltagarna i VISI-projektet kunnat fånga
upp och lära oss av. Det finns ett stort värde av att, i efterhand, tolka och upp-
rätta de tanke- och handlingsmönster som ligger till grund för den dokumenta-
tion som genererats samt att ta vara på den praktiska kunskap som ligger till
grund för detta. Ett aktionsforskningsprojekt har å andra sidan fördelar såsom
möjligheten att problematisera, lära av varandra och utvecklas i nära samarbe-
te under ett pågående projekt vilket i sin tur kan medföra en rad praktiska pro-
blem med själva genomförandet (Gummesson, 1985). Den stora bristen i en
retroperspektiv studie är som vi ser det avsaknaden av att kunna applicera och
testa den teori som studerats direkt i ett verkligt fall. Nu kommer vi ”i efter-
hand” med kunskap om hur man kan göra utan att kunna studera effekterna.
Andra nackdelar är att det kan vara svårt för respondenterna att själva återska-
pa hur man tänkte och varför viss dokumentation ser ut som den gör. Tidsfak-
torn har dock varit avgörande för oss. Att följa ett ”skarpt” projekt av VISI-
projektets karaktär och omfattning kan ta fem år, vilket i vår situation inte går
att motivera med den tidsbegränsning som en doktorsstudie innebär. 

Vi har valt att använda oss av ”ett praktikfall”, vilket självklart kan kritiseras.
Våra argument för valet av endast en empirisk studie på djupet och över tid
(tre år) är i första hand vår kunskaps- och teoriintegrativa ansats. Den har inte
som huvudsyfte att jämföra hur flera olika organisationer har bedrivit sin
specificering utan snarare fånga vad som är viktigt att fokusera vid en speci-
ficering för att generera en övergripande ”metodhypotes” i form av ett ram-
verk. Fördelar med ett praktikfall är att kunna gå på djupet i form av närhet
och förståelse på bekostnad av att kunna göra jämförelser med många andra
organisationers projekt. Våra motiv till att välja en retroperspektiv analys av
ett fall i form av VISI-projektet inom LiV har delvis presenterats ovan. Andra
argument för att valet av ett praktikfall är relevant har baserats på följande
kriterier:

• Om perspektiv och ansats i projektet ger möjlighet att generera och testa
utveckling av en övergripande metodhypotes i form av ett ramverk för en
verksamhetsnära kravspecifikation baserat på en processorienterad och
komponentbaserad utveckling av informationssystem. 
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• Om tiden för studien medger att anskaffningsprocessen kan studeras med
fokus på dokumentation inför, vid och efter anskaffning. 

Fördelarna med närhet till LiV och VISI-projektets deltagare är att vi även ef-
ter projektets avslut kunnat följa deras fortsatta arbete och på så sätt även
fånga effekter av de lärdomar som dragits under projektets gång. Det är också
värdefullt att arbetet inom VISI-projektet även gett avtryck i olika nationella
samarbeten (se kapitel 8). Val av ett praktikfall i form av VISI-projektet anser
vi kunna uppfylla vår strävan om trovärdighet, vidareförbarhet och spårbarhet
hos resultat i empiri. Vi anser att det räcker för att skapa underlag till ett an-
vändbart innehåll i vårt ramverk, detta ramverk bör sedan tillämpas och prövas
i andra miljöer än inom vården för att vidareutvecklas. 

Den retrospektiva analysen av empiriska studien som bedrivits inom ramen för
denna doktorsavhandling har tillämpats i följande moment. 

Moment 1: Förståelse för och insikt i projektet som studeras

För att nå förståelse för VISI-projektet och dess genomförande, studerade vi
inledningsvis den dokumentation som finns kring projektet (VISI, 2000;
Midb�e, 2001). Därefter genomförde vi ett strukturerat samtal med en av per-
sonerna i VISI-projektets operativa ledning (Midb�e, 040519) för att däri-
genom komplettera vår insikt i projektet.

Moment 2: Rekonstruktion av VISI-projektets dokumentation

För att generera data till våra kunskapsområden i empirin genomförde vi en
omfattande rekonstruktion av den dokumentation som VISI-projektet resul-
terat i som grund för anskaffning av ett komponentbaserat vårdinformationssy-
stem. 

Det är en omfattande dokumentation, om totalt 172 (konceptet) + 83 (krav-
specifikation26) + 247 (bilagor) = 502 sidor eftersom det har varit viktigt i
VISI-projektet att klargöra bakgrunden till kraven så noga som möjligt. I krav-
specifikationen kan man läsa att det som är utmärkande för kravspecifikatio-
nen är tydligheten i kraven på arkitektur och att vårdprocessen fått utgöra
grunden för de funktionella kraven (VISI, 2001).

Den största delen av kravspecifikationen utgörs av textuella beskrivningar som
kompletteras med några grafiska beskrivningar. Den generella vårdprocessen
är beskriven i form av a) en processgraf (VISI 2001, sid.14), b) en begrepps-
modell med tillhörande förklarande text (VISI 2001, sid.13-19), c) en löpande
text för de funktionella kraven på IT-systemet utifrån vårdprocessen (VISI
26 Om man bortser från konceptet och de bilagor som inte varit kravgrundande så omfattar
kravspecifikationen 119 sidor.
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2001, sid. 31-51) och d) i form av 33 kravgrundande användningsfall som
underbilaga (Underbilaga 1, 2001, sid. 1-36) i kravspecifikationen. Förutom
de kravgrundade användningsfallen finns också e) ej kravgrundande be-
skrivningar av verksamhetsspecifika processer och användningsfall som
underbilagor (Underbilaga 2-14). Dessa ingår inte i egentlig mening i krav-
specifikationen utan har använts för att testa giltigheten i den generella vård-
processen men ger också konkreta exempel på innebörd av de begrepp som
beskrivs i den generella vårdprocessen, se Tabell 2.4. 

Tabell 2.4 Översikt över innehållet i kravspecifikationen

Källa
(bilaga)

Verksamhet Processbeskrivning Använd-
ningsfall

1 (36 s) Vårdprocessen -
generellt

33 stycken

2 (8 s) Akutmottagning 8 stycken

3 (26 s) Antestesi-Operation-
UVA

Verksamhetsspecifik + text 20 stycken

4 (16 s) Arbetsterapi Utifrån den generella
processen + text  

13 stycken

5 (34 s) Barn- & ung-
domshabilitering

32 stycken

6 (18 s) Njurmedicin/dialys 18 stycken

7 (4 s) Remiss & svar 3 stycken

8 (11 s) Vuxenhabilitering Verksamhetsspecifik + text 28 stycken

9 (7 s) Sjukvårdsupplysning Verksamhetsspecifik 2 stycken
(av 10)

10 (3 s) Resurshantering 4 stycken

11 (10 s) Palliativa enheten Verksamhetsspecifik (2 st) 6 stycken
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Källa
(bilaga)

Verksamhet Processbeskrivning Använd-
ningsfall

12 (16 s) Obstetriska processen 13 stycken

13 (34 s) Intensivvården Verksamhetsspecifik + text
+ Generell vårdprocess
översikt  (6 st)

37 stycken

14 (24 s) Fysiologiska kliniken 20 stycken

Rekonstruktionen av dokumenten har dels skett i form av avskrivna citat från
dokumentationen eller i form av begreppsmodellering i listor och begreppsgra-
fer. Även anteckningar om innehåll i textuella samt grafiska processbeskriv-
ningar har gjorts för att fånga vad beskrivningarna fångat (se bilaga 1). Utifrån
vår rekonstruktion enligt punkt a) till e) ovan har vi identifierat ett antal cen-
trala begrepp med möjliga egenskaper inom våra fyra kunskapsområden.

Moment 3: Djupintervjuer och kompletterande intervjuer med personer i
den operativa projektledningen

Intervjufrågor har genererats utifrån våra forskningsfrågor inom och mellan
respektive kunskapsområden med fokus på innebörd i respektive fenomen och
vad ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation bör rikta uppmärk-
samhet mot. Därför har formulering av frågorna (se bilaga 2) varit av karaktä-
ren:

• För vilka ändamål har processmodeller använts i VISI-projektet?
• Vad har varit extra viktigt att dokumentera i processmodeller?
• Vad har varit mindre viktigt att dokumentera (inte använt)? 
• Är det något som ni borde ha dokumenterat (saknat)?
• Vilka problem/styrkor med anskaffning av komponenter har ni upplevt?
• Vad utmärker en användbar kravspecifikation?

Intervjuer är genomförda vid två olika tillfällen i forskningsprocessen med oli-
ka syften. Den första intervjurundan i våra empiriska studier var en serie av
djupintervjuer med samtliga fem personer i den operativa projektledningen.
Utifrån våra teoretiska studier inom respektive kunskapsområden och rekon-
struktion av studerad dokumentation från empiri syftade intervjuerna till att ge
oss en fördjupad insikt i empirin för varje kunskapsområde. Intervjufrågorna
formulerades för att täcka in de aspekter som vi identifierat inom respektive
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kunskapsområde. Den uppenbara faran med detta tillvägagångssätt är att om
vissa aspekter saknas inom något kunskapsområde kommer inte heller detta att
synas i de empiriska resultaten. Då materialet från den första serien
djupintervjuer behandlats och analyserats framkom också ett behov av att
komplettera dessa med frågor rörande främst verksamhetsmodelleringsom-
rådet. Här har vi alltså arbetat med en abduktiv ansats i linje med MGT där ett
flertal analysomgångar förekommit som utifrån en växelverkan mellan
mönster i teori och empiri genererat nya frågor att ställa avseende både teori
och empiri. För exempelvis kunskapsområdet verksamhetsmodellering hade
nu flera kritiska modelleringsfaktorer identifierats vilka inte direkt kunde
utläsas ur studerad dokumentation. Dessa intervjuer genomfördes därför med
de två personer som vi bedömde hade mest insikt i och erfarenhet av den
modellering som bedrivits under VISI-projektet men också det fortsatta
modelleringsarbetet inom LiV avseende både verksamhets- respektive system-
utveckling. Frågorna formulerades utifrån ”de luckor” som fanns i vårt ned-
skrivna material, d.v.s. mer ”rakt på sak” avseende fenomen och centrala be-
grepp som vi identifierat i våra analyser.  

Att arbeta med djupintervjuer i två iterationer innebär att minska risken för att
det kan finnas aspekter inom våra kunskapsområden som inte belyses inom ra-
men för denna doktorsavhandling. Vi har även hanterat denna problematik
genom att formulera frågorna på ett så öppet sätt att respondenten har haft stor
frihet att ge sin syn på de fenomen frågorna berör. Intervjuerna är genomförda
i respondenternas egna hemmamiljö med undantag för en intervju som genom-
fördes vid Karlstads Universitet. Alla intervjuer har dokumenterats med band-
spelare och senare har en skriftlig återgivning gjorts. Vi väljer här att presente-
ra några fördelar och nackdelar med djupintervjuer som studieform (se t.ex.
Repstad, 1993; Halvorsen, 1992; Patel & Tebelius, 1987).

Fördelar med djupintervju:

1. Forskaren har inte själv möjlighet att studera verksamhetsutövarna
under genomförande av den sysselsättning som studien avser att bely-
sa.

2. Forskaren vill förutom den direkta beskrivningen av sysselsättningens
natur även få belyst respondentens uppfattningar och synpunkter på
den studerade empirin.

3. Forskaren vill ha möjlighet att till viss del låta respondenten styra in-
tervjun och på så sätt belysa det som respondenten anser vara centralt.
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4. Genom att använda ett intervjuunderlag har forskaren kunnat styra in-
tervjuns innehåll men ändå givit respondenten möjlighet att påverka
innehållet.

5. Genom användande av bandspelare för att spela in respondentens svar
har det funnits en stor mängd resultat att studera.

Nackdelar med djupintervju:

1. Det är alltid en fördel att själv kunna iaktta och dokumentera direkt,
vid en intervju är det någon annans uppfattningar som dokumenteras. 

2. Genom användning av intervjufrågor kan respondenten och intervju-
aren känna sig låsta till detta och därigenom kan centrala aspekter ut-
elämnas.

3. Genom att tillåta respondenten och intervjuaren att påverka intervjuns
riktning och innehåll försvåras det fortsatta analysarbetet.

4. Genom användandet av bandspelare för att spela in respondentens
svar kan vissa respondenter känna obehag och därigenom inte ge in-
tervjuaren de svar som annars hade givits.

5. Genom den tidsödande process som en djupintervju innebär både i
genomförande och efterarbete begränsas antalet respondenter, vilket
även påverkar relevansen för de därpå genererade forskningsresulta-
ten.

6. Frestelsen för forskaren att vid återgivning av bandinnehåll till skrift-
liga dokument filtrera det som sägs muntligen och på så sätt i den
skriftlig återgivningen inte återge den exakta formuleringen respon-
denten använt, för att förenkla själva återgivningen som är en mödo-
sam process.

Vi har valt att använda djupintervjuer för insamlandet av empiriska data trots
ovanstående nackdelar då vi anser att fördelarna överväger nackdelarna och att
det är en lämplig strategi för datainsamling utifrån karaktären på vårt forsk-
ningsarbete. Eftersom vi inte i förväg vet vilka begrepp som är centrala i ett
ramverk kan vi heller inte välja någon kvantitativ undersökningsmetod såsom
t.ex. enkätundersökningar och frågeformulär där respondenten får direkta frå-
gor med olika svarsalternativ att välja bland (Repstad, 1993). Detta tillvä-
gagångssätt kan dock bli aktuellt utifrån resultaten i denna doktorsavhandling
i en vidareutveckling av vårt ramverk, d.v.s. formulera korta, tydliga och till
varandra uteslutande frågor med mätbara svarsalternativ som kan kvantifieras
i termer av t.ex. grad av betydelse och frekvens. 
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Vi har försökt att hantera så många av ovan nämnda nackdelar som möjligt för
att på så sätt minimera risken för en bristfällig empiri. Vi har exempelvis under
intervjuns genomförande låtit respondenten följa ’stickspår’ som uppkom
under intervjun och vi har då även följt upp med frågor som inte finns i inter-
vjumallen (se bilaga 2). Vi har dock alltid återfört intervjun till mallen för att
på så sätt inte missa delar av datainsamlingen. Detta har medfört att
intervjuerna tagit olika lång tid och att återgivningen fått olika längd, men
genom att en minsta gemensam mängd frågor (enligt intervjumallen) ändå
ställts till alla respondenter anser vi att insamlade data ändå ger möjlighet till
en balanserad analys, där varje respondent fått likvärdigt utrymme i analysen.
Genom att spela in intervjuerna på band har vi även haft möjligheten att återge
svaren skriftligt vilket vi anser avsevärt underlättat rekonstruktion och analys
av empirin. 

2.3.3 Analys av teori och empiri 
Analys av teoretiska och empiriska data för samtliga kunskapsområden är
genomförd utifrån en skriftlig återgivning och användning av direkta citat från
författare och respondenter. Vi redovisar citaten direkt i avhandlingen för att
på så sätt inte bara ge vår tolkning av svaren utan öppnar upp för läsaren att
tolka citaten på ett egenhändigt sätt. För att försäkra oss om att vi placerat res-
pondenternas svar i en relevant kontext och för att förtydliga vissa formule-
ringar, som skulle kunna tolkas på olika sätt, har en ”remissrunda” erbjudits
samtliga respondenter. Skriftliga kommentarer har återförts till oss i de fall där
förtydliganden har varit nödvändiga. Denna förankring av svarsmaterialet har
utförts i två iterationer, efter de bägge intervjuomgångarna. Varje kunskaps-
område tar sin utgångspunkt i och struktureras utifrån teori och utgångspunk-
ter som identifierats i teorin. Analys av teori bedrivs i form av att rekonstruera
olika författares syn på och innebörd i centrala fenomen och begrepp i ett
första steg för att sedan jämföra innebörd i begrepp och betydelser i steg 2. En
sammanställning görs (steg 3) med utgångspunkt i vald benämning på centralt
begrepp men anger även andra möjliga benämningar som förekommer, vår
egen definition av begreppet formuleras och begreppets möjliga egenskaper
listas. Varje avsnitt avslutas med en begreppsmodellering (steg 4) där en ana-
lys av hur fokuserat begrepp relaterar sig till övriga centrala begrepp (axial
kodning) samt exempel på några egenskaper presenteras. Resultat av analysen
illustreras i form av en begreppsmodell. 

Analys av empiri bedrivs genom att i ett första steg rekonstruera innehåll i
VISI-projektets dokumentation (se avsnitt 2.3.2) och de intervjuer som be-
drivits med personer från den operativa projektledningen. I den mån det före-
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kommer olika uppfattningar om syn på och innebörd i centrala fenomen och
begrepp görs en jämförelse i steg 2. En sammanställning utförs (steg 3) med
utgångspunkt i vald benämning av centralt begrepp (utifrån teori) för att möj-
liggöra jämförelser, men även andra möjliga benämningar som förekommer i
studerad empiri anges. Vi väljer att formulera en egen definition av begreppet
och begreppets möjliga egenskaper utifrån sin verksamhetskontext listas. Varje
avsnitt avslutas med en begreppsmodellering (steg 4) där en analys av hur fo-
kuserat begrepp relaterar sig till övriga centrala begrepp (axial kodning) görs
samt där exempel på några egenskaper ges. I denna fas väljer vi att använda
generella benämningar istället för de verksamhetsspecifika begrepp och
benämningar som vi identifierat i steg 3. Motivet till detta är att återigen
underlätta jämförelser och utveckling av generiska begrepp. Resultat av analy-
sen illustreras i form av en begreppsmodell. 

Analys av teori och empiri bedrivs med utgångspunkt i de resultat som gene-
rerats i, för exempelvis kunskapsområdet verksamhetsprocesser, kapitel 4 (te-
ori) och 5 (vår empiri) samt de centrala begrepp som vi identifierat i kapitel 3
(våra utgångspunkter). Identifierade generiska begrepp analyseras i tre steg.
Analysens första steg är att sammanställa och göra en jämförelse mellan den
innebördsbestämning som används i teori respektive empiri i de centrala be-
greppen, dess egenskaper samt relationer till andra centrala begrepp. Analy-
sens andra steg undersöker ytterligare behov av karaktärisering, d.v.s. om
egenskaper bör lyftas upp till underkategorier eller egna centrala begrepp. Be-
toning av respektive begrepps ursprung i teori respektive empiri tydliggörs
också i analysen. Den sker i form av en begreppsmodellering och resulterar i
ett antal generiska begrepp med möjliga egenskaper och relationer till andra
centrala begrepp. I samtliga begreppsmodeller (per avsnitt) kan en härledning
till teori och/eller empiri göras genom att följande markeringar har använts;
heldragna rundade fyrkanter symboliserar att begrepp förekommer både i teori
och empiri, fint streckade betyder att begrepp återfinns i teori och grovt
streckade motsvarar samma förhållande men utifrån empirin.

Varje kapitel avslutas med en sammanfattande reflektion och avslutande ana-
lys där egenskaper grupperas i underkategorier och kopplas till dess huvud-
tillhörighet (selektiv kodning) hos begrepp. Analysen sker här via definitioner,
egenskaper och relationer till andra centrala begrepp i tabellform. Resultatet
utgör bidrag till kunskapsområdet i och med att besvara den forskningsfråga
som avser respektive kunskapsområde. 

Vidare sker vår reflektion av resultaten utifrån dess användning i vår kontext
för att besvara den forskningsfråga som avser kunskapsområdets bidrag till
ramverket. 
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Vi genererar ramverket genom att situationsanpassa respektive taxonomi ifrån
de fyra kunskapsområdena och göra ett urval av de begrepp som är relevanta
för att upprätta en verksamhetsnära kravspecifikation som är användbar vid
anskaffning av komponentbaserade informationssystem. 

Arbetet med att interngrunda vårt ramverk har bedrivits i form av att pröva re-
spektive begrepp utifrån dess relevans inom vår kontext i en kategorigrund-
ning. Denna vidareutveckling sker utifrån ett öppet förhållningssätt i en axial
kodning för att relatera centrala begrepp i våra olika kunskapsområden till
varandra för att hitta integrationspunkter och ge en förklarande struktur för de
begrepp och egenskaper vi väljer. Vi använder begreppsmodellering i arbetet
med att precisera och identifiera essentiella begrepp dess egenskaper och rela-
tioner i en selektiv kodning. Resultatet av detta arbete är vår förklaringsgrund-
ning utifrån teori och empiriska data inom samtliga kunskapsområden. Arbetet
består också i att begreppsmodellera syftet med olika avsnitt och dess beskriv-
ningstekniker inom ramverket t.ex. den grafiska och textuella processbeskriv-
ningen och dess rekommenderade företeelser samt kopplingar till varandra.
Detta för att säkerställa en preciserad och tydlig beskrivning av ramverket
samt att begreppen som används är entydiga och konsekventa, d.v.s. kongruent
uppbyggd. De beskrivningstekniker som rekommenderas i ramverket ska upp-
fylla kriterier såsom att vara logisk uppbyggd genom att kunna påvisa konsi-
stens, skärpa och flexibilitet. Allt för att möjliggöra och underlätta användning
av ramverket. 

Utifrån våra utgångspunkter och den argumentation som förs genom doktors-
avhandlingen kommer vi att perspektivgrunda ramverket genom en mål-
modellering, d.v.s. klargöra, pröva och värdera det synsätt som den bygger på.
Denna målmodellering kommer samtidigt att precisera de önskvärda resultat
som en modellering med utgångspunkt i ramverket kommer att medföra i
praktisk användning, d.v.s. en värdegrundning. Vi kommer även att tydliggöra
ramverkets kunskapsvärde genom att relatera till den teori (generell samt nota-
tion) och empiri som den bygger vidare på samt på vilket sätt ramverket med-
för en värdeökning.

Ramverket har skapats i ett flertal versioner som problematiserats under några
års tid, från embryo till den version vi presenterar i denna avhandling
(Christiansson B, & Christiansson M-T, 2003; Christiansson M-T, &
Christiansson B, 2003; 2004a; 2005a; 2005b). Genom att presentera ramverket
i ett antal referee-granskade konferensartiklar har vi för varje gång fått
värdefull feedback i form av synpunkter och idéer som vi sedan inkorporerat i
nästa version av ramverket. För att ytterligare säkerställa ramverkets innehåll
har vi presenterat bidrag från respektive kunskapsområde var för sig för att på
så sätt möjliggöra en härledning av alla ingående aspekter av ramverket till re-
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spektive kunskapsområde. Begreppen som växt fram som beståndsdelar i ram-
verket har kontinuerligt prövats och vidareutvecklats. 

Delresultat i form av kapitel ur doktorsavhandlingen och artiklar till konferen-
ser har presenterats, diskuterats, granskats och omarbetats som resultat av oli-
ka interna VITS-aktiviteter såsom VITS-DC, avhandlingsseminarier och
WISC27. 

Vår empirigrundning har som tidigare redovisats baserats på en generativ, en
rekonstruktiv och en bedömande fas i forskningsprocessen. Den externa vali-
deringen av ramverket utförs i form av en utvärderingsworkshop där ram-
verkets användbarhet och genomförbarhet diskuteras. Utifrån ett tillämpnings-
exempel baserat på den dokumentation som genererats inom VISI-projektet
prövas vårt ramverk praktiskt och kan jämföras med den beskrivning som
finns i LiVs kravspecifikation för VISI-projektet. Styrkor, svagheter och för-
bättringsförslag identifieras som underlag till våra slutsatser och ett vidareut-
vecklat ramverk. 

Ramverket har inte prövats i något skarpt projekt av olika orsaker. Den
främsta anledningen är återigen tidsaspekten. Vi behöver ett flertal anskaff-
ningsprocesser att studera utifrån samma ansats och kriterier som de VISI-pro-
jektet vilade på. För att kunna utläsa något mönster avseende anskaffning av
komponentbaserade informationssystem så skulle vi dessutom behöva studera
effekter av olika anskaffningsprocesser. Det kan vidare vara relevant att bedri-
va test i olika organisatoriska miljöer för att säkerställa eller förkasta våra slut-
satser. Vi har dock valt en mer rimlig väg för att grunda och validera vårt ram-
verk inom ramen för denna avhandling. Vidare forskning och vidareutveckling
av vår övergripande ”metodhypotes” kan däremot baseras på andra förutsätt-
ningar och tillvägagångssätt, se förslag i kapitel 17.  

27 Interna forskningsseminarier inom forskargruppen VITS.
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3 Utgångspunkter  
Kapitlet avser att presentera de utgångspunkter som ligger till grund för vår
syn på processorienterad verksamhet och komponentbaserade informations-
system. Kapitlet kan ses som en del i den teoretiska referensram som ligger till
grund för att utveckla ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation i
syfte att stödja anskaffning av komponentbaserade informationssystem. En
sammanfattning av centrala begrepp och våra premisser inom processo-
rienterad verksamhet, verksamhetsmodellering, informationssystemutveckling
och anskaffning av komponentbaserade informationssystem avslutar kapitlet. 

3.1 Processorienterad verksamhet
Verksamhet kan beskrivas, etableras, utvecklas, utvärderas, organiseras och
styras i form av processer (Tolis & Nilsson, 1996; Christiansson M-T, 2000a;
Goldkuhl & Röstlinger, 2006). Verksamhetsprocess består av begreppen
”verksamhet” och ”process”. För oss är detta två sidor av samma mynt, verk-
samhet och process kan beskrivas var för sig men betyder förenklat samma
sak. Närmare bestämt att ”människor gör något för sig själva eller för andra
människor” (Goldkuhl & Röstlinger, 2005 sid. 7). 

3.1.1 Verksamhet  
Att bedriva verksamhet innebär att utföra olika typer av handlingar i riktning
mot mål och strategier som idealt finns uttalade för en organisation eller flera
organisationer i samverkan (Christiansson M-T, 1998). Nilsson (1991) beskri-
ver verksamhet som en organiserad aktivitet med ett bakomliggande syfte eller
mål som förbrukar vissa resurser. Ibland används begreppet verksamhet både
på instans- (en verksamhet såsom en organisation/ett företag) och på typnivå
(att verksamhet bedrivs i betydelsen av att människor utför arbetsuppgifter). Vi
kommer att använda och fokusera begreppet verksamhet i betydelsen av att
bedriva verksamhet. Goldkuhl & Röstlinger (2005) har en interaktions- och
kommunikationssyn i den praktikteori som bidrar till en generisk verksamhets-
förståelse. Goldkuhl & Röstlinger (2003, sid. 6) konstaterar att; ”En verksam-
het innebär att:

• Något (en produkt) produceras till nytta för en klient
• Uppdrag och normer styr vad som görs (av producenter) i verksamheten
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• Produkter skapas (transformeras) utifrån underlag (”råvaror”, pre-
produkter)

• Ekonomiska resurser tillförs verksamheten
• Instrument och kunskap används i verksamheten
• Erfarenhet bildas kontinuerligt som del i lärande för framtida hand-

lande” 

Grundläggande för verksamhet enligt Goldkuhl & Röstlinger (2005) är män-
niskors sociala handlande som byggstenar i en helhet. En social handling har
sociala grunder och sociala ändamål som riktas mer eller mindre direkt mot
andra aktörer. Handlingar kan vara kommunikativa och/eller materiella i sin
karaktär och etablerar relationer mellan aktörer, skapar åtaganden och förvänt-
ningar. 

Kommunikativa handlingar kan via språket (information) användas i olika syf-
ten genom dess handlingsmodus (t.ex. begära, fråga, lova, förklara, erbjuda,
avtala) vilket får konsekvenser för sändare och mottagare och deras hand-
lingar. Detta gäller även materiella handlingar som t.ex. kan avse att leverera
fysiska varor och betala (Goldkuhl, 1996). ”Praktikens karaktär bestämmer
vad slags handlingar som skall anses som relevanta och giltiga inom den”.
(Goldkuhl & Röstlinger, 2003 sid.7). Figur 3.1 illustrerar en förenkling av den
praktikgeneriska modellen. 

En verksamhet, den stora vita pilen i figuren ovan, kräver en rad förutsätt-
ningar för att kunna bedrivas, representerar. Verksamhet bedrivs utifrån ett
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Figur 3.1  Att bedriva verksamhet (fritt efter den praktikgeneriska modellen,
Goldkuhl & Röstlinger, 2005)
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uppdrag, underlag, förmåga, erfarenhet, kunskap, instrument, kapital samt nor-
mer och omdömen (Goldkuhl & Röstlinger, 2005) dessa representeras av
rundade fyrkanter i figuren ovan. Förmågan avser både individuell, kollektiv,
materiell, informativ och finansiell förmåga samt producenternas erfarenheter
och minnen; ”Verksamhetens förmåga tematiseras i form av intrasubjektiv
och intersubjektivt kunnande samt artefakters funktionalitet” (Goldkuhl &
Röstlinger, 2003, sid. 1). Förmåga kan alltså avse både personer och artefakter
där artefakter med dynamisk förmåga kan betraktas som en producent; ”Ett
IT-system är ett instrument i verksamheten, men också en utförare av
kommunikativa handlingar utifrån konstruerad programkod” (Goldkuhl &
Röstlinger, 2005 sid. 29). IT-system kan betraktas som ett instrument i de fall
de utgör ett stöd för utförande av arbetsuppgifter och som artefakter i de fall
de självständigt utför fördefinierade och automatiska handlingar (Röstlinger &
Goldkuhl 2006). 

Att bedriva verksamhet innebär att utföra interna och utåtriktade (externa)
handlingar i ett kommunikations- och interaktionsspel där sociala handlingsre-
lationer mellan aktörer är av stor betydelse (Goldkuhl & Röstlinger, 2005).
Olika mönster av handlingar uppstår och skapas, Goldkuhl & Röstlinger
(1988, sid. 29) menar att; ”Människors aktiviteter i organisationer sker ofta i
form av olika verksamhetsmönster… Typhandlingar ordnas tillsammans i
handlingsmönster… en verksamhet är av människor arrangerade aktiviteter.”

All form av verksamhet baseras på något uppdrag från någon som initierar ett
nytt eller återkommande mönster av handlingar och kommunikation för att ut-
föra uppdraget. ”En praktik är normalt något återkommande… Detta betyder
att det är likartade handlingar som utförs återkommande. Typer av hand-
lingar upprepas, men de utförs kanske inte helt identiskt beroende på olika
förutsättningar och olika resultatkrav.” (Goldkuhl & Röstlinger, 2005, sid. 4).

Ett externt uppdrag vidareförs internt för att kommunicera organisationens och
uppdragsgivarens respektive åtagande. För att kunna utföra uppdraget behövs
ett underlag att utgå ifrån och förädla till produkt (Goldkuhl & Röstlinger,
2005). Beroende på typ av verksamhet som bedrivs kan underlaget (’materia-
let’) avse råvara, preprodukter och personer (t.ex. inom sjukvården) och är det
som transformeras (ibid.). 

En organisation eller flera i samverkan kan tillverka produkter och/eller pro-
ducera och tillhandahålla tjänster. Det är svårt att dra tydliga gränser mellan
produkt och kringtjänster i ett kunderbjudande och vilket av dessa, själva pro-
dukten, tjänsten i sig eller kombinationen av båda, som är av mest värde för
kunden (Normann & Ramirez, 1994; Gummesson, 1995). Goldkuhl &
Röstlinger (2005) menar att en praktiks legitimitet och värde skapas utifrån
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sina resultat vilka bör tillfredsställa klienterna i deras bruk. Lind (2001) anser
att det är viktigt att klargöra produktens 1) klass (bunden eller självständig), 2)
typ (klientanpassad eller standard) och 3) karaktär (produktegenskap). Att
definiera produkten innebär att fastställa på vilket sätt kunden/klienten ska
medverka i processer och hur produkten ska tas fram. 

Goldkuhl & Röstlinger (2005) visar att produkter kan avse varor (för överlå-
telse eller tillfälligt bruk genom lån/hyra28), behandlingstjänster, förflyttnings-
tjänster och förevisningstjänster med olika bruksdimensioner såsom materiellt-
informativt-, upplevelse- och ekonomiskt bruk. Författarna menar att det är
viktigt för en verksamhet att omvärlden vet att praktiken existerar och vad den
kan producera29. Att definiera verksamhetens produkter är utgångspunkten för
den verksamhet som ska bedrivas i form av processer. Resultatet utgör syftet
med den operativa verksamhet som sker i verksamhetsprocesser. Vilka resultat
som förväntas och hur dessa används kan vara väl så viktigt för medarbetare
internt att nå insikt om för att veta vad som ska göras och varför (erfarenheter i
Gotlands kommun från konferens). 

Producenter (aktörer) i en verksamhet är de (människor eller artefakter) som
utför handlingar och vilka har en varierande förmåga att utföra handlingar
(Goldkuhl & Röstlinger, 2005). En aktör kan ingå i flera roller avseende en
praktik. En roll representerar ofta en specifik delmängd av verksamheten, ex-
empelvis en aktör med rollen säljare ansvarar för försäljning av de varor eller
tjänster verksamheten erbjuder. Ould (1995) menar att det är personers hand-
lingar som definierar roller. 

För att kunna bedriva en väl fungerande verksamhet, speciellt mellan flera
organisationer, behöver aktörer en god förmåga att utföra de handlingar som
förväntas av dem och att dessa förväntningar är uttalade och kommunicerade
bland berörda medarbetare (Christiansson M-T, 1998). Förväntade arbetsupp-
gifter och dess förutsättningar i form av vilka personer som förväntas skicka
vilken information, vid vilken tidpunkt, i vilken form och via vilket media är
viktig att klargöra (ibid.; Christiansson M-T, 2000b). Denna kunskap behövs
för att kunna fastställa roller och ansvar mellan berörda parter och underlätta
kommunikationen i form av effektiva informationssystem. En verksamhets kli-
ent är; ”den gynnande parten i alla typer av praktiker” enligt Goldkuhl &
Röstlinger (2005, sid. 39). Lind (2001) påtalar att det kan vara värdefullt att
klargöra aktörsrelationer30 i ett uppdrag på så sätt att, förutom att specificera

28 Uthyrnings-/utlåningstjänst, har vissa gemensamma egenskaper med överlåtelse av vara.
29 Se vidare Röstlinger, A. & Goldkuhl, G. (1999) Produktbegreppet - en praktikteoretisk
innebördsbestämning, CMTO, Linköpings universitet.
30 Innefattar även att klargöra typ av överenskommelse (t.ex. ramavtal/direktorder).
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produkter, även fastställa typ av producent (intern eller extern) och typ av
klient (existerande eller potentiella kunder) och klientkaraktär. 

Uppdrag (utifrån externa eller ibland interna uppdragsgivare) kommunicerar
och koordinerar överenskommelse om, fullföljande av och värdering av full-
följt åtagande mellan aktörer (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Uppdragslogik
är en del av en verksamhetslogik och kan ses som uppdrag som vidareförs in-
ternt och mellan verksamheter för att tillgodose ett åtagande mot en kli-
ent/kund. Gemensam förståelse leder till givna och invanda handlingsmönster,
s.k. sociala insitutioner (Berger & Luckmann, 1979). Strukturerade handlingar
i form av handlingsmönster kan förekomma i olika varianter av utbud och ut-
förande i verksamhetsprocesser, s.k. variantprocesser beroende av t.ex. pro-
dukt, relation, media och kund/klient (Lundmark, 1997; Christiansson M-T,
1998; Rentzhog, 1998; Lind, 2001). 

De kommunikativa handlingarna kan betraktas utifrån två principiella delar i
verksamhetsprocesser, nämligen att komma överens om uppdrag och att utföra
uppdrag (Goldkuhl & Röstlinger, 2003). Inom talaktsteorin (t.ex. Austin,
1962; Searle, 1969; Habermas, 1984) skiljer man på kommunikationens in-
formationsinnehåll och handlingsmodus. Budskapet är att när någon yttrar sig
(via information) så handlar den på olika sätt. Vissa handlingar kan betraktas
som affärsgeneriska, såsom att erbjuda, att göra en förfrågan, att lägga en or-
der. vilka leder till ömsesidiga åtaganden och fullföljanden av åtaganden mel-
lan kund och leverantör (Goldkuhl, 1995a). Andra handlingar kan härledas uti-
från dessa och är också beroende av dem; ”Man kan se ”görande affärer”
som ett verksamhets- och språkspel ... det innebär utförande av kommunika-
tiva och materiella handlingar som tillsammans bildar en helhet och där de
olika handlingarna har meningsfulla relationer till varandra. Det finns en in-
neboende logik i denna utbytesprocess; det finns olika regler för hur dessa
handlingar kan kombineras.” (ibid. sid.16). Allmängiltiga handlingar för all
typ av verksamhet i form av olika kommunikativa handlingar såsom att t.ex.
erbjuda, begära, föreslå, förklara, registrera, fråga, granska, tilldela, acceptera,
lova, rapportera och fastställa skulle således kunna kategoriseras som verk-
samhetsgeneriska handlingar och vidare kopplas till typ av profession som rå-
der såsom t.ex. studentregistrering, resultatrapportering och journalhantering.
Information kan således betraktas dels utifrån ett innehåll och dels utifrån ett
handlingsmodus31; Exempel på hur handlingsaspekten kan tydliggöras i hand-
lingsgrafer/SIMM finns i några tillämpningar (se t.ex. Goldkuhl, 1996;
Christiansson M-T, 199832). I notationsbeskrivning till handlingsgrafer/SIMM

31 Handlingsmodus anger informationens kommunikativa funktion som t.ex. att begära,
fråga, lova, förklara, erbjuda och avtala.
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nämns också att en karaktärisering av verksamhetens handlingar och hand-
lingsobjekt kan göras vid behov (Röstlinger & Goldkuhl, 2006).

Förutom externa uppdrag som sätter ramar för hur verksamhet kan och ska be-
drivas finns olika typer av basuppdrag som avser beskrivningar av roller (t.ex.
arbetsuppgifter), erbjudanden (t.ex. produktsortiment) och resurser (t.ex. bud-
get) (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Författarna har gjort en indelning i trans-
aktionsrelaterade uppdrag (externa) och infrastruktur-relaterade uppdrag. Vi
kan också se en indelning i verksamhetsprocessens yttre förutsättningar i form
av uppdrag, underlag och kapital samt inre förutsättningar i form av basupp-
drag, förmåga (som i vår tolkning innefattar kunskap, instrument, normer, om-
dömen, baskapital och erfarenhet/minnen) och producenter utifrån ett organi-
sationsperspektiv. I Figur 3.2. illustreras vår utgångspunkt och tillämpning av
den praktikgeneriska modellen. De fenomen som inte är primära för avhand-
lingen är markerade genom streckade rutor. 

Utifrån Figur 3.2 och i jämförelse med Figur 3.1 så kan vi konstatera att för-
måga är ett fenomen som vi ser som en kategori med vid innebörd. Detta in-
nebär i sin tur att vi inte avser att studera alla ingående delar (t.ex. normer,
omdömen och baskapital) i vår kontext. Det finns vissa grundbegrepp som vi
anser är mer relevanta än andra för vår avhandling. Vår kontext är att skapa ett
ramverk som stöd för att utforma en verksamhetsmodell som ska kunna an-
vändas vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem. Att identi-
fiera företeelser som direkt (i handling) påverkar utförandet i verksamhetspro-

32 Christiansson, M-T. (1998) Interaction Analysis – An important part of inter-organisa-
tional business and IS development, The Language Action Perspective International Work-
shop on Communication Modelling, 25-26 juni, Stockholm.
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Figur 3.2 Vår tillämpning av den praktikgeneriska modellen (fritt efter,
Goldkuhl & Röstlinger, 2005)
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cesser är då det centrala. Vi kan konstatera att mjukvarukomponenter kan be-
traktas som en producent eller ett instrument. Detta illustreras i figuren ovan
genom att det i den stora vita pilen anges att producent även kan vara en arte-
fakt. I detta fall avser artefakten ett komponentbaserat informationssystem el-
ler en enskild mjukvarukomponent. Instrument ryms inom benämningen ba-
suppdrag se avsnittet ovan. Detta ger indikationer på att det är viktigt att kart-
lägga verksamheters processer för att fånga upp de sammanhang där arbets-
uppgifter bör stödjas av eller utföras av mjukvarukomponenter. Dessa beskriv-
ningar avser inte processer i ”biflöden” i första hand utan mer betydelsefulla
verksamhetsprocesser som skapar produkter för klient/kund. Därför faller
även andra resultat och resultander utanför vår avgränsning.

3.1.2 Flerorganisatoriska processer
Det är allt vanligare att verksamhet bedrivs över organisatoriska gränser. En
inter-organisatorisk verksamhet (Christiansson M-T, 1998) innebär att två eller
flera organisationer samverkar genom att bl.a. utföra aktiviteter och bidra med
resurser i form av t.ex. personal, kompetens, tid, energi, teknik och informa-
tion (Bergman & Klefsjö, 1995) som samverkan kräver. Aktiviteter och
resurser koordineras och samutnyttjas i en ideal vinna-vinna relation där varje
organisation har ett behov av och en vilja att samverka (Alter & Hage, 1993).
Varje organisation förväntas aktivt odla sin kärnkompetens, vara effektiv i sitt
utförande av aktiviteter och nyttjande av resurser för att alla i samverkan skall
tjäna på detta (Normann & Ramirez, 1994; Gummesson, 1995). I denna
avhandling betraktar vi inter-organisatorisk i betydelsen samverkan mellan
flera organisationer med eget resultatansvar och juridiska gränser. Vi väljer
därför att använda begreppet flerorganisatoriska processer när vi avser
verksamhetsprocesser som korsar organisatoriska gränser (Christiansson M-T,
2006). 

Samverkan mellan organisationer kan ske på olika sätt och etableras utifrån
olika motiv. Motiven till att samverka har sin grund i relationer, förmåga, re-
surser och marknader (Christiansson M-T, 1998). När det gäller relationer har
personkemi, samarbete mellan ledare, överensstämmande kulturella, filoso-
fiska och strategiska grundtankar, ömsesidigt beroende och gemensamma mål
betydelse för viljan att samverka (Easton & Araujo, 1992; Stein, 1996;
Christiansson M-T, 1998). Andra motiv kan handla om resursfrågor såsom till-
gänglig teknologi och materialförsörjning. Vidare kan fördelning av risker och
kostnader, möjligheter att nyttja förmåga, att lära av varandra och hantera osä-
kerhet samt lösa komplexa problem utgöra ytterligare motiv (Christiansson
M-T, 1998). Att få tillgång till marknader, att växa utan att bli större och nå
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bättre position på nya marknader är andra fördelar med att samverka
(Axelsson & Easton, 1992; Österle, 1995). Genom att samverka med andra
parter får den enskilda organisationen förutsättningar som gör det möjligt att
verka mot flera och andra kunder/klienter än vad den egna verksamheten
klarar. Organisatoriska gränser luckras upp och samverkan sker med kunder,
leverantörer och tidigare konkurrenter. Delar från den egna verksamheten som
t.ex. ”andra kan utföra bättre” eller som ”fördelar kostnader” lyfts ut till olika
partners. Att samverka33 är ett sätt att tillsammans möta konkurrens och att
förbli livskraftig (Wangler &  Paheerathan, 2000). 

En organisation kan ses som en leverantör (L) och försörjare (Rentzhog, 1998;
Goldkuhl & Röstlinger, 2005) till någon samtidigt som den är en kund (K) till
någon annan. Varje organisation har en dubbel roll (Christiansson M-T, 1998;
Christiansson M-T, 2006) för att kunna tillgodose sina åtaganden mot den/de
avnämare som resultatet av dess verksamhet riktar sig mot. Figur 3.3 illustre-
rar en flerorganisatorisk process där samverkan bedrivs mellan organisationer-
na 1, 2 och 3 för att tillgodose brukaren av processens resultat (organisation 4
och/eller konsument). Avnämare/brukare kan vara organisationer eller enskilda
personer/konsumenter. Förutom att avnämare till en och samma process kan
vara av olika typer så kan de också bestå av olika klientgrupper inom varje typ
(t.ex. kunder i den egna koncernen, andra distributörer och olika konsumen-
ter). Aktiviteter i flerorganisatoriska processer utförs av två eller flera organi-
sationer. Varje organisations utförande internt och i samverkan med andra or-
ganisationer påverkas av interaktionen i respektive relation och de relationer
som deras partners har i sin tur.

 

I Figur 3.3 visas relationer mellan organisationer i form av dyader och dub-
belriktade pilar. Interaktionen (dubbelriktade pilar) kan avse olika begäran om

33 Samverkan kan ske i olika former t.ex. i imaginära- och virtuella organisationer, allianser
och partnerskap (Alter & Hage, 1993; Hedberg et al 1994). 
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Figur 3.3 En flerorganisatorisk process

 * �� �
���	�� 
$+ * �� �
���	�� 
$( * �� �
���	�� 
$, * �� �
���	�� 
$)$- .$
�� 
�� ��
	$

�$ ##$$$$$$�$$ #$$$$$�

/���! ��
� ����! �$�$$
� ��������	� �� � ����


* �� �
���	�� 
$+ * �� �
���	�� 
$( * �� �
���	�� 
$, * �� �
���	�� 
$)

�$ ##$$$$$$�$$ #$$$$$�

/���! ��
� ����! �$�$$
� ��������	� �� � ����


* �� �
���	�� 
$+ * �� �
���	�� 
$( * �� �
���	�� 
$, * �� �
���	�� 
$)$- .$
�� 
�� ��
	$

�$ ##$$$$$$�$$ #$$$$$�

/���! ��
� ����! �$�$$
� ��������	� �� � ����


* �� �
���	�� 
$+ * �� �
���	�� 
$( * �� �
���	�� 
$, * �� �
���	�� 
$)

�$ ##$$$$$$�$$ #$$$$$�

/���! ��
� ����! �$�$$
� ��������	� �� � ����




Kapitel 3. Utgångspunkter

och utförande av handlingar i den flerorganisatoriska processen utifrån rollen
som kund (K) eller leverantör (L) i respektive relation. Ett exempel från tidiga-
re empiri (Christiansson M-T, 1998) kommer från elektronikindustrin där två
organisationer, Elektronikföretaget och IT-företaget riktade sin verksamhet
mot IT-företagets kunder vilka var försäljningsbolag inom den egna koncer-
nen, andra distributörer, OEM34-kunder och slutkunder (t.ex. banker, matvaru-
affärer och bensinstationer). IT-företaget utvecklade hård- och mjukvara till
självbetjäningsterminaler, magnetkortläsare, smartkortläsare och bankskrivare.
Elektronikföretaget utförde industrialisering, inköp, tillverkning samt rekondi-
tionering och reparation av IT-företagets produkter. Notera att det inte enbart
är samverkan mellan Elektronikföretaget och IT-företaget som har betydelse
för att den flerorganisatoriska processens avnämare blir nöjda. Kunderna kom-
municerar och gör sina affärer med IT-företaget, men hur väl affären bedrivs
och upplevs av kunden är i sin tur beroende av IT-företagets relation med
Elektronikföretaget. Även Elektronikföretagets relation med sina leverantörer
(material till IT-produkter) och speditörer (leverans av IT-produkter) påverkar
IT-företagets relation med sina kunder. Liknande resonemang kan föras för
andra organisationer som också är beroende av goda relationer till olika aktö-
rer för att kunna producera önskat resultat till sina avnämare. 

Vi kan konstatera att det i vår kontext är betydelsefullt att avgöra var verk-
samhetsprocesser börjar och slutar, d.v.s. om en utveckling av komponentbase-
rade informationssystem avser behov internt eller mellan flera organisationer.
Det kan också finnas mer eller mindre olika klientgrupper som bör tillgodoses.

3.2 Verksamhetsmodellering
Verksamhetsmodellering är arbetet med att rikta uppmärksamhet mot, ställa
frågor om och beskriva hur verksamhet har bedrivits, bedrivs, kan eller bör be-
drivas (Goldkuhl, 1991; Jayaratna, 1994; Tolis & Nilsson, 1996). I olika situa-
tioner och med olika tidsperspektiv behöver vi kunskap om den operativa
verksamheten för att förstå och kunna utveckla organisationer; verksamhets-
modeller utformas i utvecklingsarbete utifrån två grundläggande behov, ”…
att försöka förstå och för att försöka förändra” verksamhet (Tolis & Nilsson
1996, sid.170). För att förstå och förändra verksamhet bör utgångspunkten
vara att förstå vad som faktiskt utförs i dessa. Taylor (1993, sid. 112) under-
stryker detta på följande sätt;”… communication (and therefore organization)
is grounded in action, not in information transmission, nor even in the
transfer of knowledge.”. Fokus i en kartläggning bör alltså vara att nå kunskap
34 OEM står för Original Equipment Manufacturer och är en kund som har rätt att sälja pro-
dukten under sitt eget varunamn.
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om vårt sätt att utföra arbetsuppgifter och den kommunikation som bedrivs
som förutsättningar för, och som resultat av, dessa aktiviteter. 

Tolis (2005) menar att verksamhetsmodellering består av tre dimensioner, syn
på modellering, aktiviteter i modellering och modeller. Verksamhetsmodelle-
ring är en mångsidig företeelse som kan innebära (ibid.) att:

• betrakta verksamhet genom flera perspektiv 
• att avgränsa/dela in verksamhet
• att fånga/definiera verksamhet.

Vi anser att det är centralt att modellering bör bedrivas med reflektion
(Christiansson M-T, 2000a; 2000b; Christiansson M-T, & Christiansson B,
2004b). Vi avser med detta att modelleringen bör bedrivas med en strategi och
en eftertanke om hur den modellering som ska bedrivas och/eller bedrivs följer
denna strategi. Förespråkare för Agile Modeling (AM) rekommenderar fem
värden, 17 principer och ger många praktiska råd för hur en effektiv model-
lering kan bedrivas (Ambler, 2002; 2006a). Vi stödjer flera av dessa principer
som t.ex. att modellera med ett syfte, att enbart modellera det som är relevant
och att inte modellera mer än vad som är absolut nödvändigt (ibid.; Ambler et
al., 2005). Kritiken som vi riktar mot AM är att den vänder sig till den mycket
erfarna modelleraren med tips om hur modellering kan bedrivas i ett ”light-
weight manner” och vilka värden som ska genomsyra modelleringen, t.ex.;
”You should strive to develop the simplest solution possible that meets all of
your needs and to obtain feedback regarding your efforts often and early.”
(Ambler 2002, sid. 11). Det kan vara svårt att veta hur dessa värden ska upp-
nås och realiseras om den person som ska modellera saknar lång erfarenhet av
modellering. För att kunna bedriva modellering under reflektion behöver mo-
delleraren istället en guide till vilka modelleringsfaktorer (Christiansson M-T,
2000a; 2000b) som kan påverka och vara betydelsefulla i modelleringen och
som därför bör beaktas. Vi utgår ifrån att alla modellerare, oavsett tidigare er-
farenhet, kan vinna på att reflektera över modelleringsfaktorer, d.v.s. faktorer
som visat sig ha betydelse inför och för genomförande i modellering. 

3.2.1 Verksamhetsmodeller
Verksamhetsmodeller (t.ex. organisationsscheman, processgrafer, dataflödes-
diagram, problemgrafer, målgrafer, rutinskisser och avtal) syftar till att identi-
fiera, dokumentera och kommunicera olika företeelser i organisationer
(Goldkuhl, 1991; Jayaratna, 1994; Tolis & Nilsson, 1996). Willars (1993) på-
pekar att det är omöjligt att få objektiva och heltäckande modeller. Det är all-
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tid ett utdrag av en situation, en tolkning av några som sker vid en viss tid-
punkt. Unhelkar (2003, sid. 27) uttrycker detta som att; ”A model is ne-
cessarily incomplete as it cannot, need not, and perhaps should not incorpo-
rate every possible detail of the real-life situation”. Det är viktigt att inse att
en verksamhetsmodellering aldrig kan fånga och beskriva ”sanningen”, utan
snarare ge personer ett konkret underlag med uppfattningar om den verk-
samhet som bedrivs för att få möjlighet att kommunicera olika uppfattningar
(Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Nilsson, 1999). Nilsson (1999, sid. 36) menar
att; ”The product of the modelling effort is to be seen as a social contract on
how to efficiently perceive and communicate about things in business – not a
description of how things really are, the truth.”.

Verksamhetsmodeller bör vara välgrundade, med detta menas att beskriv-
ningar kan användas för att identifiera, ifrågasätta, utvärdera och utveckla
verksamhet i organisationer (Willars, 1993; Goldkuhl, 1995b; Nilsson, 1995).
Orsaker till förändringar bör kunna återfinnas i de verksamhetsmodeller som
upprättats och analyseras i ett helhetsperspektiv. Argumenten bör kunna här-
ledas till aktörers handlingar, upplevda problem, styrkor och mål (Goldkuhl &
Röstlinger, 1988; Goldkuhl & Röstlinger, 2006). I ett utvecklingsprojekt är det
centralt att verksamhetsmodeller kan kommuniceras mellan berörda aktörer så
att grunder till beslut uttalas och vilka effekter beslutet kan förväntas få
(Christiansson M-T, 1998). Nytta av verksamhetsmodeller nås om relevanta
företeelser kartläggs. Om modelleringen inte har fångat relevant kunskap om
verksamhetsprocesser har tid lagts ned på att framställa modeller till ingen
nytta. Företeelser som inte finns kartlagda kan heller inte följas upp
(Christiansson M-T, 1998; Christiansson M-T, 2000a; 2000b). En “agile”35

modell är, enligt Ambler (2002, sid. 15), “a model that fulfills its purpose and
no more; is understandable to its intended audience; is simple; sufficiently
accurate, consistent, and detailed; and investment in its creation and main-
tenance provides positive value to your project.” Syftet med modellen och den
avsedda användaren bör alltså styra utformning av modellen utifrån rådande
projektförutsättningar för att bli användbar. Kan motiv till kartläggning och
användningssituationer klargöras och uttalas ökar möjligheten att relevanta
företeelser väljs och att modelleringen når önskvärt resultat (Christiansson M-
T, & Christiansson B, 2004b). 

Willars (1993) menar att vi bör dela upp modeller för att spegla en eller några
få aspekter i taget. Att fokusera ett fåtal företeelser i verksamheter stödjer vår
mentala förmåga. Han betonar dock vikten av att bevara kopplingar mellan de-
larna eftersom spårbarhet och samband mellan analysområden är viktigt för att
säkra kvaliteten så att inte något tappas bort och blir ”hängande i luften”. 

35 Kan översättas till smidig, rörlig och flexibel.
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För att nå användbara36 verksamhetsmodeller är det bra om tydliga kopplingar
mellan modeller kan göras så att en spårbarhet mellan beskrivningarna kan nås
(Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Tolis & Nilsson, 1996, Nellborn, 1999). Det är
viktigt att kunna härleda och koppla företeelser i olika analyser till varandra i
ett helhetsperspektiv (ibid.). Flera olika perspektiv kan beskrivas i eller utifrån
en integrerad modell (Scheer, 1999) eller utifrån samma typ av modell på flera
nivåer eller mellan flera olika modeller som kopplas till varandra (Österle,
1995; Eriksson & Penker, 2000; Goldkuhl & Röstlinger, 2006). Att nå spår-
barhet kan ske genom att använda identifierare i benämningen av modellen
och konnektorer37 som finns i dokumentation enligt t.ex. SIMM (Röstlinger &
Goldkuhl, 2006) och UML (Eriksson & Penker, 2000) för att koppla ihop flera
grafer inom samma analysområde (t.ex. flera problemgrafer) till varandra och
mellan analysområden (t.ex. mellan handlingsgrafer och problemgrafer). En
förutsättning för att nå spårbarhet är att det finns sammanhängande och enty-
diga beskrivnings- och dokumentationsformer samt att de beskriver ”rätt sak-
er” i respektive modell (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Lundmark, 1997;
Eriksson & Penker, 2000). 

För att nå en verksamhetsutveckling, som även kan innefatta en systemutveck-
ling, som kommunicerar och använder kunskap mellan olika utvecklingsområ-
den38 (Österle, 1995; Unhelkar, 2003; Tolis, 2005), mellan olika faser39

(Stolterman, 1991; Nellborn, 1999; Ambler et al. 2005) av utvecklingsprojekt
och i olika arbetsmoment40 som utförs är det viktigt att verksamhetsmodeller
kopplas till varandra. Detta måste ses som en ideal situation eftersom det kan
vara mycket svårt att uppnå i praktiken (XDIN, 2006a). Figur 3.4 visar ett
exempel på den komplexitet som kan förekomma för att förmedla och nyttja
kunskap som finns i olika verksamhetsmodeller (pilarna) inom en eller flera
(#) organisationer. 

36 Med användbar avses en modell som speglar verksamheten, är aktuell, innehåller mini-
malt med felaktigheter, är enkel att förstå, stödjer mellanmänsklig kommunikation och är
möjlig (helst enkel) att uppdatera.
37 Symbol som används för att hänvisa, t.ex. symbol för konnektor i SIMM, symbolen för
”business package” och ”reference note” i UML.
38 Utvecklingsområden som t.ex. affärs-, strategisk-, organisations-, process-, och systemut-
veckling.
39 Faser som t.ex. mellan analys och design.
40 Arbetsmoment som t.ex. att beskriva, analysera, utforma och specificera.
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Varje utvecklingsområde kan bedrivas i ett eller flera projekt där olika faser
hanteras och inom varje fas kan flera arbetsmoment ingå. Situationen skulle
vara tillräckligt komplex om nu varje pil avsåg en och samma verksamhets-
modell. Vi kan tänka oss att situationer ofta ter sig än mer komplex beroende
på att flera olika typer av modeller florerar och/eller att samma typ av modell
framställs på olika sätt; med olika innehåll, utseende och verktyg och att olika
aktörer har mer eller mindre vana att kommunicera via verksamhetsmodeller. 

3.2.2 Metoder och metodbeskrivningar 
En metod kan ses som ett föreskrivet tillvägagångssätt av hur metodan-
vändaren bör handla, d.v.s. ge vägledande kunskap (Röstlinger & Goldkuhl,
1994). Metoder kan stödja verksamhets-/systemutvecklare genom att re-
kommendera ett tillvägagångssätt i ett visst sammanhang och i ett visst syfte
(Stolterman, 1991; Goldkuhl, 1993b; Jayaratna, 1994). Karlsson (2005, sid. 4)
formulerar detta på ett mycket talande sätt när han säger; ”… methods could
be a way of setting the scope for freedom, and keeping the focus”. Det finns
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Figur 3.4 Verksamhetsmodeller används i ett/flera projekt,
utvecklingsområden, faser och arbetsmoment inom en eller

mellan flera organisationer
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många författare som definierar metodbegreppet41 (t.ex. Stolterman, 1991;
Jayaratna, 1994; Goldkuhl & Röstlinger, 1994; Nilsson, 1995; Österle, 1995).
Vi har valt att kortfattat presentera de delar som vi funnit relevanta i vår
kontext för att klargöra vår utgångspunkt. 

Verksamheter kan kartläggas och analyseras inom olika fokalområden (analys-
områden) som anger analysenheter i form av metodkomponenter (Röstlinger
& Goldkuhl, 1994). Metodbegreppet har diskuteras och vidareutvecklats inom
VITS och genererat en rad publikationer (se t.ex. Goldkuhl, 1991; Goldkuhl &
Röstlinger, 1988; 2006). Rekommendationer avseende en metodkomponent
innefattar vilka arbetsmoment i form av vilka frågor om verksamhet och IS/IT
som är relevanta att ställa avseende t.ex. handlingsmönster, problem och mål.
Frågorna är baserade på begrepp utifrån de företeelser som studeras (t.ex. pro-
blemuppfattningar och problemorsaker) och genererar svar som dokumenteras
i olika typer av verksamhetsmodeller (notation i form av t.ex. problemlista och
problemgraf). Notation avser beskrivningsteknik (i form av t.ex. graf, lista el-
ler text), semantik (språkbruk och symboler) och syntax (regler för vilka och
hur symboler får beskrivas). Verksamhetsmodeller kan genereras med stöd
från olika ritverktyg eller metodverktyg för att effektivisera modelleringen.
Metodverktyg kan användas för att samla in, sammanställa insamlad data,
strukturera analys, generera, kommunicera och använda dokumentation
(XDIN, 2006b). Verktyg kan vara mer eller mindre baserat på det synsätt och
metodregler som ligger till grund för den notation som rekommenderas i olika
metoder. 

Arbetsformer rekommenderar sätt att samla in kunskap till, utforma, analysera,
presentera och diskutera verksamhetsmodeller (Christiansson M-T, 2000a).
Den som skapar och använder metodkomponenter har vidare ett synsätt som
baseras på vad som är viktigt vilket speglas i varför metodkomponenter ska
användas och på vilket sätt. Se Figur 3.5. 

41 Skillnader finns snarare i benämningar än i betydelse och innebörd. 
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Utifrån vår frågeställning och avgränsning är några av metodbegreppen mer
centrala än andra. Goldkuhl (1991) använder begreppet ramverk i betydelsen
’- Hur är metodkomponenter relaterade utifrån synsätt och arbetsformer’. I vår
avhandling har ramverk betydelsen: Vad ställa frågor om och hur uttrycka
svar utifrån en given användningssituation. Därför kommer avhandlingen
fortsättningsvis att fokusera synsätt, begrepp och notation. Övriga delar av me-
todbegreppet (streckade ovan) kommer att beröras implicit då de utgör verk-
samhetsmodellens kontext men kommer inte att behandlas djupare. 

Synsätt42 kan bl.a. avse metodskaparens bakomliggande syn på verksamhets-
/systemutveckling (Goldkuhl, 1993b; Nilsson, 1995) vilket implementeras
genom de metodkomponenter som rekommenderas. A G Nilsson (1995) har
gjort en sammanställning över olika synsätt som historiskt haft stor inverkan
på metodutveckling utifrån metodskaparens syn på hur utvecklingsarbete bör
bedrivas. Vi har sammanfattat kännetecken hos olika synsätt Tabell 3.1

42 Det finns även andra delar i ett synsätt som har betydelse för informationssystemutveck-
ling vilka vi kommer att behandla i avhandlingen, t.ex. syn på verksamhetsmodeller, eller
syn på modellering. 
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Figur 3.5 Centrala metodbegrepp (fritt efter Goldkuhl,
1991; Röstlinger &  Goldkuhl, 1994)
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Tabell 3.1 Synsätt på verksamhets-/systemutveckling utifrån Nilsson (1995)

Kännetecken Utrednings-
strategi

Arbetssätt Fokus

Systemsyn Nedbrytning
från helhet
till delar.

Väl avgrän-
sade analys-
områden med
en logisk ord-
ning.

Systemet som delar av helhe-
ter utifrån användarens be-
hov.

Socio-teknisk
syn 

Avvägningar
utifrån det
sociala
delsystemet.

Parallell ut-
veckling.

Samspel mellan människors
arbetsuppgifter och kom-
munikationsmönster (det so-
ciala delsystemet) & att kon-
struera datorbaserade lös-
ningar (det tekniska delsyste-
met).

Politisk syn Förhandling
utifrån konf-
likter.

Parallella ar-
betsgrupper.

Kraftfält mellan olika starka
intressegrupper.

Aktörssyn Dialog mel-
lan olika ak-
törer för att
nå samsyn.

Situationsan-
passade val
av analysom-
råden. 

Personer som berörs av för-
ändringar och dess verksam-
hetsspråk, önskade effekter
och innehåll.

Nätverkssyn Aktörernas
positioner i
nätverk.

Utredning av
relationer,
typ, struktur
och delar

Aktörer med långsiktiga och
interaktiva relationer, typ,
struktur och delar.

Nivåsyn Indelning i
helheter och
delar.

Placering i
helheter och
kontext.

Nivåer av systemarbete uti-
från person, beteende, resul-
tat, verksamhet, information,
system och omgivning.

Det kan naturligtvis finnas kombinationer av olika delar av synsätt i en metod.
Olika metodskapare kan också utgå ifrån samma synsätt men sedan imple-
mentera detta i metodens rekommendationer på olika sätt. Två metoder som
tillämpar ett och samma synsätt (i vår betydelse valt analysområde, d.v.s. fokus
på visst urval av företeelse) kan rekommendera att utforma dokumentationen
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olika. Dels kan synen på vad modellen ska innehålla variera (t.ex. vad som
kännetecknar en processmodell), dels kan form, begrepp, symboler och syntax
skilja sig åt. Processorienterad verksamhets-/systemutveckling är ytterligare ett
synsätt som introducerades i början av 90-talet (Davenport, 1993; Hammer &
Champy, 1993). Vi kommer att gå vidare med att tillämpa en process- och
komponentbaserad syn i informationssystemutveckling inom ramen för denna
avhandling och kommer därför inte att gå in närmare på övriga synsätt. Vi kan
dock konstatera, utifrån tabellen ovan, att syn på verksamhets-/systemutveck-
ling styr dels val av arbetsformer och vilka företeelser som beaktas. 

Metoder för att stödja verksamhets-/ systemutveckling utformas bl.a. utifrån
metodskaparens syn på utveckling, hur förändringsarbete bör bedrivas, tänk-
bara utredningssituationer och på vilket sätt metoden skall användas och för-
valtas (Goldkuhl, 1991; Röstlinger & Goldkuhl, 1994; Jayaratna, 1994;
Nilsson, 1995). Jayaratna (1994) menar att utifrån metodskaparens referens-
ramar, erfarenheter och kunskap tolkas omvärlden vilket kommer till uttryck i
metodens rekommendationer. Från det att metodskaparens intentioner tyd-
liggörs i metodbeskrivningar anpassas denna stegvis tills den når metodan-
vändaren. Metodförmedlaren, den person som väljer att en viss metod eller
kombination av metodkomponenter ska användas (vilket kan vara en annan
person än den direkta metodanvändaren), och metodanvändaren bör kunna ut-
läsa i metodbeskrivningar vilka utredningssituationer som är tänkta att lösas
med hjälp av metoden och vilka egenskaper som metodanvändaren behöver
för att kunna använda metoden (ibid.). 

Metodbeskrivningar (Goldkuhl, 1991; Jayaratna, 1994) kan variera dels i grad
av omfattning och dels i grad av djup. En metod kan innehålla mer eller mind-
re omfattande rekommendationer avseende t.ex. analysområden, beskrivnings-
tekniker, arbetsformer och verktyg. Metodskaparens syn på olika fenomen
kring metoden kan vara mer eller mindre klart uttryckt. Synsättet kan dels vara
omedvetet eller oreflekterat, dels otydligt eller otillräckligt artikulerat. Det kan
vidare vara underförstått hos de personer som utvecklar, marknadsför eller an-
vänder metoden. Metoder bör ge vägledning om vad som ska fokuseras, al-
ternativa vägval och varför (Stolterman, 1991; Goldkuhl, 1993b; Jayaratna,
1994; Nilsson, 1995). Det är därför till stor hjälp om metodskaparens synsätt
är uttalat. 

Det är viktigt att metodens komponenter blir väl beskrivna utifrån reflektion
avseende bakomliggande syfte till de arbetssätt och beskrivningstekniker som
föreslås och vilken betydelse detta har för resultatet (Stolterman, 1991; Gold-
kuhl, 1993b; Jayaratna, 1994). Metodanvändaren kan då lättare avgöra om
metoden och dess metodkomponenter passar utredningssituationen.
Stolterman (1991, sid. 28) skriver ”För att en metod ska kunna ge ett fullgott
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stöd, krävs det därför att den speglar en rationalitet och inte bara blir en yta,
en beskrivning av handlingens yttre stegvisa förfarande”. Med rationalitet
menar Stolterman en förnuftsmässig motivering som gör en handling begriplig
och denna motivation är ett resultat av (medvetet eller omedvetet) valda värde-
ringar som dels ger en förklaring och dels ger metodanvändaren möjligheter
att avgöra i vilken mån han/hon vill följa metoden. Vanemässig praxis43 in-
nebär en utveckling genom handling. 

För att nå ”goda” och användbara metoder måste rationalitet, reflektion och
handling kombineras (Stolterman, 1991; Goldkuhl, 1993b). Ågerfalk &
Åhlgren (1999) ser behovet av att klargöra metoders rationalitet i form av att
ange vilka mål som kan uppnås. Karlsson (2005) kopplar rationalitet till me-
todkomponenters resultat, d.v.s. målet med och värdet av verksamhets-
modellen (notationen). Detta mål bör sedan kopplas till målet med att fram-
ställa notationen. 

Användning av metoder och rekommenderade verksamhetsmodeller bör kun-
na situationsanpassas (Röstlinger & Goldkuhl, 1994) så att även egna symbo-
ler och former för beskrivning kan användas om det underlättar. Syftet med
verksamhetsmodellerna är att stödja kommunikation och inte försvåra denna.
För att en metod ska kunna möjliggöra situationsanpassning innebär det att
den är generellt användbar inom ett utvecklingsområde, d.v.s. generisk och
oberoende av specifik tillämpning. Att arbeta situationsanpassat innebär att
vara syftesfokuserad, d.v.s. kunna ”plocka ihop” den uppsättning metodkom-
ponenter som är användbara i en given utvecklingssituation i motsats till
metodfokuserad där utvecklingen styrs och anpassas utifrån metodföreskrifter.
En metod ska inte följas slaviskt, utan den som använder en viss metod måste
vara medveten om vilka val som kan göras inom dess ram för att nå ett gott
resultat vid metodtillämpningen (Nilsson, 1991). Utvecklaren behöver också
vara medveten om vad han/hon väljer bort och vilka konsekvenser detta kan
få. För att kunna uppnå situationsanpassning ställs således stora krav på me-
todbeskrivningar och metodanvändaren. 

Ambler (2006b) föreslår att modelleraren ger hög prioritering för inlärning av
tre typer av diagram44 i UML för att hantera mjukvaruutveckling45. Dessa är
aktivitetsdiagram, klassdiagram och sekvensdiagram. Ytterligare fyra diagram-
typer anser han vara av medelhög prioritering, komponentdiagram, implemen-
tationsdiagram, tillståndsdiagram och användningsfall. Då UML syftar till att

43 Institutionaliserande enligt Berger & Luckmann (1979).
44 Allt från åtta till tretton olika diagram beroende på hur man räknar de diagramtyper som
kan användas till flera olika syften.
45 I vår kontext är ”problem space” det centrala.
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ge notationsstöd under både verksamhets- och systemutveckling finns det oli-
ka diagramtyper för olika arbetsuppgifter under utvecklingsarbetet. Unhelkar
(2003) ger också en prioritering av de mest användbara diagramtyperna i
UML per utvecklingsområde/fas och yrkesroll enligt Tabell 3.2. En rang-
ordning av de mest användbara typer av modeller inom olika användningsom-
råden kan enligt Unhelkar & Henderson-Sellers (2004, sid. 94) bidra till att
den praktiska användningen av UML blir mer relevant och; ”… even more
importantly, will constrain the modeller’s choice of diagram and notation
influenced strongly by the modelling space in which they are working.”.
Metodbeskrivningar kan på detta sätt tydliggöra inom vilket utvecklingsom-
råde/fas i utvecklingsarbete och för vilken roll respektive modell lämpar sig
bäst.

Tabell 3.2 Användbarhet av notation utifrån yrkesroll och utvecklingsområde/fas i
utvecklingsarbete (fritt efter Unhelkar, 2003, sid. 44)

UML diagram ”Problem space”

Verksamhets-
Utvecklare

”Solution space” 

Systemerare/
Programmerare

”Background
space” 
IT-arkitekt

Användningsfall ***** ** *

Aktivitets ***** ** *

Klass *** ***** **

Sekvens *** ***** *

Samarbets ** *

Objekt * ***** ***

Tillstånds *** **** **

Komponent * *** *****

Implementa-
tions

** ** *****

Paket *** ** ****
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Utifrån Tabell 3.2 så kan vi utläsa att Unhelkar (2003) delar Amblers (2006b)
uppfattning om prioritering av klassdiagram och sekvensdiagram vid utveck-
ling av mjukvara. Däremot lägger han mindre vikt vid aktivitetsdiagram och
användningsfall. Det som direkt slår oss är att olika författare, självklart, kan
ha olika erfarenheter av användbarhet av en notation. Därför är det viktigt att
kunna utläsa bakomliggande argument till varför en prioritering har gjorts på
ett visst sätt, vilket i detta fall saknas. 

Med vår utgångspunkt och kontext ser vi också att det inte finns någon direkt
koppling mellan användbarhet i ett utvecklingsområde till ett annat, d.v.s. mel-
lan problem (verksamhetsanalys), lösning (systemutformning) och förutsätt-
ningar (informationssystemarkitektur). Vår ambition med ramverket är att det
ska kunna vara till stöd för att utforma en användbar verksamhetsmodell som
även kännetecknas av att den kan användas mellan utvecklingsområden och
yrkesroller. Vi har dock en fördefinierad användningssituation där vi primärt
avser att stödja anskaffning av komponentbaserade informationssystem som
innefattar kommunikation mellan olika yrkesroller (medarbetare, anskaffare
och leverantör). Denna dokumentation kan vidare komma att användas i andra
tänkbara syften såsom att t.ex. integrera och förvalta systemen. Eftersom vår
utgångspunkt är att modelleringen ska grunda sig i verksamhetens processer
genereras en dokumentation som även kan vara användbar i andra situationer
där operativ verksamhetskunskap är av värde. 

Det är naturligtvis inte all typ av verksamhets-/systemutveckling som har be-
hov av en omfattande analys och metodstöd. Om verksamheter som skall stu-
deras är okomplicerade och lösningar uppenbara så finns det ingen anledning.
Nilsson (1991) presenterar hypotesen att ju mindre investering ett företag gör i
IS/IT och ju större förkunskaper om verksamhets-/systemutveckling aktörerna
har desto mindre behov av att använda systematisk metodik i förändringsarbe-
tet, och vise versa. Jayaratna (1994) menar att det inte finns några metoder
som kan fånga och beskriva den komplexitet som organisationer utgör. Han
menar att det är många aspekter i organisationer som metoder inte hanterar så-
som t.ex. attityder hos personer och de politiska spel som bedrivs mellan
personer (se även Checkland, 1993). Däremot är de ett stöd för att strukturera
tankar om organisationer och situationer i dessa som utan metod skulle vara
betydligt svårare att göra. 

Att förändra och förbättra verksamhet handlar om att människor ändrar ar-
betssätt och beteenden, d.v.s. dels formulerar och dels accepterar och tillämpar
åtgärder. För att uppnå en väl fungerande verksamhet och införa förändringar
kan en harmoni- eller en konfliktsyn ligga till grund. Tolis (1999, sid. 144)
menar att; ”A consensus assumption is characteristic by a focus on agree-
ment, unity and order… A conflict assumption is characteristic by focus on
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disagreement, contradiction, and chaos.” Båda dessa synsätt kan givetvis ses
som en drivkraft för den verksamhet som bedrivs och utvecklas. Det kan dock
underlätta om mål och verksamhetsrutiner är uttalade och innefattas av en ge-
mensam förståelse för att flera aktörer ska kunna koordinera och samordna si-
na insatser (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Christiansson M-T, 1998). Alla för-
ändringar är inte tillgodo för alla men om förståelse nås för att helheten gyn-
nas kan förändringar ändå accepteras och genomföras. Om vilja, kompetens
och attityder saknas eller inte ligger i linje med de förändringsåtgärder som
fastställts kommer de inte heller att införas och fungera (Jayaratna, 1994). En
utmaning är att kunna hantera denna dimension samtidigt som att allt inte be-
höver och inte heller ska ”metodgöras”. 

Eftersom vår avsikt i avhandlingen är att utveckla ett ramverk för en verksam-
hetsnära kravspecifikation måste vi också hantera hur vår rekommendation ska
beskrivas. Därför kommer vi att gå vidare med och tillämpa kunskap om me-
toder och metodbeskrivningar vid vår egen utveckling, presentation och
grundning av ramverket. 

3.3 Informationssystemutveckling

3.3.1 Informationssystem
Verksamhet bedrivs av personer i organisationer, som dessutom ofta är aktörer
i ett av människan konstruerat informationssystem (Langefors, 1995). ”Ett in-
formationssystem är avsiktligt arrangerat av några människor och dess an-
vändning syftar till att informera några människor om något som stöd åt
deras handlingar.” (Goldkuhl, 1980, sid. 268). Langefors (1995) påpekar att
information är tolkad data, data som representerar information. Den infolo-
giska ekvationen I = i (D, S, t) beskriver information (I) som en funktion av
tillgänglig data (D) och samlad uppfattning, förkunskaper/referensram (S) och
den tid (t) som finns tillgänglig för tolkningsprocessen (i). Det finns alltså ett
beroende mellan information och den person som tolkar, olika personer kan
tolka information på olika sätt beroende på referensram och tidigare erfarenhe-
ter (Langefors, 1995; Andersen, 1994). Flödet av information utifrån medar-
betares informationsanvändning och informationsbehov, vilket styr informatio-
nens innehåll och representation, är grundläggande i utveckling av datorbase-
rade informationssystem (se t.ex. Goldkuhl, 1980; Langefors, 1995; Pressman,
2005). Kunskap kan nås på basis av individens förmåga att tillgodogöra sig in-
formation och använda sin egen referensram för att tolka och använda in-
formationen i en kontext. Information leder inte med ”automatik” till ökad
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kunskap. Kunskap nås när aktörer interagerar med varandra i en kontext och
tillsammans bildar gemensamma referensramar via t.ex. intersubjektiva språk-
regler och interpersonella relationer (Searle, 1969; Svensson, 1978; Habermas,
1996). 

Information är något som sägs om något av någon till någon, d.v.s. en del av
och ett resultat av ett kommunikativt sammanhang (Axelsson & Goldkuhl,
1998). Ett informationssystem innehåller informationshanterande funktioner
och information (meddelanden). Hantering av information styrs av regler för
vilken typ av information som kan/får hanteras och regler för vilken bearbet-
ning som sker av information (Axelsson & Goldkuhl, 1998). Vi utför hand-
lingar (där olika val görs och beslut fattas) i vår dagliga verksamhet där varje
handling kan stödjas utifrån ett informationsbehov. Informationen har en möj-
liggörande karaktär för att tillgodose utförande och styrning av handlingar i
verksamhet (se t.ex. Langefors, 1973; Goldkuhl 1993a). Axelsson & Goldkuhl
(1998) menar att information är en högst väsentlig del i organisationers verk-
samhet och att den finns i olika former såsom information under inmatning,
aktiv information under bearbetning, lagrad information, sökbar information,
information under överföring och presenterad information. Vidare så finns det
enligt författarna olika typer av information (ibid.):

• handlingspåverkande (någon vill att någon gör något, t.ex. en beställ-
ning/begäran)

• handlingsåtagande (någon ska göra något för någon, t.ex. en orderbe-
kräftelse/en förbindelse)

• rapportering av utfört arbete

• prognoser över t.ex. framtida beställningar.

Ett informationssystem har traditionellt betraktats som ett organiserat system
för att samla in, bearbeta, lagra, presentera och distribuera information (t.ex.
Langefors, 1995). Informationssystem kan bestå av manuell och/eller datorba-
serad behandling av information för att stödja och möjliggöra bättre och effek-
tivare sätt att kommunicera och bedriva verksamheter på (ibid.). Ett kommuni-
kativt handlingsperspektiv sätter fokus på mänskliga aktörer och dess hand-
lingar i informationssystemutveckling (Goldkuhl, 1996). Aktörer i en verk-
samhet kan stödjas i sitt handlande av olika artefakter, t.ex. maskiner, instru-
ment och IT (Goldkuhl & Ågerfalk, 1998; Ågerfalk, 2003). Dessa artefakter
kan vara mer eller mindre automatiserade. Artefakters funktionalitet och hand-
lingsbarhet utgör en del av verksamhetens förmåga att producera och till-
handahålla tjänster och produkter (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Ett infor-
mationssystems handlingsbarhet definieras såsom förmågan; ”…to perform
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actions, promote and facilitate the performance of actions by users, both
through the system and based on information from the system, in some
business context.” (Ågerfalk, 2003, sid. 4). Informationssystem innefattar alla
typer av informationsflöden och måste därför betraktas i perspektivet av den
organisation som det ska stödja; ”Information systems are to be conceived as
‘systems of information’ they should also appear as systems of information
service that provide their users with the information they need.” (Langefors,
1995, sid. 59). Informationssystem och IT kan ge nya möjligheter att bedriva
verksamhet (t.ex. Hammer, 1990; Davenport, 1993). Davenport (1993) listar
kategorier av effekter där IT kan ses som en möjliggörare i verksamheter. IT
kan automatisera, informera, strukturera, spåra, analysera, minska geografiska
avstånd, lära och sprida kunskap, integrera och förmedla. Det är således vik-
tigt att utgå ifrån de handlingar som ska stödjas och/eller möjliggöras med
datorbaserade informationssystem och de aktörer som ska utföra dessa för att
informationssystem ska kunna utvecklas till att tillhandahålla en adekvat hand-
lingspotential.

Aktörer i organisationer har idealt sett som mål att handla och utföra sina ar-
betsuppgifter effektivt och med kvalitet. Detta går dock mer eller mindre bra
beroende på t.ex. grad av, och kvalitet i informationsförsörjning. Ett informa-
tionssystem ska tillgodose att personer kan utföra sina arbetsuppgifter på basis
av information som kommer från den egna eller någon annan verksamhet.
Samtidigt som personer själva skapar information som går vidare som förut-
sättning till andra personer i deras arbetsuppgifter. Om ”rätt” uppgifter, från
”rätt” person når ”rätt” person i ”rätt” tid och i ”rätt” form ökar förutsätt-
ningarna att bedriva effektiv verksamhet avsevärt. Det kan dock vara svårt att
förutse effekten av att viss information används och hur den används för den
som skickar informationen. Information kan också vara ofullständig, felaktig
eller irrelevant i det givna kontextet. Brister i kommunikation kan bero på att
den som producerar och sänder information inte förstår vilken information
som mottagaren behöver. Mottagarens förmåga och vilja att tolka och
tillgodogöra sig informationen avgör också hur användbar denna blir. I båda
fallen kan det också handla om en avsaknad av vilja att förstå och eller handla.
Figur 3.6 nedan, illustrerar att personer är beroende av flöden av t.ex. infor-
mation, material och betalningar (pilar) från andra personer internt eller ex-
ternt för att kunna utföra sina arbetsuppgifter (noder). För vissa personer kan
informationssystemet fungera utmärkt medan andra upplever brister. Av-
nämaren (t.ex. kund, patient eller student) till den flerorganisatoriska pro-
cessen kan kommunicera (streckade pilar) med personer från olika organisa-
tioner som tillsammans producerar resultat (fet pil) i form av en produkt
och/eller tjänst. Både kommunikation internt inom och mellan flera orga-
nisationer samt med avnämaren kan bedrivas av mer eller mindre inslag av IT.
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I exemplet nedan finns ett informationssystem som har organiserats utifrån
processer i en flerorganisatorisk verksamhet som tillsammans ska tillgodose
avnämaren med ett resultat att bruka. Detta informationssystem består vanligt-
vis av flera typer av system, manuella och datorbaserade (applikationer) som
tillsammans integreras till en helhet. 

3.3.2 Systemutveckling
Langefors (1995, sid. 142) beskriver informationssystemutveckling som ar-
betet med att lösa två fundamentala problem: ”Two fundamental problems
with information systems were pinpointed at the outset: (1) The "infological”
problem of how to define the information to be made available to the informa-
tion system user, and how to design data that may represent the information to
the user; and (2) The ”datalogical” problem of how to organize the set of
data and the hardware so as to implement the information system.” För att ett
datorbaserat informationssystem ska kunna existera och fungera i ett verksam-
hetssammanhang behöver båda dessa problemområden hanteras på ett sådant
sätt att resultatet blir tillräckligt för att stödja brukarna av informations-
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Figur 3.6 Informationssystem i en flerorganisatorisk
process
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systemet. Detta medför, förutom att varje problemområde var för sig måste
hanteras, dessutom en överföring av resultatet från det infologiska området till
det datalogiska området. På något sätt behöver vi genomföra systemutveck-
lingsarbetet från att först fokusera på den infologiska problematiken till att
sedan överföra och översätta dess resultat till det datalogiska området. System-
utveckling kan betraktas som ett mynt som består av två sidor, den ena sidan
är infologi och den andra sidan är datalogi (se Figur 3.7). Oftast hanteras bara
en sida åt gången men båda sidorna finns alltid där. Att betrakta
systemutveckling som bestående av dels infologisk problematik (användar-
orientering) samt dels datalogisk problematik (maskinorientering) bör vara en
grundförutsättning för att möjliggöra den övergripande förståelse som behövs
för att kunna utveckla informationssystem.

Langefors (1973) fokuserade på de infologiska och de datalogiska problemen
men utifrån spelregler som inte gäller längre. Under 70-talet var man
exempelvis tvungen att fokusera på exakt hur datorns instruktioner program-
merades samt hur datorns primärminne användes då detta var en mycket be-
gränsad resurs. Det är inte samma typ av arbete att beskriva mänskliga behov
av och krav på användning som att uttrycka ett problem tillräckligt formellt för
att det ska vara exekverbart i en dator. Langefors (1973, sid. 53) uttryckte
detta som; ”Experience shows that different groups in organizations tend to
neglect the importance or the difficulty of the other peoples ’field’”. Citatet
visar på en trend som genomsyrar hela mjukvaruindustrin och då även om-
rådet komponentbaserad systemutveckling. I en studie genomförd av
Christiansson B, & Christiansson M-T (2003a) kartlades 20 strategier för att
specificera krav på mjukvarukomponenter (se bilaga 4), den studien visade att
fokus är antingen på den datalogiska problematiken eller på den infologiska
problematiken. De flesta strategierna hade för övrigt fokus på den datalogiska
problematiken medan någon enstaka strategi hade ett infologiskt fokus. Detta
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Figur 3.7 Systemutveckling - två pro-
blemområden (Christiansson B, 2000b,

sid. 37)
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fenomen har flera identifierat exemplevis gjordes en studie av de Cesare et al.
(2006) där de granskade 16 artiklar inom forskningsområdet CBIS (Compo-
nent Based Information Systems) och de summerar sina resultat; “The main
conclusion that can be drawn from this anslysis is the precense of a dicho-
tomy in CBIS research between the soft (organizational, administrative, and
social) aspects of CBIS versus its technical aspects, with a predominance of
the latter.” (ibid., sid. 18)

3.3.3 Komponentbaserad systemutveckling
Komponentbaserad systemutveckling borde innebära att datorbaserade in-
formationssystem utvecklas genom att mer eller mindre standardiserade mjuk-
varukomponenter sammanfogas för att tillsammans erbjuda lösningar på verk-
samheters krav och behov; ”Although each bought component is a standard-
ized product, with all the attached advantages, the process of component
assembly allows the opportunity for significant customization.” (Szyperski,
2002, sid. 6). 

Idag saknas det inom mjukvaruindustrin en enhetlig strategi och/eller en
standard för hur återanvändning av mjukvara kan uppnås. Ett av problemen är
avsaknaden av sätt att beskriva och kommunicera existerande mjukvarukom-
ponenters funktionalitet genom lösningsspecifikationer (Leung, 2006). Vidare
finns det idag flera olika standarder för att skapa mjukvarukomponenter.
Dessa standarder fokuserar dock enbart på design och konstruktion av
mjukvara (Szyperski, 2002; Pressman, 2005). Det finns ett stort behov av att
bredda denna standardisering till att innebära ett stöd genom hela system-
utvecklingsarbetet. 

En bidragande orsak till intresset för komponentbaserad mjukvaruutveckling
är möjligheten att uppnå återanvändning av mjukvara (de Cesare et al., 2006,
Szyperski, 2002). Det behövs dock strategier för systemutveckling som inkor-
porerar återanvändning som en del av utvecklingsarbetet. Det behövs stöd för
att kunna avgöra vad som kan återanvändas och hur det i så fall bör återan-
vändas. Vi anser att anskaffning av mjukvarukomponenter är en strategi som
starkt utnyttjar återanvändning, då varje komponent som anskaffas är återan-
vändbar. Detta synsätt har många potentiella fördelar såsom effektivare
systemutveckling, kortare utvecklingstider, stabilare system och mer utveck-
lingsbara system, då komponenter redan är konstruerade för integration med
andra komponenter (Leung, 2006). Men genom avsaknaden av standarder för
lösningsspecifikation och strategier för lösningsspecificering är möjligheten
att återanvända mjukvarukomponenter genom anskaffning begränsad (Iribane
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et al., 2006; Christiansson B & Christiansson M-T, 2004; Christiansson B,
2000b).

Återanvändning kräver generalitet, komponenten som ska återanvändas behö-
ver anpassas till ett flertal situationer för att göra den så användningsbar som
möjligt. Om lösningen enbart är anpassad för en given situation, passar lös-
ningen enbart där. Generalitet medför större komponenter, större komponenter
medför ökad komplexitet vilket medför en ökad resursåtgång för utveckling av
komponenten. En komponent för återanvändning behöver vara tillräckligt
generell för att återanvändnig ska kunna uppstå. Förutom detta problem finns
det även problematik med mjukvaras karaktär; “ ... developing software is
essentially a creative activity There is no single right solution, and conse-
quently each individual architect or team naturally devises a solution that is
structurally different from any other solution.” (Whitehead, 2002, sid. 8). Ett
annat problem är oklara, outtalade och felaktiga krav på önskvärda
informationssystem. Att skapa korrekta och användbara krav för att möjliggöra
utveckling av rätt informationssystem är ett problem. (Pressman, 2005; Beck,
2000; Christiansson B, 2000b; Heineman & Councill, 2001). 

Att återanvända komponenter syftar till att komponenter ingår (återanvänds) i
ett flertal datorbaserade informationssystem, exakt vilka system är inte känt
när komponenten utvecklas och konstrueras. Detta medför att utvecklaren
måste förutse krav på komponenten. Detta gäller både funktionella och icke-
funktionella krav (de Cesare, 2006). Exempelvis kan en komponent som är
skapad för att hantera rättstavning i en ordbehandlare ha det funktionella kra-
vet att den ska markera felstavade ord i ett ordbehandlingsdokument samt det
icke-funktionella kravet att passa in i den arkitektur som används i en specifik
ordbehandlare. Dessa krav behöver utvecklaren av komponenten ha förutsett
och tagit hänsyn till för att komponenten ska gå att återanvända i den beskriv-
na situationen. Detta medför ökad problematik avseende möjligheten att gene-
rera en korrekt kravbild (Pressman, 2005). 

3.3.4 Business-Process Management Systems 
I ett försök att förenkla och automatisera systemutvecklingsarbetet, genom att
automatiskt skapa skräddarsydda informationssystem baserade på processbe-
skrivningar och realiserade genom mjukvarukomponenter, har det utvecklats
en strategi som kallas för BPMS (Business-Process Management Systems)
(Shishkov & Dietz (2004); Smith Fingar, 2002) “The business-process
management system (BPMS) is a framework for building adaptable pro-
cesses” (Smith & Fingar, 2002, sid. 2). Denna strategi anser vi ha likheter med
vår egen syn på hur informationssystem kan bli mer verksamhetsnära.
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Samtidigt som vi tycker att vissa delar av ansatsen är missriktad. Vi illustrerar
detta genom att analysera följande citat (ibid.); “To make BPM a reality, its
underlying business-process language needs to be rich enough to describe the
process of hosting a dinner party, yet also precise enough to describe how
computer system “A” talks to computer system “B”…” I citatet anges att
verksamhetsspråket ska kunna användas dels för att beskriva informella för-
lopp på en hög abstraktionsnivå, enligt oss den nivå verksamhetsspråk normalt
sett används. Men språket ska dessutom vara tillräckligt formellt för att klara
av att beskriva hur system ska kommunicera med varandra på en data-
utbytesnivå. Fokus i en sådan beskrivning avser flera nivåer där uppmärk-
samhet riktas mot olika eller samma företeelser och relationer mellan nivåerna,
d.v.s. spårbarhet är viktig att säkerhetsställa för att stegvis kunna gå ifrån en
hög abstraktionsnivå till detaljer. Detta medför att de modeller som
dokumenteras kommer att innehålla informella förlopp på hög abstraktions-
nivå såväl som formell information och mycket detaljer. Vi anser att en sådan
detaljerad verksamhetsmodell inte är lämplig för att kommunicera kring
verksamhetsprocesser. Om utgångspunkten dessutom är att mjukvarukom-
ponenterna som beskrivs i modellerna redan existerar blir det redundant att
beskriva sådana detaljerade förlopp, det är enklare att anpassa utbytena efter
de standarder som redan existerar och används i de redan existerande mjuk-
varukomponenterna. 

Ansatser som förespråkar detaljerade formella beskrivningar av verksamhets-
aktiviteter riskerar medföra en alltför omfattande dokumentation som inte
underlättar förståelse och kommunikation mellan människor. Istället kommer
dokumentationen i sig att innebära en problematik som ständigt behöver lösas
i form av omfattande revisioner och uppdateringar i ofullständiga modeller.
Detta är ett fenomen som identifierats inom BPMS och lösningen är att auto-
matisera dokumenthanteringen och uppdateringen. Med andra ord är det doku-
ment som inte uppdateras och hanteras av människor utan genom automatise-
rade system i datorer. Vi frågar oss hur en sådan strategi kan underlätta män-
niskors förståelse och kommunikation med andra människor? 

Smith & Fingar (2002, sid. 3) menar att; “…creating a new process is no
different from putting a new customer record in a database... business people
should be able to implement changes to live business processes, meaning that
the lifecycle for the process design and modification needs to be where the
process is used, not in the data centre”. Detta citat tolkar vi som att ansatsen
förespråkar att verksamhetsansvariga själva ska agera systemutvecklare. Detta
skulle uppenbarligen underlätta kommunikationen mellan verksamhets-
personer och systemutvecklare genom att de skulle vara samma person. Vi
ställer oss dock tveksamma till denna lösning och ifrågasätter om den går att
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realisera i praktiken. Det är i första hand en fråga om att vilja bedriva system-
utveckling i sin dagliga verksamhet och vi ifrågasätter vidare effektiviteten i
att medarbetare använder resurser för att utveckla system istället för att utföra
de uppgifter de är tänkta att hantera i verksamheten. Om citatet verkligen
stämde i uttalandet om enkelheten i att utveckla system, som att lägga till en
kund i en kunddatabas, skulle systemutveckling definitivt inte vara så
problematiskt som det är. Att lägga till en kund i en kunddatabas är mer än
enbart den statiska post i en databas som kunden medför. Det behövs även en
del funktionalitet i form av databasuppdatering, säkerhetskontroll, datakontroll
och ett gränssnitt för användaren att mata in uppgifterna i. Denna funktionali-
tet behöver förstås, utvecklas, utformas, konstrueras, testas, och underhållas av
någon. 

3.4 Sammanfattning
Vi sammanfattar våra utgångspunkter genom att dels presentera de centrala
begrepp vi identifierat avseende processorienterade verksamheter. Därefter
sammanfattar vi identifierade utgångspunkter i form av perspektiv som ligger
till grund för denna forskningsstudie. Utgångspunkterna är uppdelade i tre om-
råden verksamhet och verksamhetsprocesser, verksamhetsmodellering och ut-
veckling av välgrundat ramverk och slutligen informationssystemutveckling
och komponentbaserad systemutveckling.

3.4.1 Centrala begrepp i processorienterad verk-
samhet

I Tabell 3.3 har vi sammanställt centrala begrepp i en processorienterad verk-
samhet som vi avser att gå vidare med som utgångspunkter i arbetet med att
identifiera relevanta företeelser att kartlägga i verksamhetsprocesser (se kapi-
tel 6) och använda vid utveckling av ett ramverk för en verksamhetsnära krav-
specifikation (se kapitel 16). Dessa centrala begrepp kommer att fungera som
underlag för att besvara forskningsfrågan; ”Vilka generiska begrepp och möj-
liga egenskaper kan användas för att identifiera och beskriva verksamhets-
processer?”.

Tabell 3.3 Centrala begrepp i processorienterad verksamhet 

Begrepp Definition Egenskaper
Mål Ett önskat

tillstånd.
Kan uttalas för en organisation eller flera i
samverkan.
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Begrepp Definition Egenskaper
Handling Ett önskat utfö-

rande i arbets-
uppgifter.

Kan bedrivas i riktning mot mål och strategier
som idealt finns uttalade för en eller flera orga-
nisationer i samverkan. Bestäms utifrån prakti-
kens karaktär och kan betraktas som affärsge-
neriska, såsom att t.ex. erbjuda, att göra en för-
frågan och att lägga en order eller verksam-
hetsgeneriska såsom att t.ex. erbjuda, föreslå,
fråga, granska, tilldela, acceptera och fastställa.
Styrs av uppdrag och normer, använder/förbru-
kar resurser. Kan vara kommunikativa (att
komma överens om och att utföra uppdrag)
och/eller materiella. Etablerar relationer mellan
aktörer, skapar åtaganden och förväntningar.
Kan leda till s.k. sociala insitutioner (givna och
invanda handlingsmönster) utifrån gemensam
förståelse. Definierar roller. Interna och utåt-
riktade (externa) förväntas av medarbetare
vilket kan uttalas och kommuniceras. Påverkas
av interaktionen i respektive relation i flerorga-
nisatoriska processer och de relationer som
partners har i sin tur. Har ett informationsbe-
hov.

Förut-
sätt-
ningar

Något som be-
hövs för att kun-
na utföra hand-
lingar.

Kan avse uppdrag, underlag, förmåga, erfaren-
het, kunskap, instrument, kapital samt normer
och omdömen. 

Resurser Något som be-
hövs för att kun-
na utföra hand-
lingar.

Kan avse t.ex. personal, kompetens, tid, energi,
teknik och information.

Uppdrag Något som kom-
municerar och
koordinerar
överenskommel-
se om, fullföljan-
de av och värde-
ring av fullföljt
åtagande mellan
aktörer.

Kan komma från externa eller ibland interna
uppdragsgivare.
Kan avse externa uppdrag/transaktionsrelate-
rade uppdrag (ramar för hur verksamhet kan
och ska bedrivas) och basuppdrag/infra-
strukturrelaterade (beskrivning av roller
(arbetsuppgifter), erbjudanden (pro-
duktsortiment) och resurser (budget)). 
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Begrepp Definition Egenskaper
Underlag Något som an-

vänds, förädlas
eller förbrukas
på vägen till pro-
dukt

Kan avse information eller material (råvara/
preprodukter) och personer (t.ex. inom sjuk-
vården).

Hand-
lings-
mönster/
Verk-
samhets-
logik

En utbytespro-
cess i form av ett
kommunikations-
och interaktions-
spel.

Kan innefatta en uppdragslogik i form av att
vidareföra externt uppdrag internt och mellan
organisationer för att kommunicera organisa-
tionens och uppdragsgivarens respektive
åtagande för att tillgodose en klient/kund. Ett
verksamhets- och språkspel i form av utförande
av kommunikativa och materiella handlingar
som tillsammans bildar en helhet och där de
olika handlingarna har meningsfulla relationer
till varandra. Ett nytt eller återkommande mön-
ster av handlingar för att utföra uppdrag likar-
tade handlingar som utförs återkommande men
utförs kanske inte helt identiskt beroende på
olika förutsättningar och olika resultatkrav, s.k.
variantprocesser. Sociala handlingsrelationer
mellan aktörer är av stor betydelse. Styrs av
regler för hur handlingar kan kombineras. 

Informa-
tion

Något som sägs
om något av nå-
gon till någon. 

Kan ses som en del av och ett resultat av ett
kommunikativt sammanhang (informationsin-
nehåll och handlingsmodus). Kan användas i
kommunikativa handlingar i olika syften
genom dess handlingsmodus (t.ex. begära,
fråga, lova, förklara, erbjuda, avtala). Kan an-
vändas i materiella handlingar som t.ex. kan
avse att leverera fysiska varor och betala. 
Styrs av regler för vilken typ av information
som kan/får hanteras och regler för vilken be-
arbetning som sker av information. Har en
stödjande karaktär för att tillgodose utförande
och styrning av handlingar. Finns i olika
former såsom information under inmatning,
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Begrepp Definition Egenskaper

aktiv information under bearbetning, lagrad in-
formation, sökbar information, information un-
der överföring och presenterad information.
Finns i olika typer såsom handlingspåverkande
(någon vill att någon gör något, t.ex. en beställ-
ning/begäran), handlingsåtagande (någon ska
göra något för någon, t.ex. en orderbekräftelse/
en förbindelse), rapportering av utfört arbete,
prognoser över t.ex. framtida beställningar.
Tolkad data representerar information utifrån
den person som tolkar baserad på referensram,
tidigare erfarenheter och tid för tolkning.
Kunskap kan nås på basis av individens för-
måga att tillgodogöra sig information och an-
vända sin egen referensram för att tolka och
använda informationen i en kontext.

Resultat/
Produkt

Något som pro-
duceras och
erbjuds. 

Transformeras utifrån underlag till nytta och
värde för klient (produkt, kringtjänster eller
kombinationen) att bruka. Kan avse varor (för
överlåtelse eller tillfälligt bruk (lån/hyra ),
behandlingstjänster, förflyttningstjänster och
förevisningstjänster. Har olika bruksdimensio-
ner såsom materiellt- informativt-, upplevelse-
och ekonomiskt bruk. Utgör syftet med den
operativa verksamhet som sker i verksamhets-
processer. Kan avse klass (bunden eller själv-
ständig), typ (klientanpassad/standard) och
karaktär (produktegenskap). Kan kommunice-
ras externt som erbjudanden och tydliggöra
vad som förväntas av medarbetare. 

Aktör/
Produ-
cent

Utförare av
handling. 

Kan vara en person/artefakt. Har sociala rela-
tioner. Har varierande förmåga och kan skapa
och använda erfarenhet och minnen. Kan ingå i
en/flera roller i praktiken. Kan vara intern/
extern.

IT Artefakt med
statisk eller dy-

Kan ses som ett stöd/instrument. Kan ses
producent/utförare av kommunikativa 
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Begrepp Definition Egenskaper

namisk förmåga handlingar. Kan ses som möjliggörare för att
bedriva verksamhet (kan automatisera, infor-
mera, strukturera, spåra, analysera, minska
geografiska avstånd, lära och sprida kunskap,
integrera och förmedla). Funktionalitet och
handlingsbarhet utgör dess förmåga. 

Förmåga Intrasubjektiv
och intersubjek-
tivt kunnande
samt artefakters
funktionalitet
och handlings-
barhet.

Kan avse individuell, kollektiv, materiell, in-
formativ och finansiell förmåga behövs för att
kunna bedriva en väl fungerande verksamhet. 

Organi-
sation

Utförare av
handling

Existerar utifrån vad den kan producera.
Har ett eget resultatansvar och juridiska
gränser. Har en dubbel roll, kan ses som en
leverantör/försörjare och kund. Kan ingå i och
ha betydelse för åtaganden mot avnämare i en
flerorganisatorisk process.

Kund/
Klient/
Avnäma-
re/Bru-
kare

Den/de som
verksamhetens
resultat riktas
mot och ska bru-
kas av

Den gynnande parten i alla typer av praktiker.
Kan avse typ av klient (existerande/potentiella
kunder) och klientkaraktär. Kan avse orga-
nisationer eller personer/konsumenter. Kan
avse olika klientgrupper, t.ex. organisationer i
den egna koncernen, andra distributörer och
olika konsumenter.

Vidare så avser vi inom ramen för denna avhandling att besvara vår gemen-
samma forskningsfråga; ”Hur kan mötet mellan verksamhetsprocess och
mjukvarukomponent ske i en verksamhetsnära kravspecifikation?”. Vårt per-
spektiv och utgångspunkter som presenterats i kapitel 1 och detta kapitel lig-
ger här till grund för på vilket sätt vi kommer att utveckla ett ramverk för en
integrerad verksamhetsmodell att använda som en verksamhetsnära kravspeci-
fikation (se kapitel 16). 

90



Del I – Förutsättningar

3.4.2 Utgångspunkter för verksamhet och verk-
samhetsprocesser

Vår syn på verksamhet och verksamhetsprocesser kan förutom de resultat som
presenterats i Tabell 3.3 ovan sammanfattas enligt följande punkter:

• Att bedriva verksamhet innebär att personer och/eller artefakter organi-
seras för att utföra olika aktiviteter i riktning mot mål som idealt finns ut-
talade. 

• Verksamhet baseras på människors sociala handlande.
• Att grunda en kravspecifikation i verksamhetens processer innebär att

fånga kunskap om den kommunikation och den operativa verksamhet som
bedrivs inom och mellan organisationer för att producera ett resultat/pro-
dukt som tillför högt värde för den/de som ska bruka resultatet.

• För att klargöra vad en verksamhet ska göra och varför kan kommunika-
tionsmönster utifrån verksamhetens resultat/produkter och erbjudanden
kartläggas. 

• Att kartlägga flerorganisatoriska processer kan tydliggöra om en utveck-
ling av komponentbaserade informationssystem avser behov internt och/-
eller mellan flera organisationer. 

• Ett IO-fokus ger insikt i vilka aktörer som har betydelse för att kunna upp-
fylla åtaganden mot avnämare.

3.4.3 Utgångspunkter för verksamhetsmodellering
och välgrundad utveckling av ramverk

Vår syn på verksamhetsmodellering och en välgrundad utveckling av ramverk
(se även kapitel 2) kan sammanfattas enligt följande punkter:

• Modellering bör bedrivas med reflektion. 
• Modellerare, oavsett tidigare erfarenhet, kan vinna på att reflektera över

modelleringsfaktorer.
• En verksamhetsmodell är en beskrivning som visar ett tolkat urval av

verkligheten i en given tidsperiod och i bästa fall återger karaktäristiska
drag av en situation.

o Syftar till att identifiera, dokumentera och kommunicera olika fö-
reteelser och uppfattningar i organisationer.

o Är omöjliga att få sanna, objektiva och heltäckande.
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• En verksamhetsmodell kan avse en integrerad modell eller en typ av
modell eller flera olika typer av modeller som kopplas till varandra. 

• Verksamhetsmodeller bör vara välgrundade (tydliga grunder till och för-
väntade effekter av beslut). 

o Kartlagda företeelser kan följas upp/utvärderas.
• En användbar verksamhetsmodell bör fånga relevant kunskap om verk-

samhetsprocesser utifrån syftet med modellen, kunna förstås av den tänkta
användaren, vara enkel, tillräckligt korrekt, konsistent och detaljerad uti-
från rådande projektförutsättningar.

o Bör kunna kommuniceras mellan berörda aktörer inom ett ut-
vecklingsprojekt och mellan olika utvecklingsområden.

o Kan delas upp för att spegla en eller några få aspekter i taget för
att stödja vår mentala förmåga.

o Bör vara en spårbar modell.
� Kan avse flera grafer inom samma analysområde och

mellan analysområden  .
� Kan kopplas till varandra under förutsättning att det finns

sammanhängande och entydiga beskrivnings- och doku-
mentationsformer samt att de beskriver ”rätt saker” i re-
spektive modell .

• En metodbeskrivning i form av rekommendationer avseende ett ramverk
för att stödja utformning av en verksamhetsnära kravspecifikation är nöd-
vändig. 

• Metodbeskrivningar baseras på metodskaparens och metodanvändarens
synsätt avseende vad som är viktigt och på vilka grunder: 

o syn på verksamhets-/systemutveckling, tänkbara utredningssitua-
tioner, alternativa vägval, ev. förkunskaper/ egenskaper för att ut-
forma och på vilket sätt notation kan användas och förvaltas uti-
från betydelse för resultatet,

o centrala och relevanta begrepp att rikta uppmärksamhet mot och
ställa frågor om verksamhet och IS/IT, 

o tydliggöra vilka typer av verksamhetsmodeller och dess beskriv-
ningsteknik. 

• Att tydliggöra ramverkets användbarhet:
o vilka mål som kan uppnås,
o syfte med, värdet av och ev. prioritering av verksamhetsmodeller,
o i en primär användningssituation och andra möjliga sammanhang,
o mellan utvecklingsområden och yrkesroller, 
o i form av möjlighet till situationsanpassning.
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3.4.4 Informationssystemutveckling och
komponentbaserad systemutveckling

Vår syn på utveckling informationssystem kan slutligen sammanfattas enligt
följande punkter:
• Att tillämpa en process- och komponentbaserad syn i informationssystem-

utveckling. 
• Att medarbetares informationsanvändning och informationsbehov är

grundläggande i utveckling av datorbaserade informationssystem. 
• Att användbara IT-stöd kan utformas om vi betraktar informationssystem

som ett kommunikationssystem.
• Att ett informationssystem bedrivs av och är avsiktligt konstruerat av per-

soner i organisationer för att samla in, bearbeta, lagra, presentera och dis-
tribuera information. 

o Har förmåga att utföra, stödja och möjliggöra handlingar för an-
vändare i ett verksamhetskontext utifrån ett informationsbehov.

o Innehåller informationshanterande funktioner och information
som vidareförs och används, förbrukas eller förädlas.

o Kan bestå av manuell och/eller datorbaserad behandling av infor-
mation.

• Att mjukvarukomponenter kan betraktas som ett instrument eller en pro-
ducent beroende på användningssituation i en verksamhet. 

o Det kan vara viktigt att kartlägga verksamhetsprocesser för att
fånga de sammanhang där arbetsuppgifter bör stödjas av/utföras
av mjukvarukomponenter.

o Det kan vara viktigt att klargöra förväntade arbetsuppgifter och
dess förutsättningar.
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4 Verksamhetsprocesser i teori
Kapitlet avser att behandla forskningsfrågan; ”Vilka generiska begrepp och
möjliga egenskaper kan användas för att identifiera och beskriva verksam-
hetsprocesser?”. Syftet med kapitel fyra är att klargöra vad verksamhetspro-
cesser kan innebära i teori och vi vänder oss därför till litteraturen och några
exempel på den notation som tillämpas inom processorienterad systemutveck-
ling. Kapitlet kommer att generera bidrag till kunskapsområdet verksamhets-
processer och bidrag till vårt ramverk för en verksamhetsnära kravspecifika-
tion.  

4.1 Processbegreppet 
För att beskriva verksamhet i form av processer så behöver vi dels förstå vad
verksamhet kan innebära (se kapitel 3) och förstå vad vi behöver strukturera
och beskriva i form av processer. I vår kontext handlar det om att hitta mötet
mellan verksamhet och den teknik som ska stödja och/eller möjliggöra denna
verksamhet i form av anskaffning av existerande mjukvarukomponenter, se
Figur 4.1.

Som Figur 4.1 illustrerar så är fokus (markerat med fet stil) i detta kapitel att
behandla möjlig innebörd av verksamhetsprocesser utifrån teori för att hitta
essentiella begrepp att använda i en processtrukturering (forskningsfråga 2).
Några av dessa essentiella begrepp med vissa egenskaper kan vara relevanta
att beskriva i en kravspecifikation för komponentbaserade informationssystem
(forskningsfråga 2.1). Vår gemensamma uppgift är att svara på; ”Hur kan
mötet mellan verksamhetsprocess och mjukvarukomponent ske i en verksam-
hetsnära kravspecifikation?” (forskningsfråga 1). 

Utifrån våra utgångspunkter (se kapitel 1) så ger vi begreppet verksamhetspro-
cess följande innebörd; ”En verksamhetsprocess är en samling av strukturera-
de arbetsuppgifter som utförs av någon/några där information används i syfte
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Figur 4.1 Forskningsfrågor som behandlas i kapitel 4
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Del II –Verksamhetsprocesser

att generera ett resultat som bidrar till nytta för en/flera avnämare.” I avhand-
lingen så är vår kontext anskaffning av komponentbaserade informationssy-
stem. En grundläggande utgångspunkt är att återanvända befintliga och/eller
köpa existerande mjukvarukomponenter som kan användas i första hand till
återkommande och allmängiltiga processer (generella) men också som delar i
en skräddarsydd lösning till verksamhetsspecifika processer. 

4.1.1 Generella och verksamhetsspecifika processer
Vissa handlingar i organisationers verksamhet återkommer i samma mönster
om och om igen och kan betraktas och struktureras som generella verksam-
hetsprocesser. Utförandet sker på samma eller liknande sätt oberoende av oli-
ka avdelningar eller flera olika organisationer. Generella processer kan benäm-
nas som ”best-practice”, referensprocesser och standardprocesser46 (SCOR47;
Davenport, 2005). Dessa generella processer kan utgöra ett stöd både för mo-
dellering och i verksamhetsutövande som en utgångspunkt i hur verksamhet
kan betraktas på ett något förenklat sätt. Davenport (2005) menar att många
processer i en organisation inte ger några direkta konkurrensfördelar och att
man därför lika gärna kan utföra dem på ett och samma sätt. Verksam-
hetsspecifika handlingar är å andra sidan det speciella verksamhetsutförande
som styrs av strategier, typ av verksamhet och avnämare som kräver en hög
grad av lyhördhet och anpassning. 

Det är mot en mer generell verksamhet som stöd av mjukvarukomponenter
eller annan form av standardmjukvara kan erhållas (Nilsson, 1991; Scheer,
1999; Becker et al. 2003). Vid anskaffning av mjukvarukomponenter finns det
en marknad för redan utvecklade komponenter. Det centrala är att kunna iden-
tifiera behov av och beskriva mål och krav för användning av dessa mjukvaru-
komponenter i verksamhetsprocesser, d.v.s. de yttre egenskaperna enligt
Langefors (1995). De inre egenskaperna finns redan utvecklade, d.v.s. hur
komponenten är konstruerad (Christiansson M-T, & Christiansson B, 2003a). 

Scheer (1999, sid. 5) poängterar dock möjligheten att närma sig det verksam-
hetsspecifika genom mjukvarukomponenter; ”Information systems can be
designed as custom applications or purchased as off-the-shelf standard solu-
tions. After the initial popularity of custom applications, integrated standards
solutions are now the norm. With the advent of new types of software, such as

46 Davenport (2005) menar att affärsprocesser är på väg att bli standardprodukter som kan
levereras tillsammans med eller inom t.ex. affärssystem.
47 SCOR står för Supply-Chain Operations Reference Model och är en aktivitets- och flö-
desmodell med fem primära steg och flera delprocesser.
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componentware – where software components for certain application cases
are assembled to form entire applications – , a blend between the two appro-
aches has recently been making inroads.”. Vår tolkning av detta citat är att en
integration av mjukvarukomponenter i ett komponentbaserat informationssy-
stem kan i sig ge möjligheter att designa en mer verksamhetsspecifik lösning
än att köpa ett komplett standardsystem. Scheer (1999) påpekar att mjukvaru-
komponenter kan ses som en mix av skräddarsydda lösningar som stödjer
verksamhetsspecifika processer och standardlösningar som stödjer generella
processer.

En uppdelning av vad som är generella (allmänna) och vad som är specialise-
rade aktiviteter i en organisation kommer att gå snabbare om standardproces-
ser går att köpa på marknaden (Davenport, 2005). Davenport menar att det
kan vara klokt att känna till hur den egna organisationens processer kan relate-
ras till en eventuell standard inom en aktuell bransch. Standardprocesser kan
leda till att det är enklare att bedöma om och på vilka grunder t.ex. outsour-
cing skulle vara lämpligt i ett val mellan olika leverantörer. 

Vi går nu vidare och presenterar de centrala processbegrepp som kan identifie-
ras utifrån relaterad forskning.

4.1.2 Processbegreppet i relaterad forskning
Lind (2001) har bl.a. gjort en rekonstruktion av innebörden i processbegreppet
utifrån Porter (1985) och den transformationsorienterade synen på processer
och dess senare förespråkare inom olika utvecklingskoncept för processorien-
tering. Inom Business Process Reengineering (BPR) har Hammer (1990;
1996), Davenport (1993), Johansson et al. (1993) och Willoch (1994) behand-
lats. Inom Process Management (PM) har Steneskog (1991), Rummler &
Brache (1995) och Ould (1995) studerats. Slutligen så har Lind behandlat
Bergman & Klefsjö (1995), Harrington (1991) och Rentzhog (199648; 1998)
inom Total Quality Management (TQM).

Goldkuhl (1995a) har jämfört definitioner av processbegreppet utifrån aktivi-
tetsinnehåll, mottagare och resultat, transformation, organisation/utförare samt
affärskaraktär. Han rekonstruerar definitioner utifrån Hammer & Champy49

(1994), Willoch (1994), Steneskog (1991), Davenport (1993) och Harrington
(1991). Vi är inte primärt intresserade av processtyper, processkaraktär, pro-

48 Se Lind (2001).
49 Se Lind (2001).
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cessindelning eller förändringstakt utan enbart vad som definierar innebörden
hos verksamhetsprocesser. Utifrån Lind (2001) och Goldkuhl (1995a) kan vi
utläsa en betoning av begreppen aktivitet och kund samt att författare an-
vänder olika benämningar för begrepp och delvis olika betydelser enligt Tabell
4.1.

Tabell 4.1 Centrala begrepp i processdefinitioner 

Författare Input Aktivitet Aktör Output Kund
Porter Input till

verk-
samheter

Värde-
ökande, 
primära &
stödjande

Verk-
samheter

Kund

Hammer;
Hammer &
Champy

Input an-
vänds/
transfor-
meras 

Samling/
grupp av

Person Output
(produkt/
tjänst) av
värde

Kund

Johansson
med flera

Input
transfor-
meras 

Relaterade
& värde-
ökande 

Output Extern
mottagare

Willoch Samman-
hängande

Organi-
sationen

Uppfattat
värde som
kunden vill
betala för

Intern/
extern 

Rummler
& Brache

Resurs
konsu-
meras

Värde-
ökande
steg

Produkt/
service

Intern/
extern 

Ould Handlingar
i en ända-
målsenlig
logik av
samarbete
& interak-
tion

Individ/
grupp
(Roll)/
Maskin

Intern/
extern 

Bergman
& Klefsjö

Resurs
förbrukas

Serie av
repetitiva

Slut-
resultat

Intern/
extern

Harrington Input ad-
deras
värde till

En/en
grupp av 

Produkt/
service

Intern/
extern 

Vi har själva valt att gå vidare med analys av Steneskog (1991), Davenport
(1993) och Rentzhog (1998) (se motivering till detta i kapitel 2) i kommande
avsnitt och har därför utelämnat deras syn på begreppen i Tabell 4.1. 
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Breton & Bézivin (2000) har analyserat processnotation som används i indu-
strin och konstaterat att det inte finns någon; ”core process meta-model” men
att alla processmodeller på meta-nivå använder mer eller mindre samma be-
grepp (concepts). ”The notion of a process can take many different aspects,
and may involve many different attributes. There is however a commonly ac-
cepted idea that the variety of definitions and applications is referring to some
common framework, yet to be precisely identified.” (ibid. sid. 23) I Breton &
Bézivin (2000) har sex olika meta-modeller för processmodeller analyserats
(begrepp och dess relationer). Följande definitioner av processer ligger till
grund för deras analys (ibid. sid. 4 -12):

• ”a set of Activities that stand in certain Relations to one another and
to Objects over Timepoints” (Process Interchange Format – PIF50)

• “a process as a set of activity in which participate some objects at
timepoint” (Process Specification Language – PSL51)

• “A process is mainly defined by… ActivityKind, a piece of work
which may have a Goal and a Precondition. RoleKind, a role which
may perform or assist in activities and which is responsible of a set of
artifacts. A role may be assigned to a person or to a group of people
at the execution-time. ArtifactKind, which represents every kind of in-
formation being produced or consumed in a process. An artifact may
be an input and/or an output for a specific activity. An artifact may be
associated with a set of states, allowing to express Conditions.” (Uni-
fied Process Model – UPM52)

Vi kan dock inte utläsa samtliga definitioner som legat till grund för Breton &
Bézivin (2000) analys. Enligt Core Plan Representation (CPR53) är; “Action,
Actor, Objective and Resource” centralt. I Workflow Management Coalition
(WfMC54) kan vi utläsa begreppen “Activity, Participant, Transition Informa-

50 Enligt Breton & Bézivin (2000), se Lee, J. et al. (1998) The PIF Process Interchange For-
mat and Framework Version 1.2, The Knowledge Engineering Review, Vol. 13, No. 1,
Cambridge University Press, pp. 91-120, 
51 Enligt Breton & Bézivin (2000), se Schlenoff, C. et al. (1998) A Robust Process Ontolo-
gy for Manufacturing Systems Integration, Proceedings of 2 nd International Conference on
Engineering Design Automation, Maui, Hawaii.
52 Enligt Breton & Bézivin (2000), se Kruchten, P. (2000) The Rational Unified Process –
an introduction, Addison-Wesley, Boston.
53 Enligt Breton & Bézivin (2000), se  Pease, A. (1998) Core Plan Representation.
54 Enligt Breton & Bézivin (2000), se Workflow Management Coalition (1998) Interface 1:
Process Definition Interchange Process Model, WfMC TC-1016-P.
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tion, Data and Application” (ibid. sid. 9; 11). Vi har själva valt att gå vidare
med att analysera ARIS (Scheer, 1999) i kommande avsnitt (se motivering till
detta i kapitel 2) och har därför utelämnat denna i Tabell 4.2. I tabellen har vi
gjort en sammanställning över de centrala begrepp som vi kunnat utläsa i
Breton & Bézivin (2000) studie. De studerar processmodeller som används
vid mjukvaruutveckling vilket inte stämmer in med vår kontext av anskaffning
av existerande mjukvarukomponenter. Vi har därför inte fördjupat oss mer i
dessa modeller utan ser det som en potential till vidare forskning.

Tabell 4.2 Centrala begrepp i processmodeller

Meta-
modell

Input Aktivitet Aktör Output

PIF Objekt Samling som har
relationer till
varandra över tiden

Objekt (Agent) Objekt

PSL Objekt Samling som utförs
vid en tidpunkt

Output
(produkt/
tjänst) av
värde

UPM Artefakt i form
av producent/
konsument av
information
med tillstånd &
villkor 

Arbetsuppgift med
förutsättningar &
mål

Person/
grupp (roll)
som utför ak-
tiviteter & som
ansvarar
för/assisterar
artefakter

Artefakt i
form av in-
formation
med tillstånd
& villkor

CPR Resurs Handling Aktör Riktmärke/
mål

WfMC Information/
Data 

Kan involvera app-
likation

Deltagare/
Aktör

Vi kan notera att, förutom att dessa processmodeller inte behandlar begreppet
kund i jämförelse med Tabell 4.1, är att de också har olika benämningar för
begrepp och med delvis olika betydelser. ”Most of the studied process meta-
models address these issues, but each in a different way.” (ibid. sid. 17). Detta
stärker vår uppfattning om att det är viktigt att syftet med användningen av en
processmodell framgår klart och att vi vet vad centrala processbegrepp kan be-
tyda. Det blir då enklare att planera och bedriva en kartläggning av processer
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och fokusera modelleringen till relevanta företeelser som kan bidra till förvän-
tad nytta med och användning av processmodeller. 

Lin et al. (2002) föreslår en generisk struktur för att modellera verksamhets-
processer utifrån åtta essentiella begrepp; aktivitet, resurser, beteende, händel-
se, information, relation, agent och entitet. Fokus och frågeställning i deras
studie stämmer inte in med vår kontext av anskaffning av existerande mjukva-
rukomponenter. Vi har därför inte fördjupat oss mer i deras studie utan ser
även denna som en potential till vidare forskning. 

Utifrån ovanstående inventering av relaterad forskning har vi hittat en naturlig
struktur som vi valt att följa vidare i det här kapitlet för att analysera möjlig
innebörd av och egenskaper hos processbegrepp. Vi kan konstatera att de
flesta författare är eniga om att begreppen aktivitet (beteende/händelse), input/
output (resurs, information, entitet) och aktör (kund, agent, relation) är centra-
la för att kartlägga verksamhetsprocesser. De centrala begrepp och dess egen-
skaper som vi kunnat utläsa från relaterade studier (Goldkuhl, 1995a; Lind,
2001; Breton & Bézivin, 2000; Lin et al., 2002) finns med i vår analys, se
kapitel 6. 

Vi kan redan nu se behovet att ytterligare två centrala begrepp vid kartlägg-
ning av verksamhetsprocesser utifrån vår grundläggande syn på informations-
systemutveckling (se kapitel 355). Begreppet flöde bör lyftas upp som ett cen-
tralt begrepp då strukturen av aktiviteter, input och output är grundläggande
för de delprocesser/aktiviteter som ska stödjas av och/eller möjliggöras med
mjukvarukomponenter. Arbetsrutiner som följer någon form av verksamhetslo-
gik är i detta sammanhang intressant. Mål är ett annat centralt begrepp.
Langefors (1995) påtalar t.ex. vikten av att informationssystem ska tjäna ob-
jektsystem och att organisationens mål därför är viktiga att kartlägga. Det som
inte framgår av tabell 4.1 är att Harrington (1991) betonar vikten av att proces-
ser bidrar till att uppnå resultat i enlighet med organisationens mål samt att
Ould (1995) påpekar att processer har mål. Kopplingen mellan organisationers
mål, processers mål och det utförande (aktiviteters mål) som sker i processer
av personer eller artefakter, kan utgöra den koppling mellan objektsystem och
informationssystem som Langefors (1995) påtalar. Vi börjar därför vår inne-
bördsinventering av centrala processbegrepp med begreppet mål (avsnitt 4.2)
följt av aktivitet (avsnitt 4.3), flöde (avsnitt 4.4), input (avsnitt 4.5), output
(avsnitt 4.6) och aktör (avsnitt 4.7). 

55 Våra samlade utgångspunkter och ontologiska grund i praktik- och handlingsteori som
presenteras i kapitel 3 kommer att ingå vår analys, se kapitel 6.
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4.2 Mål
Steneskog (1991) menar att uppgiften för organisationen är processens mis-
sion. På samma sätt som att strategier och mål formuleras för organisationer
kan den verksamhet som bedrivs i form av processer också ha uttalade syften/
mål (Steneskog, 1991; Rentzhog, 1998). Detta innebär att organisationens
strategier och mål skall återspeglas i de mål som formuleras för verksamhets-
processer. Rentzhog (1998, sid. 149) menar att; ”Eftersom processerna defi-
nieras utifrån det flöde som skapar värde åt kunderna utgör de en naturlig
struktur för nedbrytning av kundorienterade mål.”. Han hänvisar till ett struk-
turerat arbetssätt för ”måldelning” som innebär en nedbrytning av mål där or-
ganisationens mål ska omsättas i mål för kärnprocesser, delprocesser och även
mellan delprocesser. Davenport (1993, sid. 127) anser även han att processer
bör styras utifrån kundens krav och önskemål vilka bör speglas i affärsstrategi-
er som sedan formar utvalda processers visioner. ”Process visions link stra-
tegy and action; they translate high level strategies into measurable targets
for process performance and understandable characteristic of process opera-
tions, and they set targets both for the designers of a process and for those
who must subsequently manage it.”. Davenport rekommenderar att mål för
processer i sin helhet bör uttalas i visioner och i form av processkaraktäristika
för utförande, flöde, output, organisation och teknologi. 

I processgrafen ”ARIS business process model” beskrivs mål för funktioner
och processer; ”Characterize business and conceptual goals to be reached by
a process or action during execution.” (Scheer 1999, sid. 23). I PROMET och
processgrafen “Activity chain diagram” (Hess & Oesterle, 1996; Österle,
1995) modelleras inte mål, däremot kopplar man på en mer övergripande nivå
resultat (outputs) från olika processer och aktiviteter till vad man kallar “pre-
stationsindikatorer”. ”Performance indicators are operationalized process
characteristics. They are used to plan and evaluate the process quality in the
sense of critical success factors, especially time, quality, costs and flexibility.”
(Österle 1995, sid. 54). Affärsstrategin lägger grunden för att formulera kriti-
ska framgångsfaktorer som sedan kan brytas ned i definierade prestationsindi-
katorer. I UML (Eriksson & Penker, 2000) finns mål för processer modellerat i
processgrafen ”Process diagram”, däremot inte på aktivitetsnivå. Modellering
av mål sker i speciella grafer (Object diagram) där även problem illustreras.
”A goal describes the desired state of one or more resources. Goals are atta-
ched to the entire business and to individual business processes. Goals mo-
tivate activities leading to state changes in a desired direction. A goal must be
measurable in order to track progress. The measure may be defined in quanti-
fiable terms, such as profit, volume, time, or quality…” (Eriksson & Penker
2000, sid. 78f). Även i SIMM modelleras mål i separata målgrafer där det
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normativa i organisationens verksamhet fokuseras; ”dvs de mål/regler/ rikt-
linjer som på något sätt existerar i verksamheten och har eller förväntas ha
en styrande effekt på verksamhetens bedrivande” (Röstlinger & Goldkuhl
2006, sid. 23). Mål kan avse såväl resultat (vad) som utförandesätt (hur) och
att samband mellan mål kan vara av bidragande- eller av konfliktkaraktär. 

Utifrån avsnitt 4.2 kan vi utläsa att mål kan avse olika nivåer och företeelser
inom en organisation och dess verksamhetsprocesser. Vissa av författarna be-
tonar målens strategiska (Steneskog, 1991; Rentzhog, 1998) och kundoriente-
rande (Davenport, 1993; Rentzhog, 1998) karaktär. Samtliga författare pekar
på den koppling som bör finnas mellan mål för organisation och utförande i
processer. Denna koppling kan ske i form av karaktäristika för t.ex. aktiviteter,
flöde, output, organisation, resurser och teknologi (Davenport, 1991; Scheer,
1999; Österle, 1995; Eriksson & Penker, 2000). Några av författarna (Österle,
1995; Eriksson & Penker, 2000) ger exempel på möjliga mätetal för att kunna
planera, styra och utvärdera processer. Röstlinger & Goldkuhl (2006) pekar på
att mål inte alltid är av bidragande karaktär till de effekter som önskas uppnås
utan att de också kan utgöra målkonflikter. Se Tabell 4.3 för den definition vi
valt och de egenskaper som identifierats i begreppet mål.

Tabell 4.3 Vald definition och identifierade egenskaper i begreppet mål

Begrepp Definition Egenskaper
Mål (Upp-
giften, Fram-
gångsfaktorer,
Prestations
indikatorer).

Syftet med &
önskat tillstånd
för något.

• Kan vara kundorienterade.
• Kan avse organisation/process/kärn-

process/delprocess/mellan processer
utförande/IT/flöde/resurser/resultat.

• Kan formuleras i processkaraktäri-
stika/mått/mätetal för t.ex. tid,
kvalitet, kostnad, flexibilitet &
kundtillfredsställelse.

• Kan härledas från affärsstrategier/
kritiska framgångsfaktorer.

• Kan användas i planering, styrning,
samordning & uppföljning.

• Kan vara av bidragande- eller konf-
liktkaraktär.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mål (uppgiften, framgångsfaktorer,
prestationsindikatorer) kan ange syftet med och önskat tillstånd för organisa-
tioner, processer, aktiviteter (som struktureras i flöden och utförs av aktörer),
resurser (se input, avsnitt 4.5) och resultat (se output, avsnitt 4.6). Mål för
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verksamhet kan härledas utifrån strategier och kritiska framgångsfaktorer, mä-
tas och användas vid planering, styrning, samordning och uppföljning av t.ex.
verksamhet och dess informationssystem. Se Figur 4.2 för innebörd av begrep-
pet mål. I kapitlets samtliga begreppsgrafer har följande symboler använts;
rundade fyrkanter som markerats med fet stil avser fokuserat centralt begrepp.
Rundade fyrkanter avser centrala begrepp. Ramar runt flera begrepp visar att
ett begrepp kan innefatta flera kategorier. Pilar avser relationen mellan be-
grepp och ska utläsas i pilens riktning i formen ”Begrepp A har denna relation
till begrepp B”. Punkter vid sidan om centralt begrepp avser exempel på dess
egenskaper.

4.3 Aktivitet 
Steneskog (1991, sid. 37) definierar process som; “… summan av de aktivite-
ter som behöver utföras repetitivt för att skapa det resultat – den output – som
är syftet med processen.”. Rentzhog (1998, sid. 30) menar att; ”En process är
en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för kund.”.
Författarna betraktar processer som transformation, d.v.s. värdeökande aktivi-
teter för att tillgodose kunden med ett resultat, från input till output eller ”från
ax till limpa”. Davenport (1993, sid. 5) ger ytterligare ett exempel genom sin
definition; ”…a process is simply structured, measured set activities designed
to produce a specified output for a particular customer and market”. 

I processgrafen ”ARIS business process model” (Scheer, 1999) beskrivs funk-
tioner och händelser i ett strukturerat flöde mellan kunder, fokuserad verksam-
het (organisation) och leverantörer. En händelse initierar processer i form av
ett meddelande och processer slutar i och med en händelse. Funktioner är de
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Figur 4.2 Mål – ett centralt begrepp
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aktiviteter som transformerar input till output. I processgrafen “Activity chain
diagram”/PROMET (Hess & Oesterle, 1996; Österle, 1995) visas aktiviteter i
ett strukturerat arbetsflöde (workflow) som löper genom en eller flera organi-
sationer och deras avdelningar i en eller flera processer. Flödet kan avse flera
aktiviteter som utförs i sekvens, oberoende av varandra eller samtidigt (se flö-
de). Aktiviteter utförs under mänskligt inflytande eller med IT och kan styras
med regler, villkor, tid och status. I processgrafen ”Activity diagram”/UML
(Eriksson & Penker, 2000) modelleras aktiviteter i processer som kan brytas
ned till handlingar och viktiga affärshändelser som uppstår i tid och rum. I
handlingsgrafen/SIMM modelleras utförare och deras handlingar. Handlingar
utförs av en utförare (person/roll/grupp/enhet/artefakt), på en plats, med hjälp
av instrument (t.ex. media för kommunikation/redskap/hjälpmedel) och vid en
viss tidpunkt/frekvens (Röstlinger & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Röstlinger,
2006).

Utifrån avsnitt 4.3 kan vi utläsa att det finns olika sätt att betrakta och kombi-
nera sätt att fokusera aktiviteter, som t.ex. värdeökande och resultatgenereran-
de (Steneskog, 1991; Davenport, 1993; Rentzhog, 1998), verksamhetshandlin-
gar (Hess & Oesterle, 1996; Österle, 1995; Röstlinger & Goldkuhl, 2006;
Goldkuhl & Röstlinger, 2006) och viktiga händelser (Scheer, 1999; Eriksson
& Penker, 2000). Samtliga författare är överens om att aktiviteter som utförs i
operativ verksamhet ska vara betydelsefulla utifrån det resultat som genereras
i aktiviteterna och som förs vidare internt och/eller externt. 

Se Tabell 4.4 för den definition vi valt och de egenskaper som identifierats i
begreppet aktivitet.

Tabell 4.4 Vald definition och identifierade egenskaper i begreppet aktivitet

Begrepp Definition Egenskaper
Aktivitet
(Handling,
Funktion,
Händelse,
Affärs-
händelse)

Ett önskat utfö-
rande.

• Kan vara kundorienterade.
• Kan vara mer/mindre betydelse-

fulla.
• Kan vara värdeökande/förädlande/

resultatgenererande/verksamhets-
handlingar/händelser.

• Behöver input & genererar output.
• Utförs av utförare.
• Utförs med mänskligt inflytande

och/eller IT.
• Uppstår & utförs i tid & rum.
• Utförs vid viss tidpunkt/frekvens i
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Begrepp Definition Egenskaper
någon organisation/plats/med hjälp
av instrument.

• Kan styras med regler, villkor, tid &
status.

Sammanfattningsvis kan vi notera att en aktivitet (handling, funktion, händel-
se, affärshändelse) är ett önskat utförande som behöver en input för att genere-
ra en output. Aktiviteter utförs av en aktör (utförare) med mänskligt inflytande
och/eller datorstöd (se aktör, avsnitt 4.7) i ett strukturerat flöde (se flöde, av-
snitt 4.4). De kan vara kundorienterade och mer eller mindre värdeökande och
betydelsefulla för att bedriva verksamhet och generera resultat. Aktiviteter
uppstår och utförs i tid och rum vilket kan styras. Se Figur 4.3 för innebörd av
begreppet aktivitet.

4.4 Flöde
Flöden i verksamhetsprocesser kan vara av olika karaktär. I processgrafen
”ARIS business process model” (Scheer, 1999) visas många olika typer av flö-
den. Organisations- (ansvar och ledning av enheter) resurs- (användning av ut-
rustning och hårdvara), kontroll- (logiken i processers funktioner) och infor-
mationsflöden (förmågan att utföra funktioner utifrån informationsåtkomst),
mellan funktioner och dess koppling till mål, hård- och mjukvara. Inom UML
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Figur 4.3 Aktivitet – ett centralt begrepp
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Kapitel 4. Verksamhetsprocesser i teori 

(Eriksson & Penker 2000, sid. 422f) modelleras resurs-, kontroll-, mål- och
materialflöden genom att; 

• “an object is/might be produced by one process and consumed by another
process” – resource/noncausal resource flow

• “a process is controlled by an object” – process control
• “a goal to a process” – goal connection
• “a process is supplied by an object” – process supply 

Steneskog (1991) skriver att aktiviteter skapar det flöde där objekt förädlas till
ett resultat för kunden. En liknande syn har Rentzhog (1998) som ser en kedja
av aktiviteter i ett återkommande flöde. Davenport (1993, sid. 5) betonar att
aktiviteter måste struktureras för att över tid och rum, med tydliga identifiera-
de input och output, forma en process; ”A process is thus a specific ordering
of work activities across time and space, with a beginning and an end, and
clearly identified inputs and outputs: a structure for actions.”.

I processgrafen ”ARIS business process model” (Scheer 1999, sid. 11) visas
arbetsflödet i form av funktioner och deras sekvens; “… depicting the activi-
ties (functions) to be executed, as well as their sequence.”. I processgrafen
“Activity chain diagram”/PROMET (Hess & Oesterle, 1996; Österle, 1995)
kan flödet illustreras i form av dynamik för operativa förlopp och också brytas
ned i mer detaljerade grafer för dess informationssystem. “The purpose of
flow planning is to determine a process’s activities and their sequence, and as-
sign them to the organizational units.” (Österle 1995, sid. 86). ”The sequence
describes whether an activity is undertaken after another activity (sequential,
at the same time (parallel) or independently (concurrent).”. (ibid. sid. 51).
Processgrafen ”Activity Diagram”/UML (Eriksson & Penker 2000, sid. 42)
kan ge en bild av ett mer eller mindre komplext arbetsflöde; ”Object flow is a
technique used to capture how objects participate in activities and how they
are affected by activities.”. Med detta menas att objektets tillstånd framgår
och till vilka andra objekt som det är en input, respektive en output. Objektets
riktning visas genom symboler för om objektet sänds eller mottas i flödet.
Start och slut på flödet i processer markeras samt aktiviteternas tillhörighet i
organisationen. Flödet styrs med villkor, har beslutspunkter och visar parallella
och synkroniserade aktiviteter. (ibid.) I handlingsgrafen/SIMM beskrivs verk-
samheters handlingslogik i form av sekvens av handlingar, parallella handlin-
gar, alternativa handlingar vid beslutspunkter, kombinerade handlingar, möjli-
ga handlingar som enbart förekommer någon gång, initierande/avbrutna hand-
lingar (styrs utifrån villkor i tid/aktör och/eller handlingsobjekt) och villkor för
handlingar/handlingsobjekt. Start och slut för handlingar/processer anges
också (Röstlinger & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Röstlinger, 2006). 

106



Del II –Verksamhetsprocesser

När det gäller informationsflödet så omnämns det i Steneskog (1991) och be-
skrivs i form av text eller symbol för meddelanden mellan aktiviteter i process-
grafer. Rentzhog (1998) omnämner men behandlar inte informationsflödet.
Davenport (1993) beskriver vikten av information och dess roll i processer för
att göra dessa mer ändamålsenliga och effektiva. Han beskriver information
för att mäta och övervaka utförande i processer, integrera aktiviteter inom och
mellan processer, kundanpassa processer och möjliggöra långsiktig planering
och processoptimering. Davenport har således sitt fokus på Information Mana-
gement men uttalar sig också om informationsbehov i verksamhetsprocesser;
”Perhaps the most neglected aspect of the process in most firms is require-
ments definition, wherby the information users communicate their needs to
the provider, whether internal or external…unless the use of the information is
treated as part of the process, the relationship between the information provi-
ded and the decisions or actions taken on that information can never be
understood or improved.” (ibid. sid. 83f). 

Informationsflöden i ARIS visas i form av olika typer av information, sådan
som behandlas och sådan som behövs som upplysning/data (t.ex. uppgifter om
kundkredit och lagerstatus) för att kunna utföra funktioner (t.ex. att kontrollera
en kundorder); ”In addition to information services, also other information,
used as environment descriptions during the business processes, are process
components.” (Scheer 1999, sid. 15). Informationsflöden är den struktur av in-
formationsobjekt som behövs i en ordnad samling informationstjänster, t.ex.
att kontrollera kundorder och upprätta inköpsorder. I PROMET (Österle 1995,
sid. 102ff) kan detaljerade informationsflöden modelleras där delprocesser be-
skrivs som helt eller delvis automatiserade och där personers interaktion med
applikationer visas. Flödet beskrivs i form av en/flera händelser som initierar
och avslutar processer samt de dokument och data som används i aktiviteter. I
”Activity Diagram” enligt UML (Eriksson & Penker 2000, sid. 44, 46) be-
skrivs informationsflödet i form av objekt (information), dess tillstånd samt
väg mellan aktiviteter och var i organisationer de utförs. Informationsflödet i
handlingsgrafer/SIMM (Röstlinger & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Röstlinger,
2006) modelleras genom handlingsobjekt som utgör en förutsättning för eller
ett resultat av handling i processer. Flödet av information (meddelanden) be-
skrivs i form av informationssamband mellan handlingar. Ett handlingsobjekt
kan förekomma i olika former, förutom information även i form av t.ex. kun-
skap och material (se input, avsnitt 4.5).   

Utifrån avsnitt 4.4 kan vi utläsa att det finns en rad olika flöden i verksamhets-
processer och dess aktiviteter avseende t.ex. användning av resurser, styrning,
mål, försörjning till och stöd för utförande. Inom ramen för denna avhandling
finns ett beroende mellan arbetsflöden/rutiner som förbrukar resurser (se in-

107



Kapitel 4. Verksamhetsprocesser i teori 

put, avsnitt 4.5), bör styras och uppfylla mål samt de informationsflöden som
ger förutsättningar för, stödjer och möjliggör logiken i utförande av dessa ar-
betsuppgifter. Vi ser därför inte poängen med att skilja på flera olika typer av
flöden utan konstaterar att vårt primära intresse ligger i operativ verksamhet
och vad författarna benämner arbets- och informationsflöden (eller motsvaran-
de benämningar). Samtliga författare är i stort överens om innebörd av arbets-
flöde men uttrycker det på lite olika sätt och med olika begrepp. Ett arbetsflö-
de kan ses som en ordnad samling aktiviteter (Steneskog, 1991; Rentzhog,
1998; Scheer, 1999) som utförs repetitivt (Steneskog, 1991; Rentzhog, 1998) i
sekvens, parallellt eller samtidigt (Österle, 1995; Röstlinger & Goldkuhl,
2006). I studerade processnotationer kan vi konstatera att betydelsen av och
möjligheter att illustrera dynamik i verksamhetslogiken varierar i hög grad. 

När det gäller informationsflödet så omnämns det av vissa författare
(Steneskog, 1991; Rentzhog, 1998) och behandlas mer av andra i betydelsen
att skapa förutsättningar för att planera, styra och kontrollera processer
(Davenport, 1993) och att användas i utförandet av processer (Österle, 1995;
Scheer, 1999; Röstlinger & Goldkuhl, 2006). Vissa av författarna ser ett behov
av att karaktärisera informationen i olika typer (se input, avsnitt 4.5), informa-
tion som behandlas och information som behövs (Scheer, 1999; Röstlinger &
Goldkuhl, 2006) samt information om något (Scheer, 1999; Röstlinger &
Goldkuhl, 2006). Även tillstånd för information, dess väg, var den används
och om den används helt eller delvis med IT-stöd är centralt (Österle, 1995;
Scheer, 1999; Eriksson & Penker, 2000; Röstlinger & Goldkuhl, 2006). 

Se Tabell 4.5 för den definition vi valt och de egenskaper som identifierats i
begreppet flöde.

Tabell 4.5 Vald definition och identifierade egenskaper i begreppet flöde

Begrepp Definition Egenskaper
Arbetsflöde
(Processflöde,
Workflow,
Funktionsflö-
de, Handlings-
logik).$

Ordnad samling
aktiviteter.

• Har ett start & ett slut.
• Kan utföras i sekvens, parallellt, al-

ternativa, möjliga, initierande, av-
brutna eller samtidiga handlingar.

• Utförs i en organisation.
• Kan avse interna/externa.
• Kan utföras repetitivt.
• Kan styras i form av villkor &

beslut.
• Hanterar objekt (input/output), dess

tillstånd, riktning & relation till
andra objekt.
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Begrepp Definition Egenskaper
Informations-
flöde 

Struktur/logik av
information som
behövs i proces-
sen i form av att
initiera/avbryta,
ge förutsättning
för, användas i,
behandlas i, för-
ädlas i & vidare-
föras mellan akti-
viteter till ett
resultat (output).

• Har ett start & ett slut.
• Kan stödja planering, styrning,

handling & kontroll.
• Kan vara helt/delvis automatiserat.
• Kan kundanpassa processer.
• Kan göra processer mer

ändamålsenliga & effektiva.

Sammanfattningsvis så kan vi notera att ett flöde kan avse arbetsflöde (pro-
cessflöde, workflow, funktionsflöde, handlingslogik) och dess informations-
flöde. Vi ser egenskaper från respektive typ av flöde i Tabell 4.5 som en total
beskrivning av vad som kan avses med flöde. Flödet kan beskrivas som en
ordnad samling aktiviteter som initierar/avbryter, ger förutsättning för, använ-
der, behandlar, förädlar och vidareför input (information i vårt fall) utifrån en
viss struktur/logik. Output från flödets aktiviteter kan avse delresultat som går
vidare i form av input mellan aktiviteter (och eventuellt andra processer) samt
ett slutresultat. Flödet har således en start och ett slut, kan vara repetitivt, inter-
na och/eller externa och kan styras. Flödets aktiviteter utförs i en organisation
och kan vara helt eller delvis automatiserade. Se Figur 4.4 för innebörd av be-
greppet flöde. 
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4.5 Input
Steneskog (1991, sid. 58) konstaterar att; ”In till en process kommer många
saker. Vi kan grovt spalta upp det i objekt – det som ska förädlas, information
som behövs för när och hur arbetet ska utföras samt material och andra
resurser som behövs för arbetet… det kan vara svårt att dra gränsen för vad
som är objektet in och vad som är resurs som förbrukas.”. Det som processer
använder eller förbrukar i resurser kan t.ex. vara individer, maskiner, arbetstid
och information (ibid.). Rentzhog (1998, sid. 28) definierar inobjekt som; ”…
de objekt som processen transformerar till ett resultat.”. Exempel på inobjekt
som Rentzhog nämner är av både fysisk (råmaterial) och abstrakt (idé, behov,
uppgift, kunskapsnivå) karaktär. Han menar vidare att det kan vara värdefullt
att både kartlägga input som bearbetas, vilket han anser som det primära, och
input som förbrukas (resurser). Davenport (1993) nämner input men vi kan
inte utläsa någon definition av innebörden i begreppet.

I processgrafen ”ARIS business process model” beskrivs händelser som till-
stånd hos information vilka initierar funktioner och flöden i processer;
”Events describe condition changes and, for example, characterize the begin-
ning of the result of an event, in turn triggering the next function.” (Scheer
1999, sid. 18). Processgrafen “Activity chain diagram” i PROMET (Österle
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Figur 4.4 Flöde – ett centralt begrepp
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1995, sid. 103) visar en eller flera händelser som initierar en aktivitet eller pro-
cess; ”One or more (start) events… initiate an operation.”. En händelse be-
skrivs i form av ett tillstånd eller status utifrån aktivitet eller tid. I UML be-
skrivs affärshändelser som; ”A significant occurrence in time or space. A busi-
ness event is one that impacts the business.” (Eriksson & Penker 2000, sid.
424). Objekt är vidare ett mycket centralt begrepp inom UML och definieras
enligt Eriksson & Penker (ibid. sid. 4) såsom; ”The object are ”things” in the
business; they may be physical, such as people, machines, products, and ma-
terial, or more abstract, such as debts, instructions, and services… Processes
are the functions in the business that consume, refine, or use objects to affect
or produce other objects.” Resurser kan vidare; ”... be produced, consumed,
used, or refined in processes. Resources are either information or things.”
(ibid. sid. 424). I handlingsgrafen/SIMM (Röstlinger & Goldkuhl, 2006) star-
tar handlingar och flöden i processer utifrån ett handlingsobjekt (en trigger).
En trigger kan, förutom ett handlingsobjekt, också vara ett tidsvillkor som ini-
tierar aktiviteter i en process samt aktör (ibid.). Handlingsobjekten kan avse
information, av typen sluten56 information eller lager57 av information/data,
kunskap, varelse (person/djur), material/lager av material och icke-objekt (ute-
blivet resultat). Handlingsobjekten kan avse ett fysiskt ting, information om
den fysiska företeelsen eller en kombination av båda.

Vi kan konstatera att samtliga författare är överens om att någon form av input
startar processer och dess aktiviteter. Scheer (1999) menar att det är en händel-
se (aktivitet) eller resultat som är trigger till att verksamhet initieras, liknande
resonemang för även Eriksson & Penker (2000). Det råder också enighet mel-
lan författarna om att någon form av input vidareförs mellan aktörer och de
aktiviteter som ska utföras. Input varierar i författarnas beskrivningar från att
vara något som initierar, behövs i, används i, bearbetas i, förädlas i och förbru-
kas i verksamhetsprocesser. Vissa pekar på typ att input kan vara av olika ka-
raktär, d.v.s. fysisk eller abstrakt (Rentzhog, 1998; Eriksson & Penker, 2000)
Se Tabell 4.6 för den definition vi valt och de egenskaper som identifierats i
begreppet input.

56 Information i någon form som inte är direkt tolkbar av människor, t.ex. elektronisk över-
förd information. 
57 En samling av information som sparas över tiden för att användas/förbrukas/återanvän-
das, t.ex. databaser.
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Tabell 4.6 Vald definition och identifierade egenskaper i begreppet input

Begrepp Definition Egenskaper
Input (Objekt,
Inobjekt,
Resurs, Hän-
delse, Hand-
lingsobjekt).

Förutsättning för
utförande av pro-
cessers aktiviteter.

• Kan vara fysisk/abstrakt (t.ex. mate-
rial/person/djur/maskin/produkt/in-
formation/idé/behov/kunskap).

• Kan avse en trigger i form av
tillstånd/status/tid/resultat/aktör.

• Kan bearbetas, förädlas, förbrukas.

Sammanfattningsvis så kan vi notera att en input avser förutsättningar i form
av en trigger för att initiera/avbryta processer och dess aktiviteter eller ett be-
hov inför utförande (se flöde, avsnitt 4.4) av processers aktiviteter. Input som
förutsättning kan vara både fysisk eller abstrakt. Se Figur 4.5 för innebörd av
begreppet input.

4.6 Output
Steneskog (1991) anser att resultatet av att bedriva verksamhet (vara, produkt,
tjänst, information) är utgångspunkten för att förstå syftet med processer.
Rentzhog (1998, sid. 27) håller med och menar att; ”Kundernas verkliga be-
hov bestämmer hur det önskade resultatet ska se ut.”. Han betonar dock att re-
sultatet inte behöver vara en fysisk produkt utan kan lika gärna handla om nå-
got abstrakt (t.ex. ett beslut eller högre kunskap). Davenport (1993, sid. 77)
menar att processers output kan vara av olika karaktär men också utgöra en
kombination; ”The output of a process can consist either of tangible, physical
goods and services or information products, or a combination thereof.” 
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Figur 4.5 Input – ett centralt begrepp
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Processgrafen ”ARIS business process model” visar output av funktioner i
form av tjänster, materiella och mänskliga output (Scheer, 1999). Output kan
även beskrivas som en händelse i form av ett tillstånd som avslutar processer.
Österle (1995) menar att processutveckling bör ta sin utgångspunkt i proces-
sernas resultat vilka ska ge värde åt kunden (t.ex. tillgodose behov och kvali-
tet). Processgrafen “Activity chain diagram” i PROMET (Hess & Oesterle,
1996; Österle, 1995) fokuserar på output i betydelsen information och utbyte
av information mellan kärnprocesser, speciellt i flerorganisatoriska processer. 

Inom UML talar man om ”output objects”. ”…Objects that are produces by
the process or that are the results of the refinement of one or more input ob-
jects. The output objects are also resources…”. (Eriksson & Penker 2000, sid.
109). Output visas i processgrafen “Process Diagram” och illustreras även
som input till andra processer, d.v.s. visar kopplingen mellan flera processer
(ibid. sid. 110f). I handlingsgrafen/SIMM visas resultat av utförda handlingar i
form av handlingsobjekt (Röstlinger & Goldkuhl, 2006). Handlingsobjekten
kan vara av olika karaktär som vi tidigare beskrivit (se input, avsnitt 4.5) och
går som resultat till kund/klient eller som input till andra aktiviteter i proces-
sen och/eller mellan processer enligt den handlingslogik som råder. Resultat
kan också utebli. 

Vi kan konstatera att den output som processer producerar ska vara av värde
för kund/klient och tillgodose ett behov vilket också anger syftet för processer
(Steneskog, 1991; Österle, 1995; Rentzhog, 1998). Några författare pekar på
resultatets olika karaktär, fysiskt eller abstrakt (Rentzhog, 1998) eller en kom-
bination (Davenport, 1993). Att output kan gå vidare inom processer och mel-
lan processer betonas av Österle (1995), Eriksson & Penker (2000) samt
Röstlinger  & Goldkuhl (2006). 

Se Tabell 4.7 för den definition vi valt och de egenskaper som identifierats i
begreppet output.

Tabell 4.7 Vald definition och identifierade egenskaper i begreppet output

Begrepp Definition Egenskaper
Output
(Resultat,
Händelse,
Output
objects,
Resurser,
Handlings-
objekt).

Syftet med proces-
sen (slutresultat)
eller dess aktiviteter
(delresultat).

• Något (slutresultat) som kunden/
klienten har behov av, ser ett vär-
de med, uppskattar & har nytta av.

• Kan vara fysiskt/abstrakt, t.ex.
vara/produkt, tjänst, person, djur,
information, kunskap & tillstånd.

• Kan utebli.
• Kan vara en förutsättning (input/

delresultat) till en annan process.
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Sammanfattningsvis så kan vi notera att en output kan ses som syftet med pro-
cessen för att nå ett slutresultat i form av t.ex. ett tillstånd/en vara/tjänst/infor-
mation till processens kunder/klienter. Ett slutresultat som brukaren av resulta-
tet har behov av, ser ett värde med och har nytta av. Output kan också ses som
delresultat/en resurs som går vidare i en process eller mellan flera processer i
form av en input (se även Figur 4.4). Output är förväntat, något fysiskt och/
eller abstrakt, men också något som kan utebli. Se Figur 4.6 för innebörd av
begreppet output.

4.7 Aktör 
Steneskog (1991, sid. 55) har som utgångspunkt fokus på objekt ut till kund;
”… dvs de varor, tjänster, information som processen repetitivt producerar åt
kunden (extern eller intern)”, men behandlar inte kundbegreppet närmare än
så. Rentzhog (1998, sid. 26) betonar att kunden är de som ger processerna
dess existensberättigande; ”… och därmed bör styra dess resultat och inne-
håll”. Rentzhog konstaterar att kunder till en process inte bara är de som tar
emot resultatet från processer. Rentzhog refererar till Juran Institute (1993)
som föreslår att kunder kan karaktäriseras i följande kategorier; ”Primary
users” – de direkta mottagarna av resultatet, ”Downstream users” – de som
”primary users” skall tillfredsställa med hjälp av processers resultat. ”End
users” – de som åtnjuter den slutliga fördelen av resultatet (kan vara ”primary
users” eller ”downstream users”). ”Internal processors” – de inom processen
som utför arbetet. ”Regulators” – de som stiftar regler som skapar begränsnin-
gar för såväl resultatet som processer. ”Society”, till sist, utgör samhället eller
hela befolkningen i stort. Rentzhog (1998, sid. 28) konstaterar vidare att en le-
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Figur 4.6 Output – ett centralt begrepp
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verantör är en försörjare av inobjekt till verksamheters processer och påpekar
att det är viktigt med goda relationer även till leverantören; ”En bra kund har
nära relationer med sina leverantörer, förser dem med återkoppling på sina
resultat, samt gör sitt bästa för att få dem att förstå de egna behoven.”.
Davenport (1993, sid. 16) betonar värdet av att kontinuerligt lyssna på och sty-
ras av ”kundens röst” för att skapa effektiva och relevanta processer. I fler-
organisatoriska processer menar han att samtliga berörda organisationer bör
ingå i utvecklingsarbetet; ”An interorganizational process should be jointly
designed and managed by the organizations whose boundaries it crosses.”. I
Goldkuhl & Röstlinger (2006) finns flera exempel på en mer eller mindre grad
av nära samverkan och gemensamma utvecklingsprojekt mellan olika aktörer i
flerorganisatoriska processer. 

I processgrafen ”ARIS business process model” kopplas funktioner till dess
organisatoriska enhet och stöd av applikationer (Scheer, 1999). Processgrafen
“Activity chain diagram” i PROMET (Hess & Oesterle, 1996; Österle, 1995)
visar att processers aktiviteter kan bearbetas manuellt eller av applikationer i
olika organisationer och deras ”affärsområden”. I UML (Eriksson & Penker,
2000) modelleras aktiviteter och processers utförande i form av tillhörighet till
organisationsenhet eller organisation i ”Activity Diagram”. Däremot finns an-
dra typer av dokument där aktörer får en betydligt mer framträdande roll58. I
handlingsgrafen/SIMM beskrivs utförare av handlingar i form av person/
yrkesroll, grupp av personer, organisation, och/eller artefakt (Röstlinger &
Goldkuhl, 2006). I andra typer av dokument/SIMM59 illustreras även aktörer i
form av klienter som mottar och brukar en produkt (ett resultat) och upp-
dragsgivare som initierar process i form av produktbeställare.

Vi kan konstatera att det finns olika roller hos aktörer som har betydelse för
processen. Aktörer som ger uppdrag till processer, tillhandahåller förutsättnin-
gar till processer (Rentzhog, 1998), utförare av aktiviteter i processer (Scheer,
1999; Eriksson & Penker, 2000; Röstlinger & Goldkuhl, 2006) och aktörer
som ska nyttja resultatet av processer (Davenport, 1993; Rentzhog, 1998;
Röstlinger & Goldkuhl, 2006), d.v.s. den eller de som ger processens dess exi-
stensberättigande. Att interna kunder (Steneskog, 1991; Rentzhog, 1998) tar
emot output/resultat avser, i vår tolkning, de som utför arbetet inom processen
som mottagare av delresultat och inte det slutresultat som processer genererar
till dess avnämare. Vidare ser vi de som stiftar regler snarare som en uppdrags-
givare/normsättare än en kund. Den notation som studerats för de operativa
processerna saknar i stort koppling mellan aktiviteter som utförs och den roll
som utföraren har i relation till den verksamhet som bedrivs (t.ex. leverantör,
58 I t.ex. användningsfall där personers och systems roller i verksamhet framgår.
59 Se t.ex. samverkansgraf och processgraf i Röstlinger & Goldkuhl (2006).
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inköpare, ordermottagare), förutom i handlingsgrafer/SIMM (Röstlinger &
Goldkuhl, 2006). Aktörer i form av organisationstillhörighet och applikationer
kan dock illustreras i samtliga grafer (Scheer, 1999; Österle, 1995; Eriksson &
Penker, 2000; Röstlinger & Goldkuhl, 2006). 

Se Tabell 4.8 för den definition vi valt och de egenskaper som identifierats i
begreppet aktör. 

Tabell 4.8 Vald definition och identifierade egenskaper i begreppet aktör

Begrepp Definition Egenskaper
Aktör 

Leverantör/
försörjare

Utförare

Kund/klient/
uppdragsgi-
vare

Någon/några som
levererar förutsätt-
ningar för proces-
ser. 

Någon/några som
utför & ansvarar för
aktiviteter som
producerar del- 
eller slutresultat. 

Någon/några som
har nytta av, kan
vara beställare av
& är mottagare av
verksamhetens
resultat. 

• Kan avse olika typer (t.ex. organi-
sation/enhet, person, yrkesroll, ar-
tefakt/applikation). 

• Kan vara interna/externa.

• Är viktiga för processers resultat.
• Är viktiga att samverka med &

återkoppla till.

• Tillhör en organisation.

• Anger syftet med processer, bör
styra resultat & innehåll. 

• Kan avse direkta mottagarna av
resultatet, andra som ska tillgodo-
ses med hjälp av resultatet, de
som åtnjuter den slutliga fördelen
av resultatet, hela befolkningen i
stort.

Sammanfattningsvis så kan vi notera att en aktör kan avse olika processroller,
som initierare av (uppdragsgivare), försörjare till (leverantör), utförare av ak-
tiviteter och avnämare (kund/klient) i rollen som mottagare/brukare av proces-
sers resultat (slutresultat). Aktörer som utförare av aktiviteter kan vara av olika
typer, en organisation, yrkesroll, person och artefakt. Se Figur 4.7 för innebörd
av begreppet aktör. 
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4.8 Sammanfattning 
Här följer nu en sammanfattning av kapitlet avseende centrala begrepp i stude-
rad teori, benämning och definition samt möjliga egenskaper hos processbe-
greppen. Vi kan efter vår teorigenomgång konstatera att benämningar och in-
nebörd i centrala begrepp är mycket varierande. Våra reflektioner utifrån detta
kapitel är att:

• Det kan vara av värde att kategorisera och klargöra möjlig innebörd i
processbegreppen aktivitet, input, output, flöde och aktör. Här före-
kommer många olika benämningar och/eller betydelser vilket kan
vara svårt att vara medveten om vid en modellering och därmed svårt
att reflektera över och hantera i en tillämpning av en processoriente-
rad metod och processmodell. Rekommenderade begrepp och dess
symboler leder som bekant till att fokus riktas mot dessa i en kartlägg-
ning av verksamhetsprocesser. Med en medvetenhet om alternativ och
nyansering i begrepp kan möjligheter till relevant fokus och ökad pre-
cision nås i  processmodellering.

• Begreppet mål kan vidare tydliggöras avseende olika typer (för t.ex.
organisation, process, flöde och aktiviteter) och hur dessa kan hante-
ras i en kartläggning av verksamhetsprocesser för att tillgodose att en
anskaffning av datorbaserade informationssystem bidrar till organisa-
tionens mål och tillhandahåller relevanta och effektiva IT-stöd. 

• Det kan vara viktigt att lyfta fram och beskriva den externa kunden/
klienten (aktör) som ett eget centralt begrepp i modellering av operati-
va verksamhetsprocesser. Vi har valt begreppet avnämare för att neu-
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Figur 4.7 Aktör – ett centralt begrepp
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tralisera fokus på typ av verksamhet och använda en mer generisk be-
nämning. Syftet med att processorientera sin verksamhet är att foku-
sera på den/de man är till för. Därför bör den/de som är direkta60 bru-
kare av verksamhetsprocessens resultat tydliggöras. I annat fall finns
en ”risk” att datorbaserade informationssystem enbart anskaffas uti-
från interna användares behov och inte tar med den externa avnäma-
ren som ska uppleva en väl fungerande verksamhet, effektiv kommu-
nikation och hög tillgodoses med kvalitet i bruk av resultat (vara/
tjänst/information). 

• Ett annat centralt processbegrepp som kan vara relevant att lyfta upp i
en kartläggning av verksamhetsprocesser är organisation, d.v.s. aktö-
rens tillhörighet till organisation samt ansvar för aktiviteters utförande
i flerorganisatoriska processer. Datorbaserade informationssystem an-
vänds och utvecklas över organisatoriska gränser i allt högre grad och
därför bör en kartläggning av dess förutsättningar och utförande även
ge underlag för att möjliggöra integration av system. 

4.8.1 Bidrag till kunskapsområdet 
Vi vill i avhandlingen besvara forskningsfrågan; ”Vilka generiska begrepp
och möjliga egenskaper kan användas för att identifiera och beskriva verk-
samhetsprocesser?”.

Utifrån vår teorigenomgång i avsnitt 4.1 - 4.7 har vi kommit fram till följande
processbegrepp, definitioner, egenskaper och relationer mellan begreppen, en-
ligt tabell 4.9 och figur 4.8. Tabell 4.9 utgör ett delresultat, utifrån våra littera-
turstudier, till kunskapsområdet verksamhetsprocesser och en taxonomi att
t.ex. använda vid kartläggning av verksamhetsprocesser och utvärdering av
processmodeller. Vi har valt att hålla fast vid de generiska begrepp som även
framkommer i relaterade studier, aktivitet, input, output och aktör, men dess
innebörd är betydligt mer nyanserad. Några begrepp har lyfts upp som centrala
såsom mål, flöde, avnämare61 och organisation eftersom vi anser att de spelar
en betydande roll för att nå kunskap om verksamhetsprocesser som grund för
anskaffning av komponentbaserade informationssystem.  

60 Utifrån en reflektion över mottagare i andra och tredje led samt för samhället i stort för
att identifiera andra potentiella avnämare till processen.
61 Kund i Goldkuhl (1995a) och Lind (2001).
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Tabell 4.9 Processbegrepp i teori

Begrepp Definition Egenskaper Relationer
Mål Syftet med &

önskat till-
stånd för
något.

Kan vara kundoriente-
rade.

Kan formuleras i pro-
cesskaraktäristika/
mått/mätetal för t.ex.
tid, kvalitet, kostnad,
flexibilitet & kundtill-
fredsställelse.

Kan härledas från
affärsstrategier/kritiska
framgångsfaktorer.

Kan användas i plane-
ring, styrning, samord-
ning & uppföljning.

Kan avse organisa-
tion/process/flöde
utförande/IT/
resurser62/resultat.

Aktivitet Ett önskat ut-
förande.

Kan vara kundoriente-
rade/värdeökande.

Kan vara mer/mindre
betydelsefulla.

Uppstår & utförs i tid
& rum. 

Kan utföras via media i
en viss frekvens med
hjälp av instrument.

Kan styras med regler,
villkor, tid, status &
mål.

Behöver input &
genererar output.

Utförs av aktör
under mänskligt in-
flytande och/eller IT.

Utförs i någon
organisation/plats.

Kan ha mål.

62 Vi kommer inte att gå vidare med begreppet resurs här på annat sätt än att konstatera att
detta begrepp kan användas som en egenskap hos flera av våra centrala begrepp t.ex. för
aktör och input i betydelse en tillgång. Se kapitel 6.
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Begrepp Definition Egenskaper Relationer
Flöde En strukture-

rad samling av
aktiviteter &
information
som behövs i
processen i
form av att ini-
tiera/avbryta,
ge förutsätt-
ning för, an-
vändas i, be-
handlas i, för-
ädlas i &
vidareföras
mellan aktivi-
teter till ett
resultat.

Kan utföras i sekvens,
parallellt, alternativa,
möjliga, initierande,
avbrutna eller samti-
diga handlingar. 

Kan utföras repetitivt.

Har ett start & ett slut.

Kan vara helt/delvis
automatiserade.

Kan vara interna/exter-
na.

Kan styras i form av
villkor & beslut.

Kan stödja planering,
styrning, handling &
kontroll.

Kan kundanpassas/göra
processer mer ändamål-
senliga & effektiva.

Utförs i en organisa-
tion.

Hanterar objekt (in-
put/output), dess till-
stånd, riktning &
relation till andra
objekt.

Genererar output.

Kan ha mål.

Input Förutsättning
för utförande i
processers ak-
tiviteter.

Kan vara fysisk/ab-
strakt (t.ex. material/
person/djur/maskin/
produkt/information/
lager/sluten informa-
tion/uppgift/idé/behov/
instruktion/kunskap).

Kan avse en trigger i
form av tillstånd/status/
tid/resultat/aktör.
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Begrepp Definition Egenskaper Relationer

Output Syftet med
processen
(slutresultat)
eller dess ak-
tiviteter (del-
resultat).

Något (slutresultat) som
kunden/klienten har be-
hov av, ser ett värde
med, uppskattar & har
nytta av.

Kan vara fysisk/abstrakt
t.ex. vara/produkt/tjänst/
person/djur/informati-
on/lager av informati-
on/sluten information/
kunskap/tillstånd. 

Kan utebli.

Kan vara en förut-
sättning (input) till en
annan process.

Kan ha mål.

Aktör Någon/några
som initierar
(uppdragsgi-
vare), försör-
jer (leveran-
tör) & utför
processers ak-
tiviteter samt
mottar proces-
sers resultat
(interna utfö-
rare/externa
avnämare).

Kan avse organisation/
enhet, person, yrkes-
roll, artefakt/ applika-
tioner.

Kan tillhöra en orga-
nisation. 

Kan vara interna/ex-
terna.

Kan ha mål. 

Kan vara viktiga för
processers resultat.

Kan vara viktiga att
samverka med &
återkoppla till.

Avnämare Någon/några
som har nytta
av, kan vara
beställare av
& är mottaga-
re av verksam-
hetens resultat.

Kan avse direkta mot-
tagarna av resultatet,
andra som ska tillgodo-
ses med hjälp av resul-
tatet, de som åtnjuter
den slutliga fördelen av
resultatet, hela befolk-
ningen i stort.

Anger syftet med
processer, bör styra
dess resultat & in-
nehåll. 

Kan vara interna/ex-
terna.

Organisa-
tion

Verksamhet
som bedrivs
med eget
resultatansvar
inom juridiska
gränser.

Tillhandahåller utfö-
rande av & aktörer
till aktiviteter.

Kan ha mål.
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Samtliga identifierade begrepp och dess egenskaper går vidare till kapitel 6.
Där ställs de mot våra utgångspunkter från kapitel 3 och vår empiri i kapitel 5
för att skapa ett underlag till vårt bidrag till kunskapsområdet i form av generi-
ska processbegrepp med möjliga egenskaper samt det urval av begrepp och
egenskaper som går vidare som bidrag till ett ramverk för en verksamhetsnära
kravspecifikation. En begreppsgraf sammanfattar slutligen innebörd av verk-
samhetsprocesser utifrån teori och de generiska begrepp vi identifierat samt
dess relationer till varandra. Se Figur 4.8.

Figur 4.8 illustrerar centrala begrepp (rundad fyrkant) dess relationer (pilar
med riktning och formuleringar som läses i formen ”Begrepp A har denna re-
lation till begrepp B”) och inramning (centralt begrepp som innefattar/avser
flera andra centrala begrepp markeras med streckad ram). I begreppsmodellen
kan utläsas att mål kan avse organisation, verksamhetsprocess, flöde, aktivitet,
aktör, organisation och slutresultat. Verksamhetsprocesser kan initieras/avbry-
tas av en input/ett delresultat som ger förutsättningar för och behövs i, an-
vänds i, behandlas i, förädlas i och vidareförs mellan aktiviteter. Aktiviteter är
arbetsuppgifter som utförs av någon aktör. Aktör kan avse medarbetare och/el-
ler artefakter som tillhör någon organisation. Output/slutresultat genereras
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Figur 4.8 Centrala begrepp i verksamhetsprocess – utifrån teori
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som resultat av verksamhetsprocesser och bör vara av värde för den externa
avnämaren. Avnämare kan också vara en aktör och utförare i verksamhetspro-
cessen (t.ex. att montera sina möbler från IKEA, sköta bokningar och beställ-
ningar av olika slag och utföra service på maskiner). Input/delresultat (infor-
mationsflöde) och aktiviteter (arbetsflöde) struktureras i ett flöde utifrån en
mer eller mindre planerad verksamhetslogik.
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5 Verksamhetsprocesser i LiV 
Kapitlet avser att behandla forskningsfrågan; ”Vilka generiska begrepp och
möjliga egenskaper kan användas för att identifiera och beskriva verksam-
hetsprocesser?”. Syftet med kapitel 5 är att klargöra vilken innebörd verksam-
hetsprocesser har i vår empiri. Kapitlet kommer att behandla vår empiri i
form av en rekonstruktion av den dokumentation som genererats inom ramen
för VISI-projektet inom Landstinget i Värmland (LiV) samt intervjuer med
personer i den operativa projektledningen. Bidrag kommer att genereras till
kunskapsområdet verksamhetsprocesser i form av generiska processbegrepp
med möjliga egenskaper som kan vara relevanta att beakta inför och under en
modellering av verksamhetsprocesser. 

5.1 Processbegreppet 
För att beskriva verksamhet i form av processer så behöver vi dels förstå vad
verksamhet kan innebära (se kapitel 3 och 4) och förstå vad vi behöver struk-
turera och beskriva i form av processer. I vår kontext handlar det om att hitta
mötet mellan verksamhet och den teknik som ska stödja och/eller möjliggöra
denna verksamhet i form av anskaffning av existerande mjukvarukomponen-
ter, se Figur 5.1.

Som Figur 5.1 illustrerar så är fokus (markerat med fet stil) i detta kapitel att
behandla möjlig innebörd av verksamhetsprocesser utifrån empiri för att hitta
essentiella begrepp att använda i en processtrukturering (forskningsfråga 2).
Några av dessa essentiella begrepp med vissa egenskaper kan vara relevanta i
en kravspecifikation för komponentbaserade informationssystem (forsknings-
fråga 2.1). Vår gemensamma uppgift är att svara på; ”Hur kan mötet mellan
verksamhetsprocess och mjukvarukomponent ske i en verksamhetsnära krav-
specifikation?” (forskningsfråga 1). 
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Figur 5.1 Forskningsfrågor som behandlas i kapitel 5
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Vi går nu vidare och presenterar den syn på processbegreppet som kan identi-
fieras i den processorientering som bedrivits inom Landstinget i Värmland.

5.1.1 Processbegreppet i Landstinget i Värmland
Processorientering är inget nytt inom LiV och för Midb�e (040616); ”Hälso-
& sjukvård är väldigt mycket processer… jag är sjuksköterska i grunden och
vårdprocesser har vi pratat om så länge jag har varit syrra...”. Midb�e (ibid.)
fortsätter; ”VISI-projektet utgick formellt och även ganska mycket reellt ifrån
LiV 2002 projektet som hade ett vidare syfte att processorientera hela lands-
tinget i Värmland. VISI-projektet höll fast vid det även efter det att LiV 2002
hade övergett den inriktningen, för det tycker jag att man gjorde. Man styrde
väldigt snabbt över på organisations- och strukturändringar och lämnade
processerna som man hade dragit igång arbete med, väldigt mycket åt sitt öde
och i många fall åt sitt förfall.”. Att VISI-projektet hade en uttalad processyn
tycker Midb�e (040616) är naturligt; ”Det tror jag hängde ihop med den situ-
ation som var i slutet av 90-talet med IT-stöd som då var väldigt avgränsade.
Vi hade ju massor med, vi hade väl över 400 vårdsystem, som då hade en liten
sekvens egentligen av ett större flöde och det var ganska uppenbart att grän-
serna ställde till det. Det ledde till att man fick lägga in samma information
gång på gång, man fick inte informationen att följa med patienten så snabbt
och effektivt som man ville.”. 

Att tidigare IT-stöd saknat en processorienterad syn kan Midb�e (040616) se
tydligt; ”Det var väldigt uppenbart… då tänkte man väldigt avgränsat och
väldigt dokumentationsinriktat. Man skulle ersätta de ganska stela dokumen-
tationsrutinerna som man hade då.”. Johnsson (040614) som har arbetat med
systemutveckling i LiV sedan 1976 håller med om att det sätt som den bedri-
vits på inte varit framgångsrikt. ”Att börja tänka i processer var ett sätt att
förändra arbetssättet.” Johnsson konstaterar att påverkan att använda en pro-
cessyn kom från olika håll, nationellt och i och med kontakten med Astrakan.
Hallberg (040621) säger att, ”Vi kom till insikt ganska tidigt om att IT-stöd
måste stödja kärnprocessen, IT-stöd i vården har kommit in helt fel, de har
kommit in via administrationen… datorer har bara använts till att datorisera
oftast då administrativa rutiner… och även dokumentation… själva vårdpro-
cessen, vad den består av, den var inte identifierad …”.

Johnssons vision (040614) är att processerna ska utgöra verksamhetens ”rygg-
rad” som ska stödjas av systemet och att verksamheten kan behöva en massa
”revben”; ”Men det är inte säkert att de revbenen finns just i det här
standardsystemet.” (ibid.). Börjesson (040622) menar att processynen bygger
mycket på tidigare tankar och idéer; ”Jag tror att mycket av bakgrunden är
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LiV2002… när jag kom in i projektet så hade vi lite outvecklade idéer sedan
tidigare och vi hade lyssnat en del på Astrakan… vi trodde mycket på dom
helt enkelt… jag tror fortfarande mycket på att man måste titta på den grund-
läggande processen när man bygger system och anpassa system efter det”63.

5.1.2 Generella och verksamhetsspecifika processer
LiV definierar vårdprocesser som den kedja av aktiviteter som initieras av en
vårdbegäran och resulterar i ett vårdutförande (VISI 2000:2, sid. 4). En gene-
rell vårdprocess består av två delar, en administrativ del och en vårdrelaterad
del (VISI, 2001). Den administrativa delen behandlar en vårdbegäran (remiss,
personlig framställan) som tas emot, sorteras, eventuellt registreras, bedöms
och accepteras eller hänvisas. ”En vårdbegäran leder alltid till någon form av
administrativ bedömning av om begäran riktats till rätt enhet. Denna bedöm-
ning görs genom att man prövar om den vård (bedömning, utredning eller be-
handling) som begärs ingår i den mottagande enhetens vårdutbud… Vårdbe-
gäransbedömningen leder till att man accepterar eller icke accepterar vård-
begäran.” (VISI 2001, sid. 16).

Vidare så kan vi läsa att; ”En icke accepterad vårdbegäran innebär att vård-
begäran hänvisas till annan enhet eller tillbaka till den som riktade vårdbegä-
ran (remitterande eller personen själv).” (ibid.). En accepterad vårdbegäran
övergår till ett vårdåtagande i den andra vårdrelaterade delen av processen och
personen övergår till att bli patient. Någon form av professionell behovsbe-
dömning sker av t.ex. en läkare. Vårdåtagandet kan avvecklas direkt (personen
behöver ingen vård) eller leda till en planering av en rad vårdaktiviteter som
utförs och utvärderas, ofta i många omgångar, innan en slutlig behovsbedöm-
ning leder till en avveckling av åtagandet. Patienten är utskriven eller hänvisas
till annan vårdenhet (VISI 2001, sid.14). Se Figur 5.2 för en illustration av den
generella vårdprocessen utifrån den som visas i LiV’s kravspecifikation. Pro-
cesser/delprocesser illustreras med en femhörning, information beskrivs med
en romb och i form av pilar i flödet. Val/beslutspunkt beskrivs i form av en
diamant och ett avslut/hänvisning illustreras med en svart punkt. Samtliga
symboler är gråmarkerade i originalet. Indelningsgrunden för vårdprocesser
utgörs av patientens vårdbehov. Samma eller likartat uppfattat tillstånd ger lik-
artat vårdbehov och vårdtjänster (VISI 2001, sid. 18). Initialt i LiV2002 iden-
tifierades ca 70 processer som viktiga att beskriva och nå kunskap om
(Christiansson M-T, 2000a). 

63 Astrakan är ett konsultföretag inom IT-branschen.
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När VISI-projektet startade var strategin snarare att identifiera en generell
vårdprocess som var allmängiltig för hela vården oavsett vårdbehov. Vårdpro-
cesser kan vara flerorganisatoriska i sin karaktär då utförande av vård kan ske
på många olika ställen; ”Vårdprocessen finns inom varje vårdenhet, som ett
ständigt pågående flöde av aktiviteter. Vårdprocessen löper också mellan
vårdenheter och mellan olika huvudmän. För patienten är det tämligen o-
intressant om sjuksköterskan är anställd i kommunen eller landstinget, om
läkaren är privatpraktiserande eller hör till länsverksamheten si eller så. Det
viktiga är att vården är riktig och bra och att vårdkedjan håller, hela vägen.”
(Midb�e 2001, sid. 4). Detta innebär att det finns mängder av processvarianter
avseende mellan vilka organisatoriska enheter som flödet i vårdprocesser lö-
per, detta utifrån fall till fall. Aktiviteter som utförs ska däremot vara desamma
oavsett var dessa utförs. Hur aktiviteter utförs är däremot verksamhetsspecifikt
baserat på en dialog med patienten och utifrån dess vårdbehov.

I LiV’s kravspecifikation kan man läsa att; ”Det efterfrågade vårdinforma-
tionssystemet måste grunda sig på begrepp som är stabila och generella. LiV
har i flera år arbetat med att identifiera, utveckla och tillämpa en generell
modell för vårdprocessen (vård av enskild patient).” (VISI 2001, sid. 13).
Midb�e (040616) menar att; ”Generella processer är de som är allmängiltiga
för hela verksamheten.” Hallberg (040621) påpekar att alla processer inom
Landstinget bygger på vårdprocessens struktur och flöde; ”Vi har en generell
process, det är vårdprocessen och överensstämmelse mot den fick vi bekräftat
gång på gång, att den är giltig.”. Denna uppfattning har även Johnsson
(040614); ”… alla personer var väl medvetna om att det är ”detta” vi gör i
verksamheten men det fanns inte uttalat med samma begreppsapparat… Den
generella processen är den som går att applicera på vilken vårdande enhet
som helst, både i planerade och akuta situationer”. Alla generella processer
kan brytas ner i rutinmässig hantering på olika enheter och är då verksamhets-
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Figur 5.2 Generell vårdprocess (VISI 2001, sid.14)
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specifika. Johnsson menar vidare att det beror på vilket fokus man har om man
ser en eller flera generella processer. I VISI-projektet låg fokus på omhänder-
tagande, men det kan också ligga på den administrativa processen. Vi tolkar
detta snarare som två olika perspektiv på en och samma generella vårdprocess.

Att utgå ifrån generella processer var något naturligt enligt Midb�e (040616);
”Vi såg tidigt att vi måste ha ett IT-stöd som har en kärna som är allmängiltig
och på den måste man kunna lägga tjänster som är mer specifika, t.ex. tjäns-
ter som hanterar annan information än vad som kärnprocessen kräver. Det
kan också vara att man behöver olika gränssnitt till samma information. Vi
ville inte ha en spretig flora av informationssystem utan ambitionen var att vi
skulle ha den gemensamma grunden och kärnan i begreppen vårdbegäran,
vårdåtagande, vårdplan och vårdutbud. Då måste vi säkerställa att alla kan
förstå innebörden av det och ta till sig det och se hur detta kan tillämpas i den
egna verksamheten.”. Johnsson (040614) håller med eftersom utgångspunkten
var ett system för hela LiV’s hälso- och sjukvård; ”Som vi har idag så har vi
massor av olika system som har byggts upp för de här mer specifika proces-
serna… som blir då isolerade… kommunicerar inte… problem med säker-
het”. Hon påpekar att detta inte fungerar då patientens gång genom sjukvår-
den går över organisations-, verksamhets- och ekonomiska gränser vilket med-
fört problem i uppföljning av verksamhet, ekonomi och kvalitet. Hallberg
(040621) förklarar vidare; ”Med en generell process i grunden ska systemet se
likadant ut på alla enheter, man ska känna igen sig oavsett om man jobbar på
kirurgen, medicin eller på akuten. Systemet ska i grunden bete sig likadant;
användarvänlighet.”. Hallberg menar att det inte skulle vara hållbart att göra
tvärtom, det var aldrig på agendan; ”Vi skulle få hur många systemvarianter
som helst och rejäla varianter, byter man enhet så får man lära in ett nytt sy-
stem, det ville vi undvika.” Han tillägger att kostnaderna också var en faktor;
”Det hade varit mycket dyrare att göra tvärtom”.

5.2 Mål
I den förklarande texten till begreppsmodellen i VISI-projektets kravspecifika-
tion kan vi utläsa att; ”De åtgärder som planeras i vårdåtagandeplanen vidtas
för att på ett eller annat sätt påverka patientens samlade hälsotillstånd. Det
tillstånd man avser att uppnå med hjälp av de planerade arbetsmomenten ut-
trycks i mål vilka ställs i relation till patientens problem och uppfattade till-
stånd.” (VISI 2001, sid. 17). Här beskrivs mål i betydelsen av önskat tillstånd
för planerade och utförda arbetsmoment. Vidare så framgår det att mål formu-
leras i vårdåtagandeplaner vilka ställs i relation till patientens uppfattade till-
stånd/problem. En vårdutvärdering för en patient sker utifrån de mål som
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formulerats i vårdåtagandeplanen och/eller för enskilda arbetsmoment. Därför
anges även måluppfyllelsegrad i en vårdutvärdering (ibid. sid. 19). 

Utifrån avsnitt 5.1.1 och texten ovan kan vi utläsa att mål avser aktiviteter (ar-
betsmoment) och förväntat utfall (resultat) som kan härledas utifrån patientens
vårdbehov (problem och uppfattat tillstånd) i relation till enhetens vårdutbud
vilka formuleras i ett vårdåtagande. Val av och utförande av aktiviteter i vård-
processer styrs utifrån en bedömning från ”fall till fall”. I bilaga 1 (avsnitt 2)
kan vi utläsa att mål förekommer i verksamhetsspecifika processbeskrivningar
i form av en textuell beskrivning där det framgår att mål för behandling även
sätts av patienten och formuleras i vårdplaner. 

Se Tabell 5.1 för den definition vi valt och de egenskaper som identifierats i
begreppet mål.

Tabell 5.1 Vald definition och identifierade egenskaper i begreppet mål

Begrepp Definition Egenskaper
Mål Syftet med &

önskat tillstånd
för något.

• Utgår ifrån patienten. 
• Kan avse aktiviteter/resultat/input.
• Kan formuleras av patienter.
• Formuleras i ett vårdåtagande/vård-

planer/uppdrag (input).
• Kan härledas från vårdbehov & re-

lateras till vårdutbud. 
• Kan vara av värde för planering/ut-

förande/uppföljning.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mål kan ange syftet med och önskat
tillstånd för aktiviteter och förväntade resultat. Mål sätts utifrån en bedömning
som baseras på utbud, behov (problem/tillstånd) och åtagande/uppdrag (se
output, avsnitt 5.6) vilket sedan styr val av lämpliga aktiviteter för att nå ön-
skade resultat (tillstånd). Mål utgår ifrån och kan formuleras av avnämaren.
Mål kan användas för planering, utförande och uppföljning av verksamhet. Se
Figur 5.3 för innebörd av begreppet mål. I kapitlets samtliga begreppsgrafer
har följande symboler använts; rundade fyrkanter som markerats med fet stil
avser fokuserat centralt begrepp. Rundade fyrkanter avser centrala begrepp.
Ramar runt flera begrepp visar att ett begrepp kan innefatta flera kategorier.
Pilar avser relationen mellan begrepp och ska utläsas i pilens riktning i formen
”Begrepp A har följande relation till begrepp B”. Punkter vid sidan om centralt
begrepp avser exempel på dess egenskaper.
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5.3 Aktivitet
I den förklarande texten till begreppsmodellen i VISI-projektets kravspecifika-
tion kan vi utläsa att; ”Vårdplanen byggs upp av arbetsmoment, som beskri-
ver de patientrelaterade aktiviteter som planeras. Varje arbetsmoment har en
ansvarig vårdgivare. Aktiviteter kan utföras inom den enhet där beslutande
vårdgivare tjänstgör (internt arbetsmoment) eller vid en annan organisatorisk
enhet (externt arbetsmoment).” (VISI 2001, sid. 17). Den ansvarige vårdgiva-
ren har även till uppgift att för varje utfört arbetsmoment redovisa resultat
(eller utfall) av genomförda åtgärder (ibid. sid. 19).

Vidare så kan vi läsa att; ”Varje vårdbehov som grundas på ett uppfattat till-
stånd leder till en särskild planering av vilka arbetsmoment som är lämpliga
att genomföra i det enskilda fallet. Inom hälso- och sjukvård förekommer ett
stort antal ”typtillstånd” som åtgärdas på ett visst, mer eller mindre stan-
dardiserat sätt, med varierande grad av individuella anpassningar. För de
vanligare uppfattade tillstånden har man inom sjukvården ofta formulerat re-
kommenderade insatser i form av riktliner, PM eller liknande. Varje vårdenhet
har till uppgift att hjälpa patienter utifrån den kompetens och de resurser en-
heten besitter, i relation till patientens bedömda vårdbehov. När en enhet åtar
sig att hjälpa en patient kan detta innebära att man utför en del insatser inom
den egna enheten men också att man beställer insatser från andra enheter. De
insatser man kan utföra eller förmedla inom enheten utgör enhetens
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Figur 5.3 Mål – ett centralt begrepp
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vårdutbud. Enhetens vårdutbud kan innehålla många olika typer av ”insats-
paket” som var och ett motsvarar ett uppfattat tillstånd eller hälsoproblem
hos patienten. Dessa standardiserade ”insatspaket” kallas vårdtjänster.”
(VISI 2001, sid. 17f).

I VISI-projektets kravspecifikation förklaras begreppet vårdtjänst med att;
”En vårdtjänst består av ett eller flera arbetsmoment som kan vara gruppera-
de på olika sätt, och ev. kan hänföras till en beskriven metod (se nedan). En
vårdtjänst ska kunna vara såväl enkel och okomplicerad, som omfattande och
komplex. En vårdtjänst kan ingå i en annan vårdtjänst. På en hög nivå kan en
vårdtjänst motsvara hela omhändertagandet av en patient med en viss typ av
problem eller behov, från utredande till behandlande insatser. En sådan kom-
plex vårdtjänst består troligen av ett antal mindre vårdtjänster, som kan bestå
av ett fåtal arbetsmoment. En vårdtjänst på hög nivå kan också innehålla al-
ternativa vårdtjänster, som kan hänföras till olika metoder, på lägre nivå.”
(VISI 2001, sid. 18). Kopplingen mellan vårdtjänster och vårdutbud förklaras
enligt följande; ”Vårdutbudet är således vårdenhetens beskrivning av de
vårdtjänster som enheten har förmåga att utföra, och bör därmed kunna an-
vändas för att presentera enheten gentemot sin omvärld. Uppgifter som krävs
för att framställa en vårdbegäran till en enhet bör t ex kunna hämtas från en-
hetens vårdutbud. Olika vyer av vårdutbudet skall kunna förekomma, t ex. för
allmänheten, för andra vårdenheter och för medarbetare inom den egna enhe-
ten.” (ibid.).

Ett begrepp som inte ingår i VISI-projektets begreppsmodell men som ändå
bedömts som viktigt är vårdkontakt vilken; ”… kan användas för att beskriva
de praktiska, administrativa förutsättningarna för att utföra de vårdtjänster
som ingår i utbudet. Ex på vårdkontakter kan vara Besök, Telefonkontakt eller
Slutenvårdstillfälle.” (VISI 2001, sid. 18f).

Utifrån avsnitt 5.3 kan vi utläsa att aktiviteter som utförs i operativ vårdverk-
samhet är primärt standardiserade insatser med en ansvarig medarbetare (till-
hörande någon personalkategori) som kan utföras internt eller externt (andra
vårdgivare/allmänhet). Arbetsmoment ingår i vårdtjänster som i sin tur ingår i
olika vårdutbud. Vissa arbetsmoment, av praktisk och administrativ (stödjan-
de) karaktär, är förutsättningar för att kunna utföra vårdtjänster (se bilaga 1,
avsnitt 2). Vidare så framgår det i bilaga 1, utifrån verksamhetsspecifika pro-
cessbeskrivningar (avsnitt 2), att aktiviteter kan vara kopplade till någon infor-
mationsresurs/applikation/media. Här framgår också att planerade åtgärder
skapas utifrån patientens behov, innehåller ett/flera mål och kan utföras i sam-
verkan med annan vårdgivare. I användningsfallen (avsnitt 3) finns en mängd
exempel på aktiviteter som ett komponentbaserat informationssystem ska stö-
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dja och/eller utföra (t.ex. presentera, boka, välja, prioritera och svara) av aktö-
rer (personer och/eller artefakter).  

Se Tabell 5.2 för den definition vi valt och de egenskaper som identifierats i
begreppet aktivitet.

Tabell 5.2 Vald definition och identifierade egenskaper i begreppet aktivitet

Begrepp Definition Egenskaper
Aktivitet (Ar-
betsmoment,
Vårdtjänst, In-
satspaket,
Vårdkontakt,
Åtgärd). 

Ett utförande som
genererar ett
resultat. 

• Patientrelaterade.
• Ingår i vårdutbud av

möjligt/förmedlat utförande.
• Kan avse praktiska & administra-

tiva förutsättningar, (t.ex. besök,
telefon & slutenvårdstillfälle).

• Kan avse standardiserade insatser
(t.ex. behandling & diagnos).

• Kan avse interna/externa (andra
vårdenheter/allmänheten).

• Utförs av person och/eller artefakt
& har en ansvarig vårdgivare.

• Kan vara kopplade till någon in-
formationsresurs/applikation/media.

• Kan ha ett/flera mål.   

Sammanfattningsvis kan vi notera att en aktivitet (arbetsmoment, tjänst, insats,
kontakt, åtgärd) är ett önskat utförande som stöds och/eller utförs samt ansva-
ras av en aktör. Aktiviteter kan vara av olika karaktär, praktiska/administrativa
förutsättningar och standardiserade/professionella moment vilka utgår ifrån
och formulerar avnämarens behov och önskemål (se mål, avsnitt 5.2). Aktivi-
teter kan utföras internt och/eller externt samt genererar ett utfall/resultat i
form av output. Se Figur 5.4 för innebörd av begreppet aktivitet.  
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5.4 Flöde
Midb�e (040616) tycker att arbetsflödet i form av vad man gör i varje vårdä-
rende, d.v.s. aktiviteter samt informationsflöden och informationsresurser har
varit extra viktigt att dokumentera i processgrafer64. ”Sedan försökte vi fånga
informationsflödena och vi använde en sådan notation med processen högst
upp med aktiviteter och på en grov nivå förädlingsobjektets förändrade till-
stånd och med ett notplan beskriver man då informationsresurser i första
hand och vertikala pilar som illustrerar informationsflödena.”

Hallberg (040621) håller med. Att fånga informationsflöden och interaktion
med den information som används genom processen var vad det hela handlade
om när det gäller IT-stöd; ”Att verkligen se att vi inte jobbar dumt, att vi job-
bar på ett smart sätt med stöd av IT och att de funktioner som behövs fanns…
Vilka informationsplan som varje processteg interagerar med, t.ex. boka en
patient, om det är en svart anteckningsbok som är stödet idag eller en dator…
vi la alla saker där vi noterade saker i notplan under processmodellen och så
ritade vi pilar upp och ner till processtegen.”. Utifrån sitt arbete med grund-
strukturer som IT-arkitekt tycker Börjesson (040622) att det absolut viktigaste
varit att fånga den generella processen, d.v.s. varje vårdärende men tillägger;
”… och sedan är patientens väg genom olika enheter viktigt, den måste man
också bygga in i strukturen så att man lär sig att skilja den ena och den andra
informationen om en patient… Arbetet inom en vårdenhet är en sak och arbe-
tet mellan vårdenheter är en annan sak.”.

64 Se ett exempel på en processgraf i bilaga 1, figur 1.
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Figur 5.4 Aktivitet – ett centralt begrepp
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Utifrån avsnittet ovan kan vi utläsa att det är viktigt i LiV att kartlägga både
arbets- och informationsflöden i betydelsen av vad man gör i varje vårdärende
och den information som används och förädlas genom vårdprocessen. Vår re-
konstruktion av VISI-projektets dokumentation enligt bilaga 1 (avsnitt 1) visar
att dessa begrepp, eller motsvarande t.ex. flöde, inte finns med i begreppsmo-
dellen och att de verksamhetsspecifika processbeskrivningarna (avsnitt 2) be-
skriver flödet av både arbetsuppgifter och informationsanvändning i mycket
varierande grad och omfattning. Ofta finns arbetsuppgifter översiktligt be-
skrivna och de informationsmängder som används framgår inte mer än i några
enstaka fall. Hur och vilka uppgifter i den information som förädlas, ändrar
tillstånd och vidareförs framgår inte. Däremot framgår att informationsresurser
i form av applikationer och media används, men inte hur. Det är också svårt att
utläsa start och slut för processerna. Textuella beskrivningar till processerna
kan i några fall ge en tydligare bild av förloppet i flödet. I de textuella använd-
ningsfallen (avsnitt 3) finns också arbetsrutiner för delprocesser mer utförligt
beskrivna med arbetsmoment och dess önskade IT-stöd. Även här finns dock
en varierande grad av vilka företeelser som beskrivs i form av t.ex. verksam-
hetslogik och villkor samt detaljer i dessa avseende vilken information och vil-
ka uppgifter som behövs i respektive moment. En slutlig kommentar är dock
att verksamhetslogiken65 i stort har fastställts i det arbete som genererat be-
greppsmodellen och beskrivning av den generella vårdprocessen (se figur 5.2)
inom ramen för VISI-projektet.

Se Tabell 5.3 för den definition vi valt och de egenskaper som identifierats i
begreppet flöde.

Tabell 5.3 Vald definition och identifierade egenskaper i begreppet flöde

Begrepp Definition Egenskaper
Arbetsflöde Vad man gör i

varje vårdärende
längst patientens
väg.

• Hanterar förädlingsobjektets
(patientens) förändrade tillstånd. 

• Kan stödjas av informationsresurs;
information som nås genom
manuell hantering/IT/media.

• Kan bedrivas inom en eller mellan
vårdenhet/er. 

• Genererar ett utfall/resultat (föränd-
rat tillstånd).

65 En del aspekter av flödet beskrivs således under vår rekonstruktion av begreppen ak-
tivitet, input och output.

134



Del II –Verksamhetsprocesser

Begrepp Definition Egenskaper
Informations-
flöde

Information som
används & för-
ädlas genom vård-
processen. 

• Avser interaktion mellan arbetsmo-
ment & informationsresurser, t.ex.
boka en patient kan använda en an-
teckningsbok/dator som stöd.

• Kan avse olika typer av information
i patientens väg genom processen
& dess förändrade tillstånd. 

Vi har, i likhet med vår hantering av teori, även i empirin valt att betrakta ar-
betsflöde och informationsflöde som ett sammansatt begrepp, d.v.s. flöde. Ett
flöde kan bestå av de aktiviteter som initierar, ger förutsättning för, använder,
förädlar, vidareför och hänvisar information (se input, avsnitt 5.5) genom en
process. Flödet kan löpa inom och mellan organisationer (internt/externt) och
genererar output (information som går vidare internt som delresultat eller ex-
ternt som slutresultat till avnämaren). Planerade, utförda och utvärderade akti-
viteter anger olika flöden (avnämar- och verksamhetsspecifika) inom ramen
för en generell verksamhetslogik (generell vårdprocess). Flödet har en start
och ett slut av aktiviteter som kan vara helt eller delvis automatiserade (se
aktivitet, avsnitt 5.3). Se Figur 5.5 för innebörd av begreppet flöde.
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5.5 Input
En vårdprocess initieras av en vårdbegäran (remiss eller personlig framstäl-
lan); ”En vårdbegäran är en begäran om att få vård/hjälp när någon upplever
sig eller bedöms vara i behov av det. En vårdbegäran kan uttryckas av den
enskilda personen eller någon som företräder denne (ex anhörig). Sådan be-
gäran kallas för privat vårdbegäran (motsvarar ”personlig vårdbegäran” i
ursprunglig modell).” (VISI 2001, sid. 16). I texten till begreppsmodellen kan
vi läsa att; ”En vårdbegäran kan också framställas av en professionell företrä-
dare (professionell vårdgivare) och kallas då för professionell vårdbegäran.
Vårdbegäran kan alltså vara av olika typ; privat eller professionell vårdbegä-
ran… Vårdbegäran framställs alltid till en vårdenhet där det finns vårdgi-
vare.” (ibid.). En vårdbegäran leder alltid till någon form av administrativ och
professionell bedömning. I det första fallet sker en bedömning om begäran rik-
tats till rätt enhet utifrån vårdenhetens vårdutbud. Hur detta arbete sker i prak-
tiken varierar dock mycket och är ännu inte helt klarlagt menar både Midb�e
och Bergman (050622). Den professionella delen kallas för vårdbehovsbe-
dömning och innebär att; ”man som vårdgivare vid en vårdenhet gör en be-
dömning, utifrån tillgänglig information och dialog med patienten, av patien-
tens behov av vård och om detta behov motsvaras av någon vårdtjänst hos
vårdenheten.” (VISI 2001, sid. 16). Det uppfattade tillståndet hos patienten;
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Figur 5.5: Flöde – ett centralt begrepp
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”… kan vara liktydigt med en diagnos, beskrivning av symtomkomplex eller
annan sammanfattande beskrivning av patientens hälsoproblem. En patient
kan ha ett eller flera uppfattade tillstånd.” (ibid.). En vårdbehovsbedömning
genererar ett beslut om vårdbehov eller inget vårdbehov. Ett vårdåtagande är
som tidigare nämnts en accepterad vårdbegäran utifrån ett konstaterat vård-
behov (ibid.). En vårdplan är vidare en plan av åtgärder utifrån ett enskilt
vårdbehov (t.ex. en diagnos). Om en patient har flera vårdbehov vid bedöm-
ningen upprättas flera vårdplaner inom ett och samma vårdåtagande (VISI
2001, sid. 17). Vi har tolkat begreppet vårdåtagandeplan som samlingsnamnet
för en eller flera vårdplaner.

Information om patienten och dess hälsotillstånd kallas förädlingsobjekt och
följer med längst patientens väg genom vårdprocessen. Midb�e (040616) kan
se att beskrivning av förädlingsobjektet brister; ”Då vi har haft mer fokus på
vad man gör, dvs på aktiviteterna än på förädlingsobjekten och dom tillstånd
som vi förädlar kan jag väl se, som en brist, att vi inte lagt större möda på att
beskriva förädlingsobjekten mer konkret och detaljerat än vad vi gjorde. Att
tidigare försökt att fånga dom begrepp och termer som man behöver för att
beskriva förädlingsobjektet, alltså patientens hälsotillstånd.”. En gemensam
begrepps- och termkatalog är nu under uppbyggnad för att ”fylla” systemet
med användbara sökord och information. Midb�e (040616) påpekar dock
komplexiteten med att bryta ner och fånga informationsbehov för t.ex. patien-
tens hälsotillstånd. ”Det finns alla möjliga upplösningar, allt ifrån kontaktor-
sak, det som patienten själv anger som anledning till att man söker vård, (t.ex.
ont i huvudet) ner till olika statustillstånd inom sjukvården (t.ex. allmäntill-
stånd, hjärta, lungor) som är väl etablerade i både pappersjournaler och da-
toriserade system.”.

Enligt bilaga 1 (avsnitt 1) kan vår tolkning av de olika typer av input som
identifierats i VISI-projektets begreppsmodell utläsas (vårdbehov, vårdbegä-
ran, vårdåtagande, vårdåtagandeplan/vårdplan och vårdhänvisning). Vidare så
kan vi, som tidigare, konstatera att de verksamhetsspecifika processbeskriv-
ningarna (avsnitt 2) beskriver flödet av informationsanvändning i mycket vari-
erande grad och omfattning. Därför förekommer endast ett fåtal informations-
mängder med eller utan symboler (även olika symboler) i processgraferna och
dess innehåll (uppgifter) har också beskrivits mer eller mindre utförligt. I de
textuella användningsfallen (avsnitt 3) kan vi slutligen utläsa att egenskaper
för information är att den sänds och mottas, innehåller data, utformas i en dia-
log och kan kräva behörighet. Ibland förekommer också exempel på data i in-
formationsmängder i beskrivning av användningsfallen.

Se Tabell 5.4 för den definition vi valt och de egenskaper som identifierats i
begreppet input.
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Tabell 5.4 Vald definition och identifierade egenskaper i begreppet input

Begrepp Definition Egenskaper
Input (Föräd-
lingsobjekt,
Vårdbehov,
Vårdbegäran/
Remiss, Vård-
åtagande/Vård
åtagandeplan/
Vårdplan,
Hänvisning). 

Information som
förutsättning för
utförande i
aktiviteter. 

• Beskrivning av patientens hälso-
tillstånd i olika skeden. 

• Kan avse utbud av vårdtjänster/ett
externt vårdbehov/en extern/intern
begäran om vård/ett åtagande/upp-
drag för att tillgodose vårdbehov.

• Kan innehålla mål.
• Kan planera/styra/utvärdera utfö-

rande. 
• Sänds & mottas (professionell (från

hälso- & sjukvård/annan juridisk
person) eller privat (person/anhö-
rig)), innehåller data, utformas i en
dialog & kan kräva behörighet.

Sammanfattningsvis så kan vi notera att en input är en förutsättning för utfö-
rande i aktiviteter som initierar, använder, förädlar, vidareför och hänvisar in-
formation (se flöde, avsnitt 5.4). Vi kan också konstatera att karaktären på in-
put varierar från att vara något som uttrycker ett utbud, ett externt behov, en
extern/intern begäran om utförande eller ett åtagande/uppdrag (innehåller mål)
som görs för att tillgodose behov (se output, avsnitt 5.6). Input är något som
sänds och mottas (professionell/privat), utformas i en dialog, innehåller data
och kan kräva behörighet. Vidare så visar empirin att input kan planera, styra
och utvärdera aktiviteter och dess output i form av resultat/utfall (se flöde, av-
snitt 5.4). Se Figur 5.6 för innebörd av begreppet input.
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Figur 5.6 Input – ett centralt begrepp
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5.6 Output
I VISI-projektets kravspecifikation (VISI, 2001) finns många exempel på olika
resultat av planerings-, bedömnings- och utvärderingsåtgärder. Vid en plane-
ring för en enskild patient förs alltid en dialog med patienten och/eller dennes
företrädare. I denna dialog förutsätts patienten göra ett vårdplansyttrande vil-
ket är ett ställningstagande till de planerade arbetsmomenten i vårdåtagande-
planen. Om patienten säger nej till delar av eller hela vårdåtagandeplanen ska
denne ange motiv för detta. En förnyad dialog inleds vilket leder till en om-
formning av eller en helt ny plan. När patienten har gett sitt samtycke har
vårdgivaren fått ett uppdrag av patienten att genomföra det planerade och fast-
ställda vårdåtagandet. Vårdåtagandeplanen är en output i delprocessen ”plane-
ra vård” som styr vilka arbetsmoment som ska utföras, vilket samtidigt är en
input i delprocessen ”utföra vård”. På liknande sätt är genomförd vårdåtagan-
deplan en output från delprocessen ”utföra vård” där arbetsmomentens ansva-
riga vårdgivare har redovisat resultat (positiva/negativa) från genomförda åt-
gärder. Dessa resultat är i sin tur är en input till delprocessen ”utvärdera vård/
mål”. I vårdutvärderingen anges måluppfyllelsegrad, d.v.s. hur stor del av de
uppsatta målen i vårdåtagandeplanen och/eller vårdplaner och/eller arbetsmo-
ment som uppnåtts. Vidare kan vi läsa i kravspecifikationen (VISI 2001, sid.
19) att; ”I de fall vårdutvärderingen visar att inga kvarstående vårdbehov,
som den aktuella vårdenheten har förmåga att möta, föreligger (efter ny vård-
behovsbedömning) avslutas vårdåtagandet avseende det/de uppfattade till-
stånd som vården föranleddes av. Ett vårdåtagandeavslut kan innebära att
vårdbegäran skickas till annan vårdenhet.”. 

Vi tolkar ovanstående citat som att vid vårdutvärderingen fastställs om a) vård-
åtagandet är avslutat i vårdprocessen (slutresultat), b) vårdåtagandet är avslu-
tat inom aktuell vårdprocess men vidareförs till annan vårdprocess i form av
en vårdbegäran för de vårdbehov som återstår (delresultat) eller c) vårdåtagan-
det innehåller vårdbehov med mål som ännu inte har uppfyllts eller ett nytt till-
stånd vilket leder till en ny vårdbehovsbedömning som kan omformulera vård-
åtagandet och fastställa en ny vårdåtagandeplan (delresultat) som avser vård
inom aktuell eller annan vårdprocess. Vi kan konstatera att huruvida output
kan betraktas som del- eller slutresultat utgår ifrån fastställda mål och externa
behov. Ett slutresultat förväntas men kan också utebli. 

Enligt bilaga 1 (avsnitt 1) kan vår tolkning av de olika typer av input som
identifierats i VISI-projektets begreppsmodell utläsas (genomförd vårdåta-
gandeplan, vårdutvärdering, vårdåtagandeavslut och vårdhänvisning). Vidare
så kan vi, som tidigare, konstatera att verksamhetsspecifika processbeskrivnin-
gar (avsnitt 2) beskriver flödet av informationsanvändning i mycket varierande
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grad och omfattning. Därför har vi här samma kommentarer som i föregående
avsnitt (se input, avsnitt 5.5). Se Tabell 5.5 för den definition vi valt och de
egenskaper som identifierats i begreppet output.

Tabell 5.5 Vald definition och identifierade egenskaper i begreppet output

Begrepp Definition Egenskaper
Output (t.ex.
Genomförd
vårdåtagande-
plan, Vårdut-
värdering,
Vårdåtagande-
avslut, Vård-
hänvisning).

Resultat/utfall av
utförda arbetsmo-
ment och/eller
processer. 

• Beskrivning av patientens hälso-
tillstånd i olika skeden. 

• Kan vara positiva/negativa.
• Värderas utifrån fastställda mål

(åtagande/uppdrag).
• Ej uppnådda kan vidareföras inom

process eller hänvisas till annan
process (delresultat/input). 

• Uppnådda avslutar vårdåtagandet/
vårdprocessen (slutresultat).

• Sänds & mottas, professionell
(från hälso- & sjukvård/annan
juridisk person) eller privat
(person/anhörig). 

• Innehåller data, utformas i en
dialog, kan kräva behörighet.

Sammanfattningsvis så kan vi notera att en output är ett resultat i form av ett
utfall av utförda aktiviteter eller processer. Output kan utvärderas utifrån fast-
ställda mål (i åtagande/uppdrag) och uppfyllt tillstånd/behov (positivt/nega-
tivt). Karaktären på output kan variera från att vara något som avser ett externt
behov och en extern/intern begäran om utförande som vidareförs i processer
eller hänvisas till andra processer i andra organisationer/enheter. Output kan
avse ett del- eller slutresultat och är något som sänds och mottas (professio-
nell/privat), utformas i en dialog, innehåller data och kan kräva behörighet. Se
Figur 5.7 för innebörd av begreppet output.
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5.7 Aktör
I den förklarande texten till begreppsmodellen i VISI-projektets kravspecifika-
tion (VISI 2001, sid. 15) kan vi läsa att; ”Hälso- och sjukvården är indelad i
organisatoriska enheter, här kallade vårdenhet, som har minst en medarbeta-
re, här kallad professionell vårdgivare, tillhörande någon personalkategori.
Vanliga typer av vårdenheter är kliniker och vårdcentraler. Vidare så definie-
ras; ”En person är någon som har rätt att erhålla hälso- och sjukvård vid en-
het/enheter inom det geografiska område man definierat. När en person er-
håller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård övergår perso-
nen till att definieras som patient. Registrerad för att erhålla vård blir en per-
son när en vårdgivare gjort ett vårdåtagande för personen i fråga… Man kan
vara aktuell som patient på en eller flera enheter samtidigt.” (ibid.). En mål-
grupp är ett begrepp som relaterar till vårdtjänst och karaktäriseras av samma
eller likartat uppfattat tillstånd och därmed likartat vårdbehov eller behov av
viss vårdtjänst (VISI 2001, sid. 18).

Enligt bilaga 1 (avsnitt 1) kan vår tolkning av de olika typer av aktörer som
identifierats i VISI-projektets begreppsmodell utläsas (person, patient, vården-
het, vårdgivare och målgrupp). I verksamhetsspecifika processbeskrivningar
(avsnitt 2) framgår inte aktörer i de processteg som illustreras i graferna. Däre-
mot förekommer aktörer i dess yrkesroll/profession samt typ av system/ appa-
ratur (t.ex. läkare, sjuksköterska, undersköterska, läkarsekreterare, IT-samord-
nare, ekonomisekreterare, personalsekreterare, vårdinformationssystem, medi-
cinteknisk apparatur och hjälpmedelssystem) i några textuella beskrivningar i
anslutning till processgraferna samt i de textuella användningsfallen (avsnitt
3). I användningsfallen kan vi också utläsa att aktörer är sändare och mottaga-
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Figur 5.7 Output – ett centralt begrepp
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re med ett informationsbehov där aktiviteter kan utföras manuellt, stödjas och/
eller utföras med system eller mellan system/apparatur.

Se Tabell 5.6 för den definition vi valt och de egenskaper som identifierats i
begreppet aktör.

Tabell 5.6 Vald definition och identifierade egenskaper i begreppet aktör

Begrepp Definition Egenskaper
Aktör 

Person/mål-
grupp/

Patient

Vårdgivare

Vårdenhet

Någon/några som
efterfrågar & har
rätt att erhålla häl-
so- & sjukvård.

Någon som erhåller
eller är registrerad
för att erhålla hälso-
& sjukvård.

Någon som utför
sjukvård. 

Någon som till-
handahåller sjuk-
vård. 

• Är sändare & mottagare.
• Har informationsbehov.

• Privat (person/målgrupp/anhörig).
• Samma eller likartat uppfattat

tillstånd/hälsoproblem/vårdbehov.

• Patient med unikt ID.
• På en eller flera vårdenheter.

• Kan avse person/system/appara-
tur.

• Har en yrkesroll/personalkategori 
• Tillhör en vårdenhet

• Organisatorisk vårdenhet, t.ex.
klinik/vårdcentral.

Sammanfattningsvis så kan vi notera att en aktör kan inneha olika processrol-
ler, de som efterfrågar och har behov av utförande (initierare), de som till-
handahåller ett utbud och utför aktiviteter i processer (utförare) och de som
mottar resultatet av utförda aktiviteter (interna utförare eller externa avnäma-
re). Aktören kan vidare vara av olika karaktär såsom en organisation, profes-
sionell roll (yrkesroll), privat eller maskinell (system/apparatur). Vi kan också
notera att status på den aktör som initierar en process kan ändras i och med att
den bedöms och hänvisas till relevant delprocess. Se Figur 5.8 för innebörd av
begreppet aktör.
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5.8 Sammanfattning
Här följer nu en sammanfattning av kapitlet avseende centrala begrepp i stude-
rad empiri, benämning och definition samt möjliga egenskaper hos processbe-
greppen. Vi kan konstatera, utifrån vår rekonstruktion och analys av den doku-
mentation som genererats i VISI-projektet (VISI, 2001) samt intervjuer med
personer i den operativa projektledningen, att benämningar och innebörd i
centrala begrepp är delvis mycket varierande. Exempel från empirin visar, en
både mer och mindre omfattande behandling och nyansering av innebörd i
centrala begrepp. Våra reflektioner utifrån detta kapitel är att:

• Det kan vara av speciellt värde att kategorisera och gå vidare med och
klargöra innebörd i begreppen input, output och mål. Här finns flera
egenskaper att komplettera den nyansering som redan skapats utifrån
studerad teori. 

• Begreppet flöde i betydelsen informationsflöde har inte, men bör, lyf-
tas upp i en kartläggning av processer eftersom det är grundläggande
för de delprocesser/aktiviteter som ska stödjas och/eller möjliggöras
med mjukvarukomponenter. 

• Patienten är den självklara externa mottagaren av resultat från den
verksamhet som bedrivs men är inte synlig i den kartläggning som be-
drivits. Syftet med att processorientera sin verksamhet är att fokusera
på den/de man är till för. Därför bör det vara av värde att primärt
fokusera på den/de avnämare som är direkta (men också dess
anhöriga och ev. samhället i stort) brukare av verksamhetsprocessers
resultat. Vi anser att ett datorbaserat informationssystem, i högre
grad, kan utformas och drivas utifrån externa avnämare om de också
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Figur 5.8 Aktör – ett centralt begrepp
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kartläggs. Beskrivningen i presentationen av LiV’s koncept för
vårdinformationssystemet och historien om ”Helga från Häljeboda”
(Midb�e, 2001) innehåller ett mycket tydligare patientfokus av
tänkbara möjligheter med IT och olika former av media som inte
framgår direkt i processbeskrivningarna (förekommer dock i några
textuella användningsfall). Här kan kommunikationen och dialoger
mellan processers aktörer förstärkas, utifrån ett avnämarfokus. På så
sätt fångas också informationsanvändning i flödet.

5.8.1 Bidrag till kunskapsområdet
Vi vill i avhandlingen besvara forskningsfrågan; ”Vilka generiska begrepp
och möjliga egenskaper kan användas för att identifiera och beskriva verk-
samhetsprocesser?”.

Utifrån vår teorigenomgång i avsnitt 5.1 - 5.7 har vi kommit fram till följande
processbegrepp, definition, egenskaper och relationer mellan begreppen. Se
Tabell 5.7.  

Tabell 5.7 Processbegrepp i empiri

Begrepp Definition Egenskaper Relationer
Mål Syftet med &

önskat tillstånd. 
Utgår ifrån & kan
formuleras av avnä-
mare.

Kan vara av värde för
planering/utförande/
uppföljning.

Kan avse aktiviteter/
input/output. 

Baseras på & be-
döms utifrån utbud,
behov & åtagande
(input).
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Begrepp Definition Egenskaper Relationer
Aktivitet Ett utförande

som genererar
ett resultat.

Kan vara avnämar-
orienterade.

Kan ingå i ett utbud/
erbjudande av möjligt
utförande.

Kan avse praktiska/
administrativa förut-
sättningar & standar-
diserade/professionel-
la moment. 

Kan vara interna
och/eller externa. 

Kan vara kopplade
till någon input (in-
formationsresurs)/
aktör (applikation)/
media.

Utförs av aktör (per-
son och/eller
artefakt).

Har en ansvarig aktör
(person och/eller
organisation).

Kan ha ett/flera mål.
Flöde Vad man gör &

den information
som initierar,
ger förutsättning
för, används,
förädlas, vidare-
förs & hänvisas
mellan aktivite-
ter & processer. 

Hanterar förädlings-
objektets (informa-
tion om något) för-
ändrade tillstånd. 

Avser interaktion
mellan arbetsmoment
& informationsresur-
ser (information ge-
nom manuell hante-
ring eller via IT/något
media) som används. 

Kan löpa internt och/
eller externt. 

Genererar output (in-
ternt som delresultat
eller externt som
slutresultat).

Planerade, utförda &
utvärderade aktivite-
ter kan ge olika flö-
den (avnämar- &
verksamhetsspecifi-
ka) inom ramen för
en generell verksam-
hetslogik (generell
process).
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Begrepp Definition Egenskaper Relationer
Input Information som

är en förutsätt-
ning för utföran-
de i aktiviteter. 

Beskrivning av till-
stånd i olika skeden. 

Kan utrycka ett ut-
bud/ett externt behov/
en extern/intern begä-
ran om utförande/ett
åtagande/uppdrag för
att tillgodose behov.

Information innehål-
ler data & kan kräva
behörighet.

Kan innehålla mål. 

Kan planera/styra/ut-
värdera aktiviteter &
dess output.

Utformas i en dialog,
sänds & mottas mel-
lan aktörer.

Output Resultat/utfall
av utförda ak-
tiviteter och/
eller processer.

Beskrivning av till-
stånd i olika skeden.

Kan utrycka ett ex-
ternt behov/en extern/
intern begäran om ut-
förande ett åtagande/
uppdrag för att tillgo-
dose behov.

Sänds & mottas (pro-
fessionell/privat
aktör), innehåller
data, utformas i en
dialog & kan kräva
behörighet.

Kan värderas utifrån
fastställda mål (posi-
tiva/negativa).

Ej uppnådda/nytt be-
hov kan vidareföras
inom process eller
hänvisas till annan
process (delresultat/
input) 

Uppnådda avslutar
åtagande/uppdrag/
process (slutresultat).

Aktör Någon/några
som efterfrågar
(initierar) & ut-
för (utförare)
processers ak-
tiviteter samt
mottar proces-
sers resultat
(interna utföra-
re/externa avnä-
mare).

Kan avse organisa-
tion, profession (per-
sonalkategori), privat,
maskinell.

Är sändare & mot-
tagare.

Har informationsbe-
hov.

Kan tillhöra en
organisation. 

Kan vara interna/ex-
terna.
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Begrepp Definition Egenskaper Relationer
Avnämare Någon/några

som kan efter-
fråga, ha behov
av, rätt till &
nytta av verk-
samhetens
resultat.

Kan avse direkta mot-
tagare av resultat,
andra som ska tillgo-
doses med hjälp av
resultatet & hela be-
folkningen i stort.

Kan ha mål.

Organisa-
tion

Verksamhet som
bedrivs med
eget resultat-
ansvar inom ju-
ridiska gränser.

Tillhandahåller utfö-
rande i & aktörer till
aktiviteter.

Samtliga identifierade begrepp i vår empiri och dess egenskaper går vidare till
kapitel 6 där de ställs mot våra utgångspunkter från kapitel 3 och studerad
teori i kapitel 4 för att skapa ett underlag till det urval av begrepp och egen-
skaper som går vidare till ett ramverk för en verksamhetsnära krav-
specifikation. En begreppsgraf sammanfattar slutligen innebörd av verksam-
hetsprocesser utifrån empiri och de generiska begrepp vi identifierat samt dess
relationer till varandra. 

Figur 5.9 illustrerar centrala begrepp (rundad fyrkant) dess relationer (pilar
med riktning och formuleringar som läses i formen ”Begrepp A har denna re-
lation till begrepp B”) och inramning (centralt begrepp som innefattar/avser
flera andra centrala begrepp markeras med streckad ram). I begreppsmodellen
kan utläsas att mål kan avse input, aktivitet, slutresultat och avnämare. Verk-
samhetsprocesser kan initieras av en input/ett delresultat som ger förutsättning
för, används i, förädlas i, vidareförs och hänvisas mellan aktiviteter och pro-
cesser. Aktiviteter är arbetsuppgifter som utförs av någon aktör. Aktör kan av-
se medarbetare eller artefakter som tillhör någon organisation. Output/slut-
resultat genereras som uppnådda resultat av verksamhetsprocesser bör uppfyl-
la de behov som initierats av avnämaren. Avnämaren kan också vara en aktör i
form av utförare i verksamhetsprocesser eftersom dess behov/tillstånd (input)
behandlas utifrån dess mål och i dialog. Input/delresultat (informationsflöde)
och aktiviteter (arbetsflöde) skapar ett flöde utifrån avnämarens behov/ till-
stånd och löpande bedömningar av output i form av processer inom och mel-
lan organisationer där aktörer kan tillgodose att önskat utförande bedrivs.
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Figur 5.9 Centrala begrepp i verksamhetsprocess –
empiri
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6 Verksamhetsprocesser –
analys av teori och empiri

Kapitlet avser att behandla forskningsfrågan; ”Vilka generiska begrepp och
möjliga egenskaper kan användas för att identifiera och beskriva verksam-
hetsprocesser?”. Syftet med kapitel 6 är att klargöra vad verksamhetsproces-
ser kan innebära i teori och empiri. Underlag för analysen är de delresultat
som genererats i kapitel 3 (utgångspunkter), kapitel 4 (verksamhetsprocesser i
teori) och kapitel 5 (verksamhetsprocesser i LiV). Kapitlet kommer att gene-
rera slutsatser inom kunskapsområdet verksamhetsprocesser i form av gener-
iska processbegrepp med möjliga egenskaper som kan vara relevanta att be-
akta inför och under en modellering av verksamhetsprocesser. Ett urval av
dessa processbegrepp och egenskaper går som bidrag från kunskapsområdet
till utveckling av ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation.  

6.1 Processbegreppet i teori och empiri
För att beskriva verksamhet i form av processer så behöver vi dels förstå vad
verksamhet kan innebära (se kapitel 3, 4 och 5) och förstå vad vi behöver
strukturera och beskriva i form av processer. I vår kontext handlar det om att
hitta mötet mellan verksamhet och den teknik som ska stödja och/eller möjlig-
göra denna verksamhet i form av anskaffning av existerande mjukvarukompo-
nenter, se Figur 6.1.

Som Figur 6.1 illustrerar så är fokus i detta kapitel (markerat med fet stil) att
analysera möjlig innebörd av verksamhetsprocesser utifrån teori och empiri
för att hitta essentiella begrepp att använda i en process strukturering (forsk-
ningsfråga 2). Några av dessa essentiella begrepp med vissa egenskaper kan
vara relevanta att beskriva i en kravspecifikation för komponentbaserade in-
formationssystem (forskningsfråga 2.1). Kapitlet kommer att generera slutsat-
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Figur 6.1 Forskningsfrågor som behandlas i kapitel 6
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Kapitel 6. Verksamhetsprocesser – analys av teori och empiri

ser inom kunskapsområdet verksamhetsprocesser och ge bidrag från kun-
skapsområdet för att besvara vår gemensamma forskningsfråga; ”Hur kan mö-
tet mellan verksamhetsprocess och mjukvarukomponent ske i en verksamhets-
nära kravspecifikation?” (forskningsfråga 1). 

Vi börjar vår analys avseende möjlig innebörd hos centrala begrepp, utifrån
teori och vår empiri, i begreppet mål. I kapitlets samtliga begreppsgrafer kan
en härledning till teori och/eller empiri göras genom att följande markeringar
har använts; heldragna rundade fyrkanter som markerats med fet stil avser
fokuserat begrepp. Heldragna rundade fyrkanter symboliserar att begreppet
förekommer både i teori och empiri, fint streckade markeringar betyder att be-
grepp är hämtade/har större fokus i det sammanhang som relationen visar i
teori och på samma sätt illustreras detta utifrån vår empiri med grovt streckade
markeringar. Ramar runt flera begrepp visar att ett begrepp kan innefatta flera
kategorier. Pilar avser relationen mellan begrepp och ska utläsas i pilens rikt-
ning i formen ”Begrepp A har följande relation till begrepp B”. Punkter vid si-
dan om centralt begrepp avser exempel på dess egenskaper.

6.2 Mål
Tabell 6.1sammanfattar innebörd av begreppet mål, dess möjliga egenskaper
och relationer till andra centrala begrepp utifrån teori (se kapitel 3 och 4) och
vår empiri (se kapitel 5).  

Tabell 6.1 Innebörd av begreppet mål i teori och empiri

Definition Egenskaper Relationer
Syftet med
& önskat
tillstånd
för något.

Kan vara avnämarorienterade,
utgå ifrån & formuleras av avnä-
mare.

Kan formuleras i process-
karaktäristika/mått/mätetal för
t.ex. tid, kvalitet, kostnad, flexi-
bilitet & kundtillfredsställelse.

Kan härledas från affärsstrate-
gier/kritiska framgångsfaktorer. 

Kan användas i planering, styr-
ning (samordning), utförande &
uppföljning.

Kan avse en eller flera orga-
nisationer i samverkan/pro-
cess/flöde/aktivitet/aktör/in-
put/output.

Kan baseras på & bedömas
utifrån input (t.ex. utbud,
behov & åtagande).
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Del II –Verksamhetsprocesser

Definition Egenskaper Relationer
Kan bidra till att uppfylla eller
utgöra en konflikt till andra mål.

Sammanfattningsvis så kan mål ange syftet med och önskat tillstånd för orga-
nisationer, processer, aktiviteter, aktörer, input och output. Vilka fenomen som
mål fastställs för beror på vad målen ska användas till. Planering, styrning, ut-
förande och/eller uppföljning. För att styra verksamhet måste mål härledas
från och kopplas till strategier. Planering av och utförande i processer kan och
bör i en processorienterad verksamhet styras mer eller mindre utifrån av-
nämarorienterade mål. Det är skillnad mellan att utgå ifrån avnämares behov
och att avnämare formulerar de mål som driver verksamheten. Även andra
aktörer kan vara viktiga att tillgodose i en systemutveckling, t.ex. medarbetare
som ska använda systemen. Vidare så kan en uppföljning av verksamhet en-
bart ske om processbegrepp kartläggs och kan mätas utifrån processkaraktäri-
stika och därefter bedömas utifrån grad av måluppfyllelse. Slutligen så kan vi
konstatera att mål som formuleras för något kan bidra till att uppfylla andra,
samtidigt som flera formulerade mål kan stå i konflikt med varandra. Detta ger
en förklaring till varför mål i många metoder är ett eget analysområde. Se
Figur 6.2 för en sammanfattning av vår analys av begreppet mål med grund-
ning i teori och vår empiri.  

6.3 Aktivitet
Tabell 6.2 sammanfattar innebörd av begreppet aktivitet/handling utifrån teori
(se kapitel 3 och 4) och vår empiri (se kapitel 5).  
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Figur 6.2 Mål – ett centralt processbegrepp i teori och empiri
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Kapitel 6. Verksamhetsprocesser – analys av teori och empiri

Tabell 6.2 Innebörd av begreppet aktivitet i teori och empiri

Definition Egenskaper Relationer
Ett önskat
utförande i
arbetsupp-
gifter för
att uppnå
ett resultat.

Kan vara avnämar-
orienterade (värdeö-
kande).

Kan vara mer/mindre
betydelsefulla.

Uppstår utifrån prakti-
kens karaktär, utförs i
tid & rum. 

Kan avse administra-
tiva förutsättningar &
professionella moment.

Kan utföras via media i
en viss frekvens med
hjälp av instrument.

Kan styras med utbud,
uppdrag, regler, villkor,
tid, normer, status &
mål.

Kan vara kommunika-
tiva (att komma öve-
rens om & att utföra
uppdrag) och/eller ma-
teriella.

Etablerar relationer
mellan aktörer, skapar
åtaganden & förvänt-
ningar. 

Behöver input & genererar output.

Utförs av aktör (person och/eller
artefakt). 

Utförs i någon organisation (intern/
extern).

Kan ha en ansvarig aktör.

Kan ha mål.

Definierar roller/yrkesroller.

Påverkas av interaktionen i respektive
relation i den flerorganisatoriska pro-
cessen & de relationer som partners i
sin tur har med andra aktörer. 

När det gäller begreppet aktivitet så kan vi identifiera två typer av aktiviteter,
administrativa förutsättningar för utförande och professionellt (kärnverksam-
het) utförande. I teorin ses input i huvudsak som någon form av underlag (t.ex.
material/information) som förädlas i värdeökande aktiviteter till ett slutresul-
tat. I empirin betonas mer att avnämarens behov, via interna och externa upp-
drag samt i form av verksamhetens utbud, styr planering och utförande av
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relevanta aktiviteter för att nå önskade tillstånd/resultat. Denna skillnad är ett
uttryck för olika karaktär på verksamhetsprocesser, produkt- och tjänsteorien-
terade. Vi anser det viktigt att lyfta upp samtliga egenskaper så kan syfte,
situation och typ av verksamhet styra vad man väljer att fokusera i sin model-
lering. Vår grundsyn på aktiviteter som handlingar kommer till uttryck i att
dessa kan vara kommunikativa och etablerar relationer, d.v.s. att personer ge-
nom sina handlingar kommer överens om att utföra uppdrag/åtaganden vilket
också skapar förväntningar och ger underlag till interaktion mellan aktörer.
Detta kan vara viktigt att klargöra i flerorganisatoriska processer, där flera oli-
ka relationer mellan organisationer skapar förutsättningar för och utförande av
arbetsuppgifter för att tillgodose åtaganden mot processers avnämare. Se Figur
6.3 för en sammanfattning av vår analys av begreppet aktivitet i teori och
empiri.  

6.4 Flöde
Tabell 6.3 sammanfattar innebörd av begreppet flöde (handlingsmönster) uti-
från teori (se kapitel 3 och 4) och vår empiri (se kapitel 5).  
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Figur 6.3 Aktivitet – ett centralt processbegrepp i teori och empiri
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Kapitel 6. Verksamhetsprocesser – analys av teori och empiri

Tabell 6.3 Innebörd av begreppet flöde i teori och empiri

Definition Egenskaper Relationer
Utförande i ar-
betsuppgifter &
den information
som behövs i
processen i form
av att initiera/
avbryta, ge för-
utsättning för,
användas, be-
handlas, föräd-
las, vidareföras
& hänvisas mel-
lan aktiviteter &
processer.

Ett kommunika-
tions- & interak-
tionsmönster.

Kan avse avnä-
mar- , verksam-
hetsspecifika &
generella. 

Kan stödja plane-
ring, styrning,
handling & kon-
troll.

Har ett start & ett
slut.

Kan utföras i se-
kvens, parallellt
alternativa, möj-
liga, initierande,
avbrutna eller
samtidiga hand-
lingar. 

Kan avse manuell
hantering/IT/
media.

Kan utföras repe-
titivt.

Kan styras i form
av verksamhetslo-
gik, villkor, regler
& beslut/bedöm-
ning.

Utförs i en organisation (intern/
extern).

Hanterar objekt (input/output), dess
tillstånd, riktning & relation till andra
objekt.

Genererar output (internt som del-
resultat eller externt som slutresultat).

Kan ha mål.

Sociala handlingsrelationer mellan
aktörer är av stor betydelse.

Planerade, utförda & utvärderade ak-
tiviteter kan skapa olika flöden. 

Vi kan konstatera att begreppet flöde förekommer och behandlas mer i teori än
i empiri. Den övergripande betydelsen skiljer sig inte men innebörden är mer
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nyanserad i teorin. Grad av dynamik som kan och beskrivs i processers flöden
varierar och karaktären på input spelar stor roll för hur den hanteras genom
flödet. Vi kan identifiera tre olika typer66 av flöden. Avnämar-, verksamhets-
specifika och generella. Avnämarspecifika i bemärkelsen att aktiviteter som ut-
förs och information som används styrs och skapas utifrån en avnämaranpas-
sad logik för och utförande av arbetsuppgifter, t.ex. krav på media eller pro-
dukt (utformning av vara och/eller tjänst) och typ av avnämare. Verksamhets-
specifika avseende en för avdelningen/professionen verksamhetsanpassad lo-
gik eller generella utifrån en allmängiltig logik (se kapitel 4 och 5). Figur 6.4
ger en sammanfattning av vår analys av begreppet flöde i teori och empiri.
  

6.5 Input
Tabell 6.4 sammanfattar innebörd av begreppet input utifrån teori (se kapitel 3
och 4) och vår empiri (se kapitel 5). 

  

66 Här kan en koppling göras till Lind (2001) och hans tre sätt att avgränsa och dela in pro-
cesser i förutsättnings-, försörjnings- och leveransprocesser. Han utgår ifrån handlingarnas
karaktär och dess syfte i processer samt relationer mellan processer.
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Figur 6.4 Flöde – ett centralt processbegrepp i teori och empiri
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Kapitel 6. Verksamhetsprocesser – analys av teori och empiri

Tabell 6.4 Innebörd av begreppet input i teori och empiri

Definition Egenskaper Relationer
Förutsättning för
utförande av ak-
tiviteter.

Kan vara fysisk/abstrakt,
t.ex. material/person/djur/
maskin/produkt/informa-
tion/lager av information/
sluten information/uppgift/
idé/behov/instruktion &
kunskap.

Kan avse en trigger i form
av tillstånd/status/tid/resul-
tat/hänvisning/aktör.

Information kan uttrycka
ett utbud/ett externt behov/
en extern/intern begäran
om utförande/ett underlag/
ett externt/internt åtagande/
uppdrag. 

En del av & ett resultat av
ett kommunikativt sam-
manhang, har ett informa-
tionsinnehåll & ett hand-
lingsmodus, t.ex. begära,
fråga, lova, förklara, er-
bjuda & avtala.

Information innehåller data
& kan styras av regler/be-
hörighet, finns i olika for-
mer (t.ex. under inmatning,
under bearbetning, lagrad,
sökbar, under överföring &
presenterad), & olika typer
(handlingspåverkande,
handlingsåtagande, rappor-
tering & prognos.

Används/behandlas i pro-
cessers aktiviteter.

Kan innehålla mål. 

Kan stödja/planera/styra/ut-
värdera utförande av ak-
tiviteter & dess output.

Utformas i en dialog, sänds
& mottas mellan aktörer.

Vi kan konstatera att en input kan vara av olika karaktär, fysisk (t.ex. material,
materiallager, person, maskin och produkt) eller abstrakt (t.ex. idé, behov, in-
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struktion, uppgift, information, sluten information, informationslager och kun-
skap). För att kunna utveckla ett informationssystem så är det nödvändigt att
betrakta information som meddelanden i vilka det ingår vissa uppgifter. Inom
informationssystemutveckling används begreppen formell (meddelanden) och
informell (t.ex. tankar, spontana uppgifter och idéer) information. Det är en-
bart den formella67 delen av informationsflödet som kan datorbaseras och det
är också den som vi avser att gå vidare med i avhandlingen, d.v.s. vi betraktar
input (och output) som information om någon/något. Olika kategorier av input
har identifierats såsom utbud, externt behov, extern/intern begäran, underlag
och externt/internt uppdrag (åtagande). Det kan vara värdefullt att också se
flödet av t.ex. material och personer som bearbetas eller behandlas eftersom
information utformas och uppstår i dialog och i ett kommunikativt samman-
hang. Därför betraktar vi också information som uppgifter om någon/något för
att inte ”glömma bort” att underlag till utförande i aktiviteter kan vara av fy-
sisk karaktär men det är fortfarande informationen avseende underlaget som
behandlas i ett datorbaserat informationssystem. Input kan vara en trigger till,
ett tillstånd för att utföra och innehålla mål som bör tillgodoses i aktiviteter. På
så sätt kan input användas till att planera, styra och utvärdera aktiviteter. Se
Figur 6.5 för en sammanfattning av vår analys av begreppet flöde i teori och
empiri.  

67 Men det är självklart hela informationssystemets informationsflöde som har betydelse för
hur väl det fungerar.
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Figur 6.5 Input – ett centralt processbegrepp i teori & empiri
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Kapitel 6. Verksamhetsprocesser – analys av teori och empiri

6.6 Output
Tabell 6.5 sammanfattar innebörd av begreppet output/resultat/produkt utifrån
teori (se kapitel 3 och 4) och vår empiri (se kapitel 5).   

Tabell 6.5 Innebörd av begreppet output i teori och empiri

Definition Egenskaper Relationer
Syftet med den
verksamhet som be-
drivs i processen
(slutresultat), något
som produceras &
erbjuds samt utfall
av utförda aktivite-
ter (delresultat).

Kan vara fysisk/abstrakt,
t.ex. vara (för överlåtelse/
tillfälligt bruk), tjänst (be-
handlings-/förflyttnings-
/förevisningstjänst), person,
djur, information, lager, slu-
ten information, kunskap, ett
tillstånd. 

Produkt (vara/tjänst) har oli-
ka bruksdimensioner (ma-
teriellt- informativt-, upple-
velse- & ekonomiskt bruk)
& kan avse klass (bunden/
självständig), typ (klientan-
passad/standard) & karaktär
(produktegenskap). 

Något (slutresultat) som
avnämaren har behov
av, ser ett värde med,
uppskattar & har nytta
av i sin användning. 

Kan vara en förutsätt-
ning (input) till annan
process.

Kan ha & värderas uti-
från mål, ej uppnådda/
nytt behov kan vidare-
föras inom process eller
hänvisas till annan
process (delresultat/in-
put), uppnådda kan av-
sluta åtagande/uppdrag i
processer (slutresultat).

Vi kan konstatera att en output, precis som input, kan vara fysisk eller ab-
strakt. När det gäller information som output gäller samma egenskaper i be-
märkelsen delresultat (utfall av utförda aktiviteter) som för input (se tidigare
avsnitt). Output som slutresultat kan ses som syftet med den verksamhet som
bedrivs i processen, något som produceras och erbjuds till avnämaren. Något
avnämaren har behov av, ser ett värde med, uppskattar och har nytta av i sin
användning (bruk). På samma sätt kan andra aktörer i form av medarbetare
uppskatta delresultat. Output är förväntat och kan värderas utifrån fastställda
mål (även behov och uppdrag). Se Figur 6.6 för en sammanfattning av vår
analys av begreppet output i teori och empiri. 
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6.7 Aktör
Tabell 6.6 sammanfattar innebörd av begreppet aktör utifrån teori respektive
empiri utifrån teori (se kapitel 3 och 4) och vår empiri (se kapitel 5).  

Tabell 6.6 Innebörd av begreppet aktör i teori och empiri

Definition Egenskaper Relationer
Någon/några som
efterfrågar/initierar,
försörjer & utför
processers aktivite-
ter samt mottar &
brukar processers
resultat. 

Kan avse organisation/per-
son, yrkesroll/profession,
artefakt/applikation.

Är sändare & mottagare
med informationsbehov. 

Har varierande förmåga,
kan skapa och använda er-
farenhet & minnen. 

Kan avse interna/externa.

Kan tillhöra en organisa-
tion. 

Kan ha mål & förvänt-
ningar.
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Figur 6.6 Output – ett centralt processbegrepp i teori och empiri
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Kapitel 6. Verksamhetsprocesser – analys av teori och empiri

Definition Egenskaper Relationer

Kan ingå i en/flera pro-
cess- & yrkesroller. 

Artefakter har en statisk/
dynamisk förmåga i form
av funktionalitet & hand-
lingsbarhet. 

Artefakter kan ses som ett
stöd/instrument till eller
producent/utförare av kom-
munikativa handlingar/
möjliggörare för att bedri-
va verksamhet (kan auto-
matisera, informera, struk-
turera, spåra, analysera,
minska geografiska av-
stånd, lära & sprida kun-
skap, integrera & förmed-
la). 

Vi kan konstatera att identifierade processroller i teori och empiri är någon/
några som efterfrågar/ger uppdrag/initierar (initierare), tillgodoser förutsätt-
ningar för verksamhet och levererar input till (försörjare), utför (utförare/ pro-
ducent) processers aktiviteter samt mottagare av processers delresultat och
brukare av processers slutresultat (avnämare). En aktör kan ha en eller flera
process- och yrkesroller och vara av typen organisation, person och artefakt.
Artefakter i form av mjukvarukomponenter är av speciellt intresse och vi kan
konstatera att artefakter har en statisk eller dynamisk förmåga i form av funk-
tionalitet och handlingsbarhet. Vidare kan artefakter ses som ett stöd till, en ut-
förare av och/eller möjliggörare för processers aktiviteter. Se Figur 6.7 för en
sammanfattning av vår analys av begreppet aktör i teori och empiri.  
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6.7.1 Avnämare
Tabell 6.7 sammanfattar innebörd av begreppet avnämare utifrån teori respek-
tive empiri utifrån teori (se kapitel 3 och 4) och vår empiri (se kapitel 5).  

Tabell 6.7 Innebörd av begreppet avnämare i teori och empiri

Definition Egenskaper Relationer
Någon/några som
har behov av, ska
gynnas av, ser ett
värde med, uppskat-
tar & har nytta av
processens resultat
(slutresultat) i sin
användning (bruk).

Kan avse beställare, utföra-
re, direkta mottagare av
resultat, andra som ska till-
godoses med hjälp av
resultatet, de som åtnjuter
den slutliga fördelen av
resultatet eller hela befolk-
ningen i stort. 

Kan avse typ av klient
(existerande/potentiella) &
karaktär hos klient.

Anger syftet med pro-
cesser, bör styra dess
resultat & innehåll. 

Kan ha mål & förvänt-
ningar.

Kan avse organisationer
(interna/externa) eller
personer.

Avnämare kan inneha olika processroller såsom t.ex. beställare eller uppdrags-
givare (initierare), [med]producent (utförare) i verksamhetsprocesser och mot-
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Figur 6.7 Aktör – ett centralt processbegrepp i teori och empiri
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Kapitel 6. Verksamhetsprocesser – analys av teori och empiri

tagare av slutresultatet. Någon/några som har behov av, ska gynnas av, ser ett
värde med, uppskattar och har nytta av processers output i sin användning
(bruk). Just denna sista roll har vi valt att lyfta fram i ett eget begrepp för att
inte missa en viktig poäng i syftet med att bedriva en processorienterad sy-
stemutveckling, nämligen att vara kund-/avnämarfokuserad. Vi kan konstatera
att det finns ett flertal kategorier av avnämare (brukargrupper i flera led) som
kan vara värdefullt att reflektera kring. Även typ och karaktär hos avnämare
kan bidra till att tydliggöra syftet med processer, dess innehåll och förväntade
resultat. Se Figur 6.8 för en sammanfattning av vår analys av begreppet avnä-
mare i teori och empiri.  

6.7.2 Organisation
Tabell 6.8 sammanfattar innebörd av begreppet organisation utifrån teori re-
spektive empiri baserat på behandlad teori (se kapitel 3 och 4) och vår empiri
(se kapitel 5).  
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Figur 6.8 Avnämare – ett centralt processbegrepp i teori och empiri
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Del II –Verksamhetsprocesser

Tabell 6.8 Innebörd av begreppet organisation i teori och empiri

Definition Egenskaper Relationer
En aktör i form av
verksamhet som be-
drivs med eget
resultatansvar inom
juridiska gränser.

Existerar utifrån vad den
kan producera & erbjuda.

Har en dubbel roll, kan ses
som en leverantör/kund. 

Tillhandahåller utförande
i & aktörer till aktiviteter.

Kan ha egna & med and-
ra gemensamma mål som
kan uppnås genom pro-
cesser. 

Kan ingå i & ha betydelse
för åtaganden mot avnä-
mare i en flerorganisato-
risk process.

En organisation tillhandahåller utförande i och aktörer till den verksamhet som
ska bedrivas i form av processer. Varje organisation har en dubbel roll i pro-
cessers förädlingskedja, som leverantör åt någon och som kund åt någon. Flera
organisationer som tillsammans samverkar för att tillgodose åtaganden mot en/
flera olika brukargrupper (av avnämare) ingår i flerorganisatoriska processer.
Output från den verksamhet som bedrivs inom organisationen avgör vad som
kan erbjudas och anger dess syfte och existens. Organisationer kan ha egna
och med andra gemensamma mål som kan förverkligas genom processer och
dess mål. Se Figur 6.9 för en sammanfattning av vår analys av begreppet orga-
nisation i teori och empiri.  
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Figur 6.9 Organisation – ett centralt processbegrepp i teori och empiri
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Kapitel 6. Verksamhetsprocesser – analys av teori och empiri

6.8 Sammanfattning
Här följer nu en sammanfattning av kapitlet avseende centrala begrepp i stude-
rad teori och empiri, benämning, definition, möjliga egenskaper hos process-
begreppen och dess relationer. 

6.8.1 Bidrag till kunskapsområdet
Vi vill i avhandlingen besvara forskningsfrågan; ”Vilka generiska begrepp
och möjliga egenskaper kan användas för att identifiera och beskriva verk-
samhetsprocesser?”. Våra resultat sammanfattas i Tabell 6.9 där vi väljer de
benämningar som vi anser tillräckligt generiska, renodlade (i betydelsen enk-
la) men samtidigt verksamhetsnära för att kunna användas vid en informa-
tionssystemutveckling och eventuellt översättas till andra ramverk och meto-
der för att tillgodose situationsanpassning. Markerade begrepp indikerar un-
derkategorier (fet stil) och fokuserade egenskaper (fet stil och kursivering) uti-
från vår kontext.

Tabell 6.9 Möjlig innebörd av centrala processbegrepp utifrån i teori och empiri

Begrepp Egenskaper
Mål - syftet med
& önskat tillstånd
för något.

• Kan vara avnämarorienterade, utgå ifrån & formu-
leras av avnämare.

• Kan formuleras i processkaraktäristika/mått/mätetal
för t.ex. tid, kvalitet, kostnad, flexibilitet & kundtill-
fredsställelse.

• Kan härledas från strategier/kritiska framgångsfakto-
rer. 

• Kan användas i planering, styrning (samordning), ut-
förande & uppföljning av verksamhet.

• Kan avse en eller flera organisationer i samverkan/
process/flöde/utförande/aktör/handlingsobjekt (input/
del-/slutresultat).

• Kan baseras på & bedömas utifrån input (t.ex. utbud,
behov & åtagande).
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Begrepp Egenskaper
Aktivitet/hand-
ling - ett önskat
utförande i arbets-
uppgifter för att
uppnå ett resultat.

• Kan vara avnämarorienterade. 
• Kan vara mer/mindre betydelsefulla.
• Uppstår utifrån verksamhetens karaktär, utförs i tid &

rum. 
• Kan avse administrativa förutsättningar & profes-

sionella moment. 
• Kan utföras via media i en viss frekvens med hjälp av

instrument.
• Kan styras med utbud, uppdrag, regler, villkor, tid,

normer, status & mål.
• Kan vara kommunikativa (att komma överens om &

att utföra uppdrag). 
• Etablerar relationer mellan aktörer, skapar åtaganden

& förväntningar.
• Behöver handlingsobjekt (input) & producerar

handlingsobjekt (del- och/eller slutresultat). 
• Utförs av & kan ha en ansvarig aktör. 
• Utförs i någon organisation (intern/extern).
• Kan ha mål.
• Definierar yrkesroller.
• Påverkas av interaktionen i respektive relation i en

flerorganisatorisk process & de relationer som
partners har i sin tur.

Flöde - utförande
i arbetsuppgifter
& den information
som behövs i form
av att initiera/av-
bryta, ge förutsätt-
ning för, använ-
das, behandlas,
förädlas, vidare-
föras & hänvisas
mellan aktiviteter
& processer.

• Ett kommunikations- & interaktionsmönster.
• Kan avse avnämar-/verksamhetsspecifika &

generella. 
• Kan stödja planering, styrning, handling & kontroll.
• Har ett start & ett slut.
• Kan avse manuell hantering/med IT/något media. 
• Kan utföras repetitivt.
• Kan styras i form av verksamhetslogik (struktur, vill-

kor, regler & beslut). 
• Utförs i en organisation (intern/extern).
• Hanterar handlingsobjekt, dess tillstånd, riktning &

struktur (sekvens, parallellt alternativa, möjliga, ini-
tierande, avbrutna eller samtidiga handlingar). 

• Genererar handlingsobjekt (internt som delresultat el-
ler externt som slutresultat).

• Kan ha mål.
• Sociala handlingsrelationer mellan aktörer är av stor

betydelse. 
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Begrepp Egenskaper
Handlingsobjekt
(input) -  förutsät-
tning för utföran-
de av aktiviteter.

• Kan vara fysisk/abstrakt (t.ex. material/person/djur/
maskin/ produkt/information/lager/sluten informa-
tion/uppgift/idé/behov/instruktion/kunskap).

• Kan avse en trigger i form av tillstånd/status/tid/
resultat/ hänvisning/aktör.

• Kan uttrycka olika handlingsmodus ett utbud/ett
externt behov/en extern/intern begäran om utföran-
de/ett underlag/ett externt/internt åtagande/uppdrag.

• Information är en del av & ett resultat av ett kommu-
nikativt sammanhang, har ett informationsinnehåll &
ett handlingsmodus (t.ex. begära, fråga, lova, förkla-
ra, erbjuda, avtala).

• Information innehåller data & kan styras av regler/
behörighet, finns i olika former (t.ex. under inmat-
ning, under bearbetning, lagrad, sökbar, under över-
föring & presenterad information), & olika typer
(handlingspåverkande t.ex. beställning/begäran,
handlingsåtagande t.ex. orderbekräftelse/förbindelse,
rapportering & prognos).

• Kan innehålla mål. 
• Kan stödja/planera/styra/utvärdera utförande av ak-

tiviteter & handlingsobjekt (output).
• Utformas i en dialog, sänds & mottas mellan aktörer.

Handlingsobjekt
(output) - syftet
med den verksam-
het som bedrivs i
processer (slut-
resultat), något
som produceras &
erbjuds samt utfall
av utförda aktivi-
teter (delresultat).

• Kan vara fysisk/abstrakt, t.ex. vara (för överlåtelse/
tillfälligt bruk), tjänst (behandlings-/förflyttnings/
förevisningstjänst), person, djur, information, lager,
sluten information, kunskap, ett tillstånd. 

• Produkt (vara/tjänst) har olika bruksdimensioner
(materiellt- informativt-, upplevelse- & ekonomiskt
bruk) & kan avse klass (bunden/självständig), typ
(klientanpassad/standard) & karaktär (produktegen-
skap).

• Något (slutresultat) som avnämaren har behov av, ser
ett värde med, uppskattar & har nytta av i sin använd-
ning/bruk.

• Kan vara en förutsättning (input) till annan process.
• Kan ha & värderas utifrån mål.
• Kan avse ej uppnådda/nytt behov kan vidareföras

inom process eller avse hänvisning till annan process
(delresultat/input), uppnådda kan avsluta åtagande/
uppdrag i processer (slutresultat).

166



Del II –Verksamhetsprocesser

Begrepp Egenskaper
Aktör -  någon/
några som efter-
frågar/initierar
(uppdragsgivare),
försörjer (leveran-
tör) & utför (utfö-
rare) processers
aktiviteter samt
mottar processers
resultat (delresul-
tat/input).

• Kan avse organisation, person, artefakt/applika-
tion/apparatur.

• Kan ha en yrkesroll/profession.
• Är sändare & mottagare med informationsbehov. 
• Har varierande förmåga, kan skapa och använda er-

farenhet & minnen. 
• Kan ingå i en/flera processroller, t.ex. försörjare,

initierare, utförare & mottagare.
• Artefakter har en statisk eller dynamisk förmåga i

form av funktionalitet & handlingsbarhet. 
• Artefakter kan ses som ett stöd/instrument till eller

producent/utförare av kommunikativa handlingar,
möjliggörare för att bedriva verksamhet (kan auto-
matisera, informera, strukturera, spåra, analysera,
minska geografiska avstånd, lära och sprida kunskap,
integrera & förmedla). 

• Kan tillhöra en organisation (interna/externa).
• Kan ha mål & förväntningar.

Avnämare - nå-
gon/några som har
behov av, ska
gynnas av, ser ett
värde med, upp-
skattar & har nytta
av processers re-
sultat (slutresultat)
i sin användning
(bruk).

• Kan avse olika brukargrupper, direkta mottagare av
resultat, andra intressenter som ska tillgodoses med
hjälp av resultatet, mottagare i 2:a led & slutlig
mottagare de som åtnjuter den slutliga fördelen av
resultatet/samhället.

• Kan avse typ av klient (existerande/potentiella) &
karaktär hos klient.

• Anger syftet med processer, bör styra dess resultat &
innehåll. 

• Kan ha mål & förväntningar.
• Kan avse organisationer (interna/externa)/personer.

Organisation - en
aktör i form av
verksamhet som
bedrivs med eget
resultatansvar
inom juridiska
gränser.

• Existerar utifrån vad den kan producera & erbjuda.
• Har en dubbel roll, kan ses som en leverantör/kund.
• Tillhandahåller utförande i & aktörer till aktiviteter.
• Kan ha egna & med andra gemensamma mål som kan

uppnås genom processer. 
• Kan ingå i & ha betydelse för åtaganden mot avnä-

mare i en flerorganisatorisk process.

Utifrån vår analys illustrerar Figur 6.10 centrala begrepp och var dessa är
grundade, i teori och/eller empiri, samt hur de är relaterade i stora drag. Hel-
dragna rundade fyrkanter symboliserar att faktorerna förekommer både i teori
och empiri, fint streckade att de är hämtade från teori och grovt streckade att
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de är hämtade från empirin. Ramar runt flera begrepp visar att ett begrepp kan
innefatta flera kategorier. 

Figur 6.10 illustrerar att mål kan avse handlingsobjekt - input (1), verksam-
hetsprocess och dess flöde (2), aktivitet/handling (3), handlingsobjekt – output
i form av dess del- och slutresultat (4). Organisationer kan för den egna och i
samverkan med andra formulera och fastställa mål (7). Mål kan formuleras av
och för avnämare (5) och andra aktörer (6) i processer. Verksamhetsprocesser
kan initieras av ett handlingsobjekt – input som ger förutsättningar för, an-
vänds i, behandlas i, förädlas i, vidareförs i eller hänvisas till aktiviteter (och
andra processer). Aktiviteter/handlingar är arbetsuppgifter som utförs av nå-
gon aktör. Aktör kan avse organisation, personer eller artefakter som tillhör nå-
gon organisation. Handlingsobjekt - output/slutresultat definierar organisati-
onen och dess verksamhetsprocesser syfte och producerade output bör upp-
fylla de behov som initierat processer och vara till nytta för avnämaren i sin
användning av resultatet. Avnämaren är också en aktör i verksamhetsprocesser
där information (input/del-/slutresultat) och aktiviteter struktureras i ett flöde
utifrån en avnämar-, verksamhetsspecifik och/eller generell handlingslogik.  
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Utifrån vår genomgång av teori och empiri ger vi här begreppet verksamhets-
process följande definition; ”En verksamhetsprocess består av strukturerade
arbetsuppgifter som initieras och utförs av någon person och/eller artefakt
där information är en förutsättning för, används, behandlas, förädlas, vidare-
förs och hänvisas i syfte att producera delresultat som är till nytta för interna
utförare och som slutresultat uppskattas och tillgodoser en/flera externa avnä-
mare behov och bruk.”.
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Figur 6.10 Centrala begrepp i verksamhetsprocess utifrån teori & empiri
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Kapitel 6. Verksamhetsprocesser – analys av teori och empiri

6.8.2 Bidrag till ramverket
Vi avser att inom ramen för denna avhandling besvara vår gemensamma forsk-
ningsfråga; ”Hur kan mötet mellan verksamhetsprocess och mjukvarukompo-
nent ske i en verksamhetsnära kravspecifikation?”. Därför har även följande
delfråga ställts; ”Vilka av de generiska begreppen för att förklara innebörd av
verksamhetsprocesser är relevanta i en kravspecifikation för komponentbase-
rade informationssystem?”. Vi har för kunskapsområdet gjort en reflektion
utifrån denna forskningsfråga och våra resultat. Här följer därför en kort argu-
mentation (se även kapitel 16) för att visa motiv till det urval av användbara
processbegrepp som presenteras i och som går vidare, som bidrag från kun-
skapsområdet verksamhetsprocesser till utveckling av ett ramverk för en verk-
samhetsnära kravspecifikation. 

Mål

Det bör finnas en koppling mellan organisationens mål (eller gemensamma
mål för flera organisationer i samverkan) till processers mål och till flöden där
aktiviteter ska stödjas, utföras och/eller möjliggöras av mjukvarukomponenter
som aktör. Användning av mjukvarukomponenter bör ske på ett sådant sätt så
att mål för processer, dess syfte för utförande och resultat uppnås och styr mot
de mål som finns för de organisationer där de ska verka. 

Eftersom mjukvarukomponenter kan integreras i en verksamhetskontext där
flera organisationer ingår i en flerorganisatorisk process bör mål framgå för att
ett utvecklingsarbete ska kunna förhålla sig till dessa. 

För att mjukvarukomponenter ska kunna verka som möjliggörare i processer
bör målen vara avnämar- och resultatorienterade. Mål bör därför utgå ifrån er-
bjudanden till/behov från avnämare och dess olika brukargrupper. Här finns
potential till att se mjukvarukomponenter som möjliggörare utifrån de flöden
de kan verka i, avnämar-, verksamhetsspecifika och/eller generella. Här bör
också en härledning kunna göras till organisationers strategier och mål för att
motivera anskaffning av system.

Mål bör formuleras för de processbegrepp som ska användas för planering, ut-
förande och uppföljning av verksamhet. 

Aktivitet/handling 

Mjukvarukomponenter bör anskaffas till de aktiviteter/handlingar som är bety-
delsefulla och utförs i ett repetitivt och i första hand generellt flöde. Mjukvaru-
komponenter kan användas för att stödja, utföra och möjliggöra återkomman-
de verksamhet. Att arbetsuppgifter som utförs i organisationer är avnämar-
orienterade innebär att de medarbetare som vet vilka av deras arbetsinsatser

170



Del II –Verksamhetsprocesser

som är viktiga, och på vilket sätt de har betydelse, också har en möjlighet att
utföra en god arbetsinsats. För att uppnå detta anser vi att ett helhetsperspektiv
i form av kartläggning av verksamhetsprocesser kan ge ett underlag till att in-
formationssystem utformas på så sätt att mjukvarukomponenter kan motiveras
utifrån och användas där de mest gör nytta för både medarbetare och avnäma-
re. 

En egenskap till begreppet aktivitet som vi tar fasta på är att aktiviteter ansva-
ras av en aktör. Detta anser vi är viktigt för att uppnå effektiva lösningar där
det som ska utföras kopplas till en yrkesroll/ befattning. Även att aktiviteter
kan vara av olika karaktär, administrativa förutsättningar och professionella
moment kan vara användbart i en kartläggning för att koppla ihop ”stödjande”
och ”primära” aktiviteter till en helhet vilket vi anser är en grundförutsättning
för att nå väl fungerande informationssystem. Detta ger också ett underlag till
att diskutera verksamhetsspecifika kontra generella aktiviteter och flöden i en
utveckling av komponentbaserade informationssystem. Här kan också egen-
skaper i form av typer av stöd (instrument, media) som förväntas i utförandet
bidra.

Vi betraktar alla typer av handlingar som kommunikativa enligt definitionen
att komma överens om och tillgodose åtaganden i uppdrag, därför är det vik-
tigt att modellera aktörerna i anslutning till dess arbetsuppgifter för att fånga
förväntningar och åtaganden som bör styra verksamhetsprocesser. 

Flöde

När det gäller flöde så är det relevant att fokusera arbets- och informationsflö-
den som en helhet för att kunna koppla behov av information till dess använd-
ning i utförande av arbetsuppgifter. Detta är en förutsättning för att kunna
identifiera behov av mjukvarukomponenter, d.v.s. kunna förbättra tillgång till,
behandling av och form för den information som ska användas. 

Handlingsobjekt (input/output)

Informationsanvändning bör ses i sitt sammanhang och i en helhet vilket är en
av grunderna i ett processorienterat perspektiv. Syftet med informationen (in-
put), dess användning i utförande av arbetsuppgifter och förädling i aktiviteter
bör med detta perspektiv utgå ifrån den/de som ska bruka (avnämare) proces-
sens resultat (output) och de medarbetare (aktörer) som förväntas använda och
generera delresultat (input). 

Ett intressant bidrag från empirin är att processer skapas under flödets gång
där planerade, utförda och utvärderade aktiviteter genererar olika flöden (av-
nämar- och verksamhetsspecifika) inom ramen för en generell verksamhetslo-
gik. Vid anskaffning av komponentbaserade system är utgångspunkten att utgå
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ifrån det generella för att i nästa steg kartlägga och fundera på specifika lös-
ningar. 

Vidare så kan vi notera att en input (delresultat) som vidareförs i processer och
även kan avse en hänvisning vilket kan vara av värde att lyfta i en modellering
för att tydliggöra handskakningar mellan processer. Något som är speciellt
viktigt vid flerorganisatoriska processer för att tydliggöra ansvar för arbets-
uppgifter och tillgodose åtaganden mot olika brukargrupper. En annan värde-
full egenskap är att karaktären på input kan varierar från att vara något som ut-
trycker ett utbud, ett externt behov, en extern/intern begäran om utförande,
underlag samt uppdrag. Detta kan hjälpa till i en kartläggning för att effektivi-
sera modellering av verksamhetslogik eftersom input ”pekar på” relevanta
arbetsuppgifter som måste utföras för att nå output i form av del- eller slut-
resultat.

En karaktärisering av handlingsaspekten och informationens kommunikativa
funktion i form av olika handlingsmodus kan vidare ge vägledning om förvän-
tade handlingar, identifiering av återkommande hantering av information vil-
ket indikerar behov av mjukvarukomponenter samt möjligheter till återan-
vändning av data. 

Aktörer

I vår kontext är det viktigt att kartlägga samtliga aktörer i form av dess pro-
cess- och yrkesroller. Yrkesroller som ska tillgodoses med stöd styr uppmärk-
samhet mot syftet med mjukvarukomponenter, detta under förutsättningar att
dessa formulerats utifrån de arbetsuppgifter som behöver utföras. Att fundera
över avnämares processroll och dess konsekvenser för syftet med verksam-
hetsprocesser, dess innehåll (arbetssätt i utförande) och slutresultat bör vara
högst relevant för att utveckla verksamhet och dess informationssystem. Här
är mjukvarukomponenten ett stöd till personer som aktör, en utförare och/eller
möjliggörare. 

Det är viktigt att dels kunna identifiera start och slut, d.v.s. fokuserade organi-
sationer i de processer som informationssystemutvecklingen avser, dels i vil-
ken organisation aktörer som utförare (personer/artefakter) verkar. 

Utifrån empirin finns också ett tillägg av egenskap hos aktör, nämligen appa-
ratur (som ett exempel på en artefakt) vilket avser system som kommunicerar
system emellan. För att få en helhetsbild av flödet bör självklart även denna
typ av aktör kartläggas. 
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Avnämare

Att vidga fokus till att även innefatta avnämare i en systemutveckling kan göra
en betydande skillnad mot att utveckla system med ett snävare fokus där en-
bart medarbetares användning av ett system tillgodoses. Om målet är att bedri-
va en verksamhet som tillgodoser avnämaren på bästa sätt bör också utveck-
ling av dess informationssystem ske i linje med detta. Att utgå ifrån avnäma-
rens behov och förväntningar, om dessa är kända eller kan uppskattas, ökar
möjligheten att kunna utveckla ett relevant system. Här finns både en strate-
gisk och operativ dimension vilken kan vara av värde att koppla samman för
att anskaffa relevanta system. 

Organisation

Organisation är slutligen något som är relevant att kartlägga avseende var ut-
förande av aktiviteter bäst bör ske och tillhörighet hos dess aktörer för att nå
relevanta, effektiva, säkra och användbara komponentbaserade informations-
system.

Utifrån ovanstående resonemang presenteras här vårt urval av generiska pro-
cessbegrepp och dess innebörd som går vidare till utveckling av vårt ramverk
för en verksamhetsnära kravspecifikation, se Tabell 6.10 

Tabell 6.10 Aspekter med relevans från kunskapsområdet verksamhetsprocesser

Begrepp Definition Egenskaper

Mål Syftet med & önskat
tillstånd för något/
någon.

• Kan avse en eller flera organisa-
tioner i samverkan/process/
flöde/aktivitet/ handling/aktör/
handlingsobjekt (input/ del-
/slutresultat).

• Kan vara avnämarorienterade,
utgå ifrån & kan formuleras av
avnämare.

• Mätbara (tid, kvalitet, kostnad,
flexibilitet, upplevd nytta).

• Kan användas i planering,
styrning (samordning), utförande
& uppföljning av verksamhet.

• Kan baseras på & bedömas
utifrån input (t.ex. utbud, behov
& åtagande).

Aktivitet/
Handling

Arbetsuppgifter som
utförs av någon för att

• Kan vara avnämarorienterade. 
• Kan vara betydelsefulla.
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Begrepp Definition Egenskaper

uppnå ett resultat av
värde för någon.

• Kan avse administrativa förutsätt-
ningar & professionella moment.

• Kan styras/mätas (med utbud,
uppdrag, regler, villkor, tid,
normer, status & mål), förbrukar
resurser, sker vid en tidpunkt,
sker i frekvens/på en plats/via
media/med hjälp av instrument. 

• Är kommunikativa (att komma
överens om & att utföra upp-
drag), etablerar relationer mellan
aktörer, skapar åtaganden &
förväntningar.

• Utförs av & kan ha en ansvarig
aktör, i någon organisation
(intern/extern).

• Definierar yrkesroller.
Flöde Utförande i arbetsupp-

gifter & den informa-
tion som behövs i form
av att initiera/avbryta,
ge förutsättning för, an-
vändas, behandlas, för-
ädlas, vidareföras &
hänvisas mellan aktivi-
teter & processer
utifrån en verksamhets-
logik.

• Ett kommunikations- & interak-
tionsmönster, med ett start & ett
slut, utförs repetitivt, utförs i en
organisation (intern/extern), kan
ha mål.

• Kan avse manuell hantering/med
artefakt/något media. 

• Kan avse avnämar-/verksamhets-
specifika & generella. 

• Kan stödja planering/styrning
/handling /kontroll/utvärdering i
form av struktur, villkor, regler &
beslut.

Hand-
lings-
objekt
(input)

Förutsättning för ut-
förande av aktiviteter
(information om
någon/något).

• Utformas i en dialog, sänds &
mottas mellan aktörer.

• Kan uttrycka olika handlings-
modus ett utbud/ett externt
behov/en extern/intern begäran
om utförande/ett underlag/ett
externt/internt åtagande uppdrag. 

• Information är en del av & ett
resultat av ett kommunikativt
sammanhang, har ett informa-
tionsinnehåll & ett handlings-
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Begrepp Definition Egenskaper

modus (t.ex. begära, fråga, lova,
förklara, erbjuda, avtala).

• Information innehåller data & kan
styras av regler/behörighet, finns i
olika former (t.ex. under inmat-
ning, under bearbetning, lagrad,
sökbar, under överföring & pre-
senterad information), & olika
typer (handlingspåverkande t.ex.
beställning/begäran, handlings-
åtagande t.ex. orderbekräftelse/
förbindelse, rapportering &
prognos).

• Kan avse en trigger i form av
tillstånd/status/tid/resultat/hän-
visning/aktör.

• Kan innehålla mål, stödja/plane-
ra/styra/utvärdera utförande &
handlingsobjekt (output).

Hand-
lings-
objekt
(output)

Syftet med den verk-
samhet som bedrivs i
processer (slutresultat),
något som produceras
& erbjuds samt utfall
av utförda aktiviteter
(delresultat).

• Något (slutresultat) som avnä-
maren har behov av, ser ett värde
med, uppskattar & har nytta av i
sin användning/bruk.

• Kan ha & värderas utifrån mål, ej
uppnådda/nytt behov kan vida-
reföras inom process eller avse
hänvisning till annan process
(delresultat/input), uppnådda kan
avsluta åtagande/uppdrag i
processer (slutresultat).

Aktör Någon/några som
efterfrågar/initierar,
försörjer & utför akti-
viteter samt mottar
processers resultat
(delresultat/ input).

• Kan avse organisation/person/
artefakt.

• Kan tillhöra organisation & har
en yrkesroll/är en privat person.

• Är sändare & mottagare.
• Kan använda media & instrument

för handling.
Avnä-
mare

Någon/några som har
behov av, ska gynnas
av, ser ett värde med,
uppskattar & har nytta
av processers resultat

• Anger syftet med processer, bör
styra dess resultat & innehåll. 

• Kan ha mål & förväntningar.
• Kan avse organisationer
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Begrepp Definition Egenskaper

(slutresultat) i sin
användning (bruk).

(interna/externa) eller personer.

Organi-
sation

En aktör i form av
verksamhet som
bedrivs med eget
resultatansvar inom
juridiska gränser.

• Tillhandahåller utförande i &
aktörer till aktiviteter.

• Kan ha egna & med andra
gemensamma mål, ingå i & ha
betydelse för åtaganden mot
avnämare i en flerorganisatorisk
process. 

• Har en dubbel roll, kan ses som
en leverantör/kund.
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7 Verksamhetsmodellering i
teori 

Kapitlet avser att behandla forskningsfrågan; ”Vilka kritiska modelleringsfak-
torer är relevanta att beakta vid en verksamhetsmodellering?”. Syftet med ka-
pitel 7 är att belysa vilka faktorer som påverkar en modellering, med fokus på
verksamhetsprocesser, för att framställa ett relevant resultat. I vårt kontext in-
nebär det att nå användbara verksamhetsmodeller vid en anskaffning av kom-
ponentbaserade informationssystem. Kapitlet behandlar teori inom området
verksamhetsmodellering med fokus på informationssystemutveckling. Bidrag
kommer att genereras till kunskapsområdet verksamhetsmodellering i form av
betydelsefulla modelleringsfaktorer att beakta inför och under en modelle-
ring.

7.1 Modelleringsbegreppet 
För att beskriva verksamhet i form av processer så behöver vi dels förstå vad
verksamhet och verksamhetsprocesser kan avse (se kapitel 6) dels förstå vad
verksamhetsmodellering kan innebära (se kapitel 3) och vad som kan vara av
värde att tänka på inför och under en verksamhetsmodellering. Detta för att
verksamhetsmodelleringen ska resultera i en verksamhetsmodell som kan vara
användbar utifrån ett givet syfte. I avhandlingens kontext handlar det om att
rekommendera relevanta företeelser som beskriver mötet, mellan verksamhet
och den teknik som ska stödja och/eller möjliggöra denna verksamhet, i en in-
tegrerad verksamhetsmodell. 

En verksamhetsanalys i form av en verksamhetsmodellering kan generera
underlag till och resultat i form av verksamhetsmodeller att använda i arbetet
med att anskaffa ett komponentbaserat informationssystem. Under anskaffnin-
gen sker en rad arbetsuppgifter där möjliga kommunikationssituationer sker
mellan olika yrkesroller och där verksamhetsmodeller används som underlag
och som genererar feedback (uppdateringar), se Figur 7.1
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Som vi tidigare har nämnt finns flera kommunikationssituationer (se kapitel
1), där någon/några modellerar och utformar en verksamhetsmodell som ska
användas vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem. För att
stödja och underlätta olika kommunikationssituationer mellan medarbetare,
verksamhetsanalytiker, komponentanskaffare och leverantörer av mjukvaru-
komponenter så är vår gemensamma uppgift att svara på; ”Hur kan mötet mel-
lan verksamhetsprocess och mjukvarukomponent ske i en verksamhetsnära
kravspecifikation?” (forskningsfråga 1). Syftet är att skapa ett ramverk för en
verksamhetsnära kravspecifikation som ska stödja utformning av en integrerad
verksamhetsmodell genom att rikta uppmärksamhet mot de företeelser (vad)
som är viktiga att fokusera och beskriva avseende verksamhetsprocesser (se
kapitel 6), mjukvarukomponenter (se kapitel 12), modelleringsfaktorer (se
kapitel 9) och specificeringsfaktorer (se kapitel 15) samt varför detta är rele-
vant i en kravspecifikation för att möjliggöra anskaffning av komponentbase-
rade informationssystem, se Figur 7.2 

Som Figur 7.2 illustrerar så behandlar detta kapitel (markerat med fet stil)
verksamhetsmodellering med fokus på processmodellering. Kapitlet avser att
identifiera kritiska modelleringsfaktorer att beakta vid en verksamhetsmodel-
lering (forskningsfråga 3). Några/samtliga av dessa modelleringsfaktorer är re-
levanta att beakta inför och under en modellering och utformning av en krav-
specifikation för komponentbaserade informationssystem (forskningsfråga
3.1).

Med en integrerad verksamhetsmodell avser vi en modell som kan utformas
och användas av olika yrkesroller som belyser samma problem eller som har
nytta av samma kunskap om verksamhet men i olika användningssituationer.
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Figur 7.1 Mötet mellan verksamhetsanalys och anskaffning av
komponentbaserade informationssystem 

Figur 7.2 Forskningsfrågor som behandlas i kapitel 7
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Nellborn (1999, sid. 201) konstaterar att det uppstår kommunikationsproblem
mellan olika professioner i informationssystemutveckling då det är svårt att
förstå och kunna utnyttja varandras verksamhetsmodeller; “… business deve-
lopment and information systems development are seen as separate issues
performed by different people and not as two components of the same solution
to a problem.”. En integrerad verksamhetsmodell riktar uppmärksamhet mot
samma fenomen men med företeelser från olika kunskapsområden och per-
spektiv. 

Utifrån våra utgångspunkter (se kapitel 1 och 3) för denna avhandling ger vi
begreppet verksamhetsmodellering följande innebörd; ”Arbetet med att rikta
uppmärksamhet mot, ställa frågor om och beskriva företeelser i verksamhet
för att generera en verksamhetsmodell som kan spegla kunskap om och bidra
till nytta för någon/några i arbetet med att förstå och utveckla verksamhet.”.
Kapitlet är strukturerat utifrån en indelning68 i varför, vad och hur modellera.
Vi börjar dock med möjliga utmaningar och hinder inför och under en model-
lering av verksamhetsprocesser. 

7.2 Utmaningar och hinder 
Utmaningar i en processorienterad systemutveckling är att det är ett omfattan-
de och mycket tidskrävande arbete (Ambler, 2002; Ambler et al., 2005). Tid
krävs för att modellera och implementera processer, utrymme behövs för led-
ning och medarbetare att lära in och lära av andra sätt att tänka och handla.
Det kan vara ett mer eller mindre nytt sätt att tänka – verksamhet som proces-
ser. 

Processorientering förutsätter att de som kan och utför operativ verksamhet bi-
drar med denna kunskap (Christiansson M-T, 2000a; Ambler et al., 2005,
Goldkuhl & Röstlinger, 2006). Möjligheter för medarbetare och ledning att
delta i utvecklingsarbetet är ”a och o”. Det kan vara mer eller mindre svårt för
organisationer att tillgodose detta, vilket också krävs för att tillgodose engage-
mang och delaktighet samt för att nå och sprida resultat. En utmaning är att
möjliggöra delaktighet, skapa och bibehålla engagemang genom att bedriva
kartläggningen så effektivt som möjligt (Goldkuhl & Röstlinger, 1988;
Christiansson M-T, 1998; Christiansson M-T, 2000a: Ambler, 2002; Ambler et
al., 2005; Goldkuhl & Röstlinger, 2006). Organisationer och informationssy-

68 En indelning inspirerad av Nilsson (1999). En annan tänkbar indelning kan vara att utgå
ifrån Zachmans ramverk som skapades i början av 1980-talet (ZIFA, 2006) med tillägg av
frågorna var, när och vem. Vi har dock en avgränsning i avhandlingen (se kapitel 1) och
lägger inte heller samma innebörd i frågorna varför och hur.    
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stem kan vidare vara strukturerade utifrån funktioner vilket kan hindra, be-
gränsa eller försvåra tillämpning av processorientering (Melin, 2002). 

Alla typer av utvecklingsarbeten vinner inte på att tillämpa processmodelle-
ring. Earl & Khan (1994) menar att processer är olika svåra att identifiera.
Strukturerade processer, som t.ex. tillverkningsprocesser kan kartläggas och
förstås relativt enkelt. De kan tilldelas regler och de förväntas uppnå de mål
som uttalas för dem. Enligt benämningen kan vi också ana att det finns en in-
byggd logik i flödet. Ostrukturerade processer, som t.ex. lednings- och kun-
skapsprocesser är mer komplexa och osäkra (ibid.; Keen, 1997) vilket är svå-
rare att kartlägga och förstå. Ostrukturerade processer kan dock rekonstrueras
och fångas genom att, med stöd av programvara, t.ex. logga aktiviteter, val och
beslut som utförs av medarbetare för att sedan i nästa steg strukturera logiken
(Andersson & Perjons, 2005).

Sundgren (1996, sid. 39) tar vidare upp direktiva informationssystem som har
en helt annan karaktär än de traditionella operativa informationssystemen. ”I
många verksamheter ser man nu stora möjligheter att utnyttja den allt kraft-
fullare informationsteknologin för att ge datorstöd åt arbetsuppgifter av mera
övergripande och mindre rutiniserad och repetitiv karaktär. Det kan t ex
handla om beslutsstödssystem och ledningsinformationssystem eller om infor-
mationssystem som stöd för utredningsverksamhet, forskning och utveckling.”
I vår avhandling är inte ostrukturerade processer och direktiva system i fokus.
Vi kan ändå konstatera att den typ av processer som Earl & Khan (1994),
Sundgren (1996) och Keen (1997) pekar på, d.v.s. unika och oplanerade an-
vändningssituationer med delvis okända användare och aktörer kan ge oss
indikation på behov av fokus på resultatet för många potentiella avnämare. En
processkartläggning kan, enligt vår mening, ändå på en övergripande nivå vara
relevant för att diskutera möjliga informationsägare69 och informationsanvän-
dare70. När det gäller utredningar där helhet och sammanhang är viktiga för att
identifiera möjliga resultat av en verksamhet, kan processmodellering vara
fruktbart. Däremot om det är kända förutsättningar, få relationer och en inte
alltför komplex verksamhet med givna resultat så finns det ingen större anled-
ning att modellera verksamhetsprocesser. 

Se Tabell 7.1 som sammanfattar innebörd i utmaningar och hinder med bety-
delsen möjliga problem inför och under arbetet med att processorientera verk-
samhet och att bedriva processmodellering. 

69 Den/de som genererar informationen enligt vår tolkning av Sundgren (1996).
70 Den/de som brukar information enligt vår tolkning av Sundgren (1996).
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Tabell 7.1 Innebörd av utmaningar och hinder utifrån teori

Egenskaper 

• Kan vara ett omfattande & mycket tidskrävande arbete (att modellera &
implementera processer, lära in & lära av andra sätt att tänka & handla). 

• Kan vara svårt att möjliggöra delaktighet för medarbetare & ledning i
processmodellering för att nå nödvändig kunskap om den verksamhet som
bedrivs (att skapa, tillgodose & bibehålla engagemang). 

• Organisationer och informationssystem kan vara strukturerade & styrda
utifrån funktioner. 

• Typ av process (strukturerade/ostrukturerade/lednings-/kunskapsprocesser)
& system (operativa/direktiva) kan vara mer/mindre svåra att kartlägga.

7.3 Varför processmodellera?
Processorientering kan bedrivas för att nå en helhetsbild av den operativa
verksamhet som producerar ett resultat som ska gynna en/flera avnämare. Att
tillämpa processkartläggning kan dock variera mycket avseende motiv till,
grad71 av processorientering och de utvecklingskoncept72 som ligger till grund
för modellering av processer. Att processmodellera innebär, förenklat, att
fånga vad som görs för vem, på vilket sätt och i vilken ordning (Christiansson
M-T, 2000a). Här följer olika motiv till att processorientera verksamhet och
bedriva processmodellering samt olika användningsområden som identifierats
för processmodeller.

7.3.1 Motiv till processmodellering 
Motiv till att initiera en processorienterad verksamhets-/systemutveckling kan
vara att t.ex. koordinera ledning och operativ verksamhet, skapa lärande orga-
nisationer, kompetensutveckla personal, utveckla nya produkter och tjänster,
utveckla arbetssätt med stödjande och möjliggörande IS/IT (Österle, 1995).
Att modellera verksamhetsprocesser för att förstå den operativa verksamhet
som bedrivs är ett motiv som finns i metoder och arbetsformer för att identifie-
ra, formulera och fastställa krav på datorbaserade informationssystem (Österle,
1995; Scheer, 1999; Eriksson & Penker, 2000; Kruchten, 2002; Becker et. al.
2003; Ambler et al., 2005; Goldkuhl & Röstlinger, 2006). Ytterligare exempel
på motiv är brister i kommunikationen mellan företag, ineffektiva och osäkra

71 Det kan vara skillnad i metod och arbetsformer att modellera för att synliggöra, etablera,
värdera eller organisera och styra verksamhet i form av processer. 
72 Utvecklingskoncept som t.ex. BPR, TQM, PM eller en kombination av flera.
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material- och informationsflöden, allt för mycket ”strul” i det dagliga arbetet
och att öka lönsamheten i samarbetet med andra parter (Christiansson, M-T,
1998). Beroende på motiv blir olika företeelser i organisationers verksamhet
mer eller mindre viktiga att ta hänsyn till i en kartläggning av processer i be-
märkelsen att konkretisera vilken kunskap som efterfrågas och vilken nytta
den ska ge för olika aktörer (Christiansson M-T, 2000a; 2000b). 

Motiven till en processorienterad ansats kan, ur ledningens och medarbetarnas
perspektiv, vara att (Christiansson M-T, 2000a):

• basera beslut på faktiska73 förhållanden, d.v.s. utifrån vad som utförs,
• resurser hamnar där de behövs, 
• kvalitetssäkra verksamhet genom en ökad orientering mot dem som ska

bruka resultaten,
• skapa underlag för att kunna följa upp resultat av organisationers verk-

samhet på ett relevant och adekvat sätt,
• stärka erfarenhetsutbyten mellan medarbetare och parter,
• förbättra kommunikation mellan medarbetare och parter,
• finna motiv till att förbättra eller avsluta relationer mellan parter,
• skapa engagemang och delaktighet hos medarbetare genom att utarbeta en

helhetsbild över hur organisationer fullföljer sitt uppdrag och hur medar-
betarnas arbete bidrar till detta, och att

• lära känna sina medarbetare och deras insatser för att kunna ta tillvara
dess fulla potential.

Tabell 7.2 sammanfattar innebörd av begreppet motiv i betydelsen syfte
med/anledning till att bedriva processmodellering. 

Tabell 7.2 Innebörd av motiv utifrån teori 

Egenskaper 

• Kan avse att förbättra planering & styrning av verksamhet (t.ex. lära känna
sina medarbetare & deras insatser för att kunna ta tillvara dess fulla potent-
ial, koordinera ledning & operativ verksamhet, basera beslut på faktiska
förhållanden, se till att resurser hamnar där de behövs, finna motiv till att
inleda, förbättra eller avsluta relationer mellan parter, öka lönsamheten i
samarbetet med andra parter, kompetensutveckla personal, utveckla nya
produkter & tjänster), förbättra arbetssätt (t.ex. utveckla stödjande & möj-

73 Inte helt oproblematiskt, faktiska utifrån vilken/vilka personers uppfattning? Olika ut-
sagor från medarbetare ger dock ett diskussionsunderlag som kan användas för att generera
en mer/mindre gemensam syn eller beslut om hur verksamhet bedrivs/ska bedrivas.

182



Del III –Verksamhetsmodellering

Egenskaper 

liggörande IS/IT, stärka erfarenhetsutbyten & förbättra kommunikation
mellan medarbetare & parter, skapa engagemang & delaktighet hos med-
arbetare, ge en helhetsbild över hur verksamheter fullföljer sitt uppdrag &
hur medarbetarnas arbete bidrar till detta, skapa lärande organisationer)
samt kvalitetssäkra verksamhet (t.ex. öka orientering mot dem som ska
bruka resultaten & skapa underlag för att kunna följa upp organisationers
resultat utifrån den verksamhet som bedrivs).

• Kan betraktas utifrån ledningens och medarbetarnas perspektiv. 
• Kan behöva preciseras för att styra vilka företeelser i organisationers verk-

samhet som är mer eller mindre viktiga att kartlägga.
• Kan ge riktlinjer om nytta för olika aktörer, kan förklaras, förankras, skapa

vilja & engagemang för kartläggning. 

7.3.2 Användning av processmodellen 
Det kan vara relevant att tydliggöra syftet med och användning av de process-
modeller som ska framställas vid en kartläggning. Möjligheten ökar då att mo-
delleringen styrs mot och kan stödja de motiv som finns för det processorien-
terade arbetet. Oavsett om personer enbart ska bidra med synpunkter om den
verksamhet som bedrivs eller aktivt delta i analys och utformning av denna är
detta viktigt. Att uttala och tydliggöra syfte med modellerna underlättar för att
skapa engagemang och för att förstå nyttan av modellerna (Christiansson M-T,
1998). Utan att förstå varför verksamhetsmodeller ska användas är det svårt att
få personer att ta till sig, lära sig och utnyttja dess potential (ibid.;
Christiansson M-T, 2000b). Olika intressenter och yrkesroller kan dessutom
komma att använda modellerna i olika syften.  

En processmodell kan ses som ett underlag som möjliggör att diskussioner och
beslutsfattande underlättas och styrs till adekvata företeelser i verksamhet och
informationssystem (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Christiansson M-T, 1998).
Att kartlägga processer innebär att identifiera och beskriva processer, det är
först då som vi ser och blir medvetna om processer. De är ”osynliga” till dess
att de är definierade och omtalade (Tolis & Nilsson, 1996). 

Verksamhetsprocesser kan löpa horisontellt inom en organisation eller vara av
flerorganisatorisk karaktär (Christiansson M-T, 1998; Goldkuhl & Röstlinger,
2006). Förmågan att överblicka och förstå verksamhet bör ses utifrån hur om-
fattande den är och i vilken omfattning som t.ex. samverkan med andra företag
bedrivs. Ju större och mer komplex verksamhet desto svårare är den att över-
blicka. Det kan vara svårt för både medarbetare och ledning att veta hur den
verksamhet som bedrivs fungerar operativt (Steneskog, 1991). Med bristande

183



Kapitel 7. Verksamhetsmodellering i teori

kunskap om operativ verksamhet och avsaknad av en helhetsbild kan det vara
svårt att utveckla IT-system på ett tillfredsställande sätt. Rummler & Brache
(1995, sid. 5) menar att ledningen;”…often don’t understand, at a sufficient le-
vel of detail, how their business gets products developed, made, sold and
distributed.” En förklaring till detta är att beskrivningar i termer av vad som
görs, för vem och på vilket sätt saknas. 

Medarbetare kan också uppleva svårigheter med att förstå hur ledningens
direktiv skall omsättas i sin dagliga verksamhet och kanske framförallt varför.
Det kan vara svårt att se den egna arbetsinsatsen i det stora hela och se kop-
plingar mellan denna och de förväntningar som ställs av andra, t.ex. de perso-
ner som är beroende av det resultat som den egna arbetsuppgiften genererar
(Christiansson M-T, 1998). Steneskog (1991) betonar vikten av helhetssyn och
att kunna förstå den egna rollen i sammanhanget med att poängtera att de som
har denna kommer att kunna agera bättre i och med att de kan se sitt bidrag till
helheten. I flerorganisatoriska processer är detta än mer påtagligt då samver-
kan sker över organisatoriska gränser med t.ex. olika företagskulturer, olika
verksamhetsspråk och inom mer eller mindre väl utvecklade relationer (Stein,
1996; Christiansson M-T, 1998; Goldkuhl & Röstlinger, 2006). Utveckling av
verksamhet sker inte alltid utifrån en samsyn, även konflikter kan gynna driv-
kraft för förändringar (Tolis, 2005). För att förändringar skall kunna imple-
menteras är det dock grundläggande att personer förstår och accepterar argu-
menten till varför förändringar införs och att en vilja finns för att genomföra
dessa (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Christiansson M-T, 1998). En förändring
är inte alltid en förbättring för alla i en verksamhet men om berörda personer
förstår att och varför förändringen ändå medför en förbättring till helheten så
kan möjligheten öka att en förändring också sker. Att kunna förklara, förstå
och förändra med stöd av modeller är ett primärt syfte i informationssystemut-
veckling (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Tolis & Nilsson, 1996; Christiansson
M-T, 1998; Eriksson & Penker, 2000; Ambler, 2002).

Att modellera kan vara ett steg för att flera medarbetare, tillsammans, ska kun-
na skapa gemensamma mentala modeller (Christiansson M-T, 1998; Lind,
2001). I en inter-organisatorisk verksamhetsutveckling behöver ledning och
medarbetare nå insikt om och diskutera olika perspektiv, uppfattningar och
förslag för att i samförstånd eller konflikt enas kring förändringsbehov. Fast-
ställda förändringsbehov utgör i sin tur underlag inför beslut om åtgärder för
att utveckla respektive parts interna och samverkande verksamhet. Verksam-
hetsmodeller ger också underlag för att kunna utvärdera (Goldkuhl, 1980;
Keen, 1997) och kvalitetssäkra74 (Unhelkar, 2003) verksamhet samt lära inom

74 I form av certifiering, t.ex. ISO-9000 eller ISO-2000.
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och mellan organisationer (Stein, 1996). Processmodeller kan användas och
spridas i en rad sammanhang avseende faktiska förhållanden i den verksamhet
som bedrivs  (Scheer, 1999; Ambler et al., 2005; Johansson et al., 2005). 

I utvecklingsarbeten används modeller för att underlätta samarbete och kom-
munikation (Goldkuhl, 1980; Goldkuhl & Röstlinger, 1988), rapportera inom
och mellan projektgrupper (ibid.; Eriksson & Penker, 2000; Ambler, 2002),
stimulera kreativ design (Stolterman, 1991), specificera lösningar (Eriksson &
Penker, 2000), utforma lösningar (ibid.; Ambler, 2002), testa lösningar
(Ambler, 2002), anskaffa lösningar (Nilsson, 1991), införa system (Goldkuhl,
1980), använda system (ibid.), underhålla system (ibid.) och bedöma effekter
av system (ibid.; Goldkuhl & Röstlinger, 1988, Goldkuhl & Röstlinger, 2006).

Att modellera med utgångspunkt i hur modellen ska användas (Ambler, 2002;
2006a) är, enligt vår mening, en sund ansats. Modelleringen bör styras dels
utifrån vilket/vilka motiv som finns i ett utvecklingsprojekt, dels utifrån vilka
yrkesroller som ska tillgodoses med den kunskap som processmodellen kan
fånga, d.v.s. olika användningssituationer för processmodellen. Syftet kan vara
att integrera processer, nå kunskap om vilka överlämnanden som sker mellan
olika aktörer i processer, identifiera återanvändbara processer samt sälja eller
köpa processer (Tolis & Nilsson, 1996; Davenport, 2005). Eriksson & Penker
(2000, sid. 4f) betonar vikten av ett tydligt syfte för att bedriva en effektiv mo-
dellering; ”In any case, it is important not to overwork the models; if you
keep the objective of the model in mind at all times, you will profit from
business modeling.” 

Ambler et al., (2005, sid. 142) varnar för att många modelleringsprojekt startar
med att någon ”modellerare” ser ett behov och att argumenten för att bedriva
modelleringen inte når ut till de personer som förväntas delta, bidra i och an-
vända resultatet av denna. ”The modeler was probably right – it is a good
idea to have an enterprise business model, but if the intended audience
doesn’t recognize the need for the model, it will be ignored.” Lösningen, enligt
författarna, är att först samla och tydliggöra argument för modelleringen och
sedan modellera i tillräcklig omfattning för att direkt kunna påvisa ett uppen-
bart värde med att använda modellen i utveckling av verksamhet och dess in-
formationssystem. 

Tabell 7.3 sammanfattar innebörd av begreppet användning i betydelsen syfte
med att upprätta och använda processmodellen. 
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Tabell 7.3 Innebörd av användning av processmodellen utifrån teori

Egenskaper 

• Kan tillgodose motiv.
• Kan synliggöra & tillhandahålla en helhetsbild av verksamhet som bedrivs.
• Kan avse att t.ex. förklara, förstå, lära, rapportera inom & mellan grupper,

konstruera, stimulera kreativ design, specificera, testa, anskaffa, utvärdera,
fatta beslut om, förändra, förvalta, utbilda, & bedöma effekter av system.

7.4 Vad processmodellera?
Förutom att företeelser i organisationers verksamhet kan vara relevanta att
kartlägga i verksamhetsprocesser (se kapitel 6) kan processer belysas utifrån
olika analysområden, perspektiv, raster, nivåer och vyer samt i olika omfång
och lägen i tiden. Här följer en genomgång av dessa faktorer med betydelse
för ”vad” som processmodelleras.

7.4.1 Analysområden 
Analysområden som rekommenderas enligt SIMM för kartläggning av verk-
samhet är t.ex. att fastställa projektförutsättningar, process- och handlingsana-
lys, problemanalys, styrkeanalys, målanalys, begreppsanalys, samverkansana-
lys och dimensionsanalys (Goldkuhl & Röstlinger, 2006). Olika analysområ-
den kan tillsammans skapa beskrivningar som bildar välgrundade beslutsun-
derlag för att förstå och förändra verksamhet (Goldkuhl & Röstlinger, 1988).
Tolis (2005) menar att verksamhetsmodellering kan bedrivas utifrån processer,
mål och begrepp samt sambanden mellan dessa ”hörnpelare”, se Figur 7.3. 
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Enligt Figur 7.3 kan modellering ta sin utgångspunkt i respektive analysområ-
de (målanalys, begreppsanalys och processanalys) med egna verksamhetsmo-
deller eller kombinera flera analysområden i en och samma kartläggning och
verksamhetsmodell. En målanalys (1) kan avse att utifrån outtalade och vaga
måluppfattningar precisera mål, klargöra samband mellan mål, identifiera mål-
konflikter och kritiskt granska och värdera målens betydelse för att nå en sty-
rande effekt på den verksamhet som bedrivs (Röstlinger & Goldkuhl, 2006;
Goldkuhl & Röstlinger, 2006). Mål kan modelleras för t.ex. processer (Scheer
1999; Eriksson & Penker, 2000) dess utförande (Scheer, 1999; Röstlinger &
Goldkuhl, 2006) och resultat (Österle 1995; Röstlinger & Goldkuhl, 2006). En
målanalys kan ta sin utgångspunkt i mål för organisationen som bryts ner, for-
muleras och kopplas till mål för processer. Ett annat scenario är att modellerin-
gen tar utgångspunkt i processer och samlar in mål som uttrycks av medarbe-
tare, vilka analyseras och diskuteras för att fastställa olika förbättringsåtgärder
för den operativa verksamhet som bedrivs (4). 

En begreppsanalys (2) syftar till att identifiera, analysera och fastställa den be-
greppsapparat som används och/eller ska användas inom en organisation, en
verksamhet, dess processer och system (Johansson et al., 2005; Goldkuhl &
Röstlinger, 2006). Att fånga och fastställa det verksamhetsspråk som ska an-
vändas kan vara ett nödvändigt arbete för att t.ex. rensa i begreppsfloror som
bildats inom organisationer utifrån olika utvecklingskoncept, metoder och
trender. Detta för att kunna nå, kommunicera och sprida ett gemensamt språk-
bruk internt och externt (Karlsson et al., 1996), men också för att kunna följa
bransch- och nationella standarder samt utveckla mer formaliserade system.
En målanalys kan vara utgångspunkten för att ett lämpligt verksamhetsspråk
utvecklas utifrån visioner och strategier, en begreppsanalys kan å andra sidan
modellera begrepp för meddelanden och dess innehåll (data) i ett system för
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Figur 7.3 Exempel på analysområden
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Kapitel 7. Verksamhetsmodellering i teori

elektroniska affärer som tillgodoser mål för organisationen (5). En modelle-
ring kan vidare utifrån en processanalys identifiera de begrepp som används i
t.ex. informationsflöden, arbetsuppgifter och för olika typer av kunder som i
system ska återfinnas i form av t.ex. gränssnitt och sökbegrepp. Ett annat tänk-
bart scenario är att utgångspunkten är en begreppsanalys som styr processana-
lysen genom att informationsflöden modelleras utifrån fastställda begrepp i ett
verksamhetsspråk (6). 

I vår avhandling har vi tagit utgångspunkt i att modelleringen ska utgå ifrån
verksamhetsprocesser. Det finns naturligtvis andra möjliga vägar att gå som
exemplen ovan visar. Det som processmodellering ger och som inget annat
analysområde kan tillhandahålla är den verksamhetskontext där det kompo-
nentbaserade informationssystemet ska verka i, vilket för oss är det primära.
Vi anser att andra typer av modeller såsom t.ex. begreppsgrafer, begreppslistor
och målgrafer gör det svårare att uppfylla våra intentioner om en integrerad
verksamhetsmodell där aspekter från de operativa verksamhetsprocesserna ska
kunna illustreras på ett verksamhetsnära och dynamiskt sätt. 

Det finns mängder av förslag i litteraturen om vad som kan vara viktigt att mo-
dellera och analysera för att utveckla verksamhet. För att skapa värde i verk-
samhetens processer behöver vi enligt Nilsson (1999) synliggöra och diskutera
aspekter av affärer (t.ex. mål, processer, och aktörer), kultur (t.ex. beteenden,
normer och värderingar), kommunikation (t.ex. intentioner, talakter och effek-
ter), information (t.ex. begrepp, tolkning, och korrespondens) samt representa-
tion (t.ex. symboler, mening, språk och referensramar). Vi ser dessa föreslagna
grupperingar av företeelser att beskriva och analysera som ett exempel på fem
olika analysområden. 

Företeelser75 som kan vara relevanta att studera och nå kunskap om verksam-
het är t.ex. funktioner, processer, kommunikation, rutiner, händelser, bete-
enden, ansvar, kategorier och objekt (Willars, 1993; Andersen, 1994; Nilsson,
1995; Österle,1995; Tolis & Nilsson, 1996; Christiansson M-T, 1998;
Christiansson M-T, 2000b; Goldkuhl & Röstlinger, 2006). Lundeberg (1996)
kopplar enstaka företeelser till konstruerade mönster för olika logiska nivåer
(se avsnitt 7.4.5). Vi har dock svårt att se vad som styr indelning i mönster till
skillnad från företeelser och vad detta har för betydelse. Därför har vi enbart
tagit fasta på de exempel på företeelser som avser personer, verksamhet och
information/IT, vilket också skulle kunna betraktas som analysområden eller
möjliga vyer (se avsnitt 7.4.6). Företeelser som kan vara viktiga att analysera
är enligt Lundeberg (1996); identitet, värderingar, mission, strategier, mål,
vanemönster, kunskap, färdigheter, agerande, uppfattning, känslor, affärsidé,

75 Dessa exempel på företeelser har hämtats från avsnitt 7.4.3. 
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utrustning, råvaror, aktiviteter, produkter, tjänster, informationsbehov, idé, in-
formation (innehåll, input, output) informationsprocedur, datastrukturer och
drift. Dessa företeelser kan givetvis grupperas på det sätt Lundeberg har gjort,
men också utifrån andra möjliga indelningsgrunder. Andra exempel på förete-
elser som kan vara värdefulla att modellera avseende vy för processer (se av-
snitt 7.4.6) är funktion, mål, mjukvara, organisation, personer, maskiner, hård-
vara, händelse, meddelande, bakgrundsdata, informationstjänster, andra tjän-
ster, material och finansiella resurser (Scheer, 1999).

Vi kan konstatera att med så många olika rekommendationer i litteraturen om
vad som är viktigt att modellera i verksamhet och process är det högst relevant
med en fokusering utifrån syftet med processmodellen och motiv till process-
modellering. De företeelser vi har identifierat kan grupperas i möjliga analys-
områden med tillhörande rekommendationer om hur analys bör ske. Detta lig-
ger dock utanför ramen för denna avhandling men kan vara intressant i vidare
forskning och en metodutveckling.

Tabell 7.4 sammanfattar innebörd av analysområden i betydelsen grupp av
företeelser att beskriva och analysera vilka kan kopplas till verksamhetspro-
cesser. 

Tabell 7.4 Innebörd av analysområden utifrån teori 

Egenskaper 

• Kan t.ex. avse analys av att fastsälla projektförutsättningar, mål, begrepp,
verksamhet/process- & handling, problem, styrkor, samverkan, dimensio-
ner, personer, information/IT, affärer, kultur, kommunikation & representa-
tion.

• Företeelser som kan vara relevanta att studera i en verksamhet är t.ex.
funktioner, processer, kommunikation, rutiner, händelser, beteenden, an-
svar, kategorier & objekt, identitet, värderingar, mission, strategier, mål,
vanemönster, kunskap, färdigheter, agerande, uppfattning, känslor, affärs-
idé, utrustning, råvaror, aktiviteter, produkter, tjänster, informationsbehov,
idé, information (innehåll, input, output) informationsprocedur, datastruk-
turer & drift. 

• Företeelser som kan vara relevanta att studera i en process är t.ex. funktion,
mål, mjukvara, organisationsenhet, personer, maskiner, hårdvara, händelse,
meddelande, bakgrundsdata, informationstjänster, andra tjänster, material
& finansiella resurser, mål, aktörer, beteenden, normer & värderingar,
intentioner, talakter & effekter, begrepp, tolkning, & korrespondens samt
symboler, mening, språk & referensramar.
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7.4.2 Processmodellens omfång 
En kartläggning av processer kan växla mellan olika grad av internt och ex-
ternt fokus (Christiansson M-T, 2006; Goldkuhl & Röstlinger, 2006) vilket får
konsekvenser för processmodellens omfång (scope), se Figur 7.4 och de strec-
kade pilarna (fokus). 

Figur 7.4 illustrerar två organisationer (fyrkanter) i rollen som leverantör re-
spektive kund och dess kommunikation (pilar). Processer kan analyseras med
ett internt fokus (1) för att t.ex. nå kunskap om arbetsrutiner och externt fokus
(2) för att t.ex. nå kunskap om hur leverantörens/producentens handlingar ut-
förs för att skapa erbjudanden, vidareföra uppdrag och tillgodose åtaganden
till kund. Interaktionen (3) mellan leverantör/producent och kund/avnämare
kan studeras avseende t.ex. kvalitet i utbytet, villkor och ansvar för utbyte mel-
lan aktörerna. En flerorganisatorisk process (4) kan analyseras för att nå kun-
skap om vem som utför vilka handlingar och på vilket sätt det utförs för att
skapa erbjudanden, vidareföra uppdrag och tillgodose åtaganden till annan
part i samverkan och framför allt till processers avnämare. Kunskap om inter-
na förutsättningar hos respektive organisation och parternas relationer och
samspel med andra aktörer av betydelse för processen kan då nås. För att ut-
veckla och effektivisera flerorganisatoriska processer räcker det inte att stude-
ra och nå kunskap om processer och interaktion utifrån en organisation.
Kunskap om vilka förutsättningar som råder hos respektive part och förståelse
för vad som krävs av respektive part i en samverkan behövs för att nå en
vinna-vinna situation (Christiansson M-T, 1998; Christiansson M-T, 2006).
Vilka företeelser som är av intresse att nå kunskap om kan variera beroende på
vem/vilka som är avnämare. Inom vårdsektorn kan detta exemplifieras med att
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Figur 7.4 Processmodellens omfång
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en analys av en och samma vårdprocess kan variera beroende på om det är
patienter, anhöriga, eller medborgare som är avnämare till processers resultat.
När avnämare är identifierade kan processers början och slut i stora drag
fastställas utifrån motiven till kartläggningen. Motiven kan styra val av vilka
relationer i en samverkan som bör modelleras, detta kan också upptäckas
under kartläggningsarbetets gång, d.v.s. vilka parter som är berörda för att till-
godose åtaganden mot processers avnämare. 

Tabell 7.5 sammanfattar innebörd av begreppet omfång i betydelsen var pro-
cessen börjar och slutar i modellering av verksamhetsprocesser. 

Tabell 7.5 Innebörd av processmodellens omfång utifrån teori 

Egenskaper 

• Kan avse internt & externt fokus. 
• Kan avse interna processer, externa processer, interaktionsprocesser & fler-

organisatoriska processer. 
• Kan styras av motiv till & syfte med processmodellen samt vilken/vilka

avnämare som processer avser att tillmötesgå.

7.4.3 Perspektiv på process
När det gäller processorientering så finns det olika perspektiv/synsätt på hur
verksamhetsprocesser kan betraktas. Lind (2001) tar upp den transformations-
orienterade76 synen där processer betraktas som arbetsflöden och den kommu-
nikationsorienterade77 synen där processer ses som extern (horisontell) koordi-
nation utifrån konversationer och uppdragsrelaterade arbetsinsatser. Andra
exempel är att betrakta processer utifrån kvalitet (t.ex. Gummesson, 1995) där
processer ses utifrån att ”göra saker rätt” och att ”göra rätt saker”. Att betrakta
processer utifrån koordination innebär vidare att processer ses som intra-orga-
nisatorisk (vertikal) koordination utifrån samordning, fördelning av aktiviteter
och resurser genom kommunikation (t.ex. Taylor, 1993; Keen, 1997; Melin,
2002). En kombination av flera olika perspektiv är möjligt. Lind (2001) visar i
sin avhandling på innebörden i, vad han kallar ett vidareutvecklat processbe-
grepp, en kombination av transformation och kommunikation. 

76 Enligt Lind (2001) t..ex. Harrington (1991); Rummler & Brache (1995) och Rentzhog
(1998).
77 Enligt Lind (2001) t.ex. Winograd & Flores (1986); Medina-Mora et al. (1992); Reij-
swould & Dietz (1998) och Goldkuhl (1998). 
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Vi noterar att perspektiv kan avse både syn på processer, indelning av proces-
ser, avgränsning av processer, företeelser i processer och tillstånd i processer.
Rentzhog (1998) påpekar t.ex. att samma process kan identifieras ur produkt-,
service-, informations- och förbättringsperspektiv. 

Perspektiv som används i en processmodell kan enligt Tolis & Nilsson (1996)
avse både fokus i verksamhet (beteenden, transformationer, kategorier och
faktorer), fokus i verksamhetsmodell (process och innehåll) och fokus för pro-
cesser (internt kontra externt). Tolis (2005) har kommit fram till att perspekti-
ven78 process, begrepp och värden kan användas för att belysa verksamhet på
djupet. I processperspektivet kan transformation; från definierade input till
output alternativt beteende i arbetsrutiner studeras. Vi kan konstatera att det
finns en mängd rekommendationer för hur modelleraren bör betrakta verksam-
het och processer. Frågan är hur dessa rekommenderade perspektiv hänger i-
hop med val av vy, analysområden och företeelser att modellera? Beroende av
vilken syn/vilka olika kompletterande synsätt på processer som finns i pro-
cessmodelleringen så får detta implikationer för vilka företeelser som väljs att
modelleras och på vilket sätt (Christiansson M-T, 2000b). Det vore önskvärt
att detta uttalades i metodrekommendationer.

Den verksamhet som bedrivs i organisationer kan modelleras utifrån många
olika angreppssätt vilket styr val av vilka aspekter (Nilsson, 1995) som är i fo-
kus, t.ex. funktioner, processer, kommunikation, rutiner, händelser, beteenden,
ansvar, kategorier och objekt för att nå adekvat kunskap om verksamhet (ibid.;
Österle, 1995; Scheer, 1999; Eriksson & Penker, 2000; Tolis, 2005; Goldkuhl
& Röstlinger, 2006). 

Rentzhog (1998, sid. 162) använder begreppet angreppssätt i bemärkelsen syf-
tet med processorientering (se avsnitt 7.3.1) såsom att; ”… skapa en process-
orienterad ledningsstruktur… förbättra enskilda processers förmåga … få
människor processorienterade i sitt dagliga arbete.“. I detta sammanhang an-
vänder vi begreppet motiv. Lind (2001) använder begreppet angreppssätt i be-
tydelsen olika sätt att bedriva verksamhetsmodelleringen på avseende i vilken
ordning modellering av helheter och delar av verksamhet sker, t.ex. ett kompo-
sitionellt, kontextuellt eller induktivt angreppssätt. Detta har vi valt att kalla
analysriktning (se avsnitt 7.5.3). Angreppssätt är för oss baserat på det pers-
pektiv man har avseende syn på verksamhet (och process) vilket i sin tur styr
perspektiv i modelleringen, d.v.s. angreppssätt för val avseende vilka företeel-
ser som blir adekvata att beskriva och analysera. Att kartlägga verksamhet
funktionsorienterat, processorienterat eller rutinorienterat styr t.ex. val av
notation (Nilsson, 1995; Christiansson M-T, 1998). Beroende på vilket an-
78 Perspektiv använder vi i betydelsen fokus/synvinkel. Begrepp och värden kan enligt vår
syn även betraktas som aspekter och/eller analysområden.
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greppssätt som tillämpas kan olika beskrivningar passa mer eller mindre bra
för att kommunicera perspektiv och viktiga företeelser (Christiansson M-T,
2000b; Ambler et al., 2005). Att modellera verksamheten funktionsorienterat
kan t.ex. ske i en verksamhetsgraf kontra dataflödesdiagram. Att modellera
verksamheten processorienterat kan t.ex. ske i en processmodell enligt SIMM,
ARIS, UML eller PROMET.  

Tabell 7.6 sammanfattar innebörd av begreppet perspektiv i betydelsen syn
på och sätt att betrakta modelleringsobjektet verksamhetsprocess. 

Tabell 7.6 Innebörd av perspektiv på processer utifrån teori

Egenskaper 

• Kan avse verksamhet (process, begrepp & värden) samt process (intern/ex-
tern).

• Kan styra hur en process delas in/grupperas i olika typer av delprocesser,
vilka företeelser som analyseras & på vilket sätt.

• Kan avse processer som t.ex. transformation, kommunikation, kvalitet, ko-
ordination & beteenden.

• Kan styras av & styr angreppssätt, val av företeelser & notation.  
• Flera olika perspektiv kan komplettera varandra eller kombineras.

7.4.4 Processraster i process
Verksamhetsprocesser kan även studeras med olika processraster, d.v.s. olika
filter för att precisera perspektiv och välja vilka, av flera möjliga, företeelser
som avses och hur dessa ska fokuseras (Christiansson M-T, 2000a; 2000b).
Detta innebär samtidigt att vissa företeelser i verksamhetsprocesser väljs bort i
en analys. Exempel på processraster kan vara datorsupport, omvårdnad, läran-
de och olika prioriteringar i den verksamhet som bedrivs (ibid.). Processraster
bör väljas på basis av de motiv som finns i utvecklingsarbetet och vad som är
viktigt att kunna följa upp efter en förändring. För att kunna utvärdera föränd-
ringar i processer kan de kopplas till olika mätetal, d.v.s. mått på företeelser i
processer som ska kunna värderas och följas upp (Olve et al., 1997). Exempel
på mätetal är antal förekomster av något, timmar, kronor och procent. Mätetal
kan också vara olika värden på företeelser som valts inom ett processraster.
Exempel på sådana värden kan vara finns/finns inte, hög grad/låg grad, effek-
tiv/ineffektiv beroende på variabel som valts (Christiansson M-T, 2000a). Det
som är svårt är att hitta lämpliga processindikatorer som inte enbart är ekono-
miska mått (vilka mäts i efterhand) utan att hitta värden som mäter hur proces-
sen presterar löpande och som samtidigt blir ett styrverktyg för ledningen att
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använda (XDIN79, 2006a). Beroende på motiv till modellering och syfte med
processmodellen är olika företeelser mer eller mindre intressanta att kartlägga.
Inom t.ex. en och samma vårdprocess kan beskrivningar av densamma variera
om processraster avser omvårdnad, prioriteringar eller lärande. Valt perspektiv
preciseras i ett processraster så att företeelser som ska fokuseras definieras för
att fånga, beskriva och eventuellt mäta processer med högre precision utifrån
motiven med kartläggningen och syftet med processmodellen. 

Tabell 7.7 sammanfattar innebörd av begreppet processraster i betydelsen
filter för att definiera perspektiv och välja vilka företeelser som avses och hur
dessa ska fokuseras. 

Tabell 7.7 Innebörd av processraster för processer utifrån teori 

Egenskaper 

• Kan precisera & tydliggöra motiv (t.ex. definiera innebörd i datorsupport,
omvårdnad, lärande, prioriteringar, pedagogik, självstudier & kursadmi-
nistration) samt uppnå syfte med användning av processmodellen så att
relevanta företeelser fokuseras, beskrivs & kan mätas. 

• Kan innebära att vissa företeelser väljs & andra väljs bort i en modellering.

7.4.5 Nivå för och indelning av process 
Olika nivåer i organisationer kan modelleras, från strategisk till operativ nivå
(Goldkuhl, 1995; Österle, 1995). Lundeberg (1996) menar att det är viktigt att
modellera en verksamhet på olika logiska nivåer och jämföra de olika nivåerna
med varandra utifrån observerade företeelser och socialt konstruerade mönster
samt utifrån arbetssätt och ändamål. Vi har sammanfattat Lundebergs (1996)
resonemang i Tabell 7.8.

Vi tycker att det är ett fruktbart sätt att beakta helhetsperspektivet i form av
olika pågående processer; de subjektiva (person), de objektiva (verksamhet)
och de teckenproducerande (information) såsom Lundeberg (1996) rekom-
menderar. Vi är dock tveksamma till om denna nivåsyn kan användas på ett
enkelt sätt i praktiken. Att betrakta företeelser kopplade till de olika nivåerna
känns relevant och framkomligt. Det som känns oklart är hur sammankopp-
lingen mellan dessa logiska nivåer kan bedrivas i en modellering och hur en
helhetsbild kan nås utifrån observerade företeelser och socialt konstruerade
mönster samt utifrån arbetssätt och ändamål. Vi kan inte utläsa något metod-
stöd för hur detta skall genomföras i praktiken. Däremot kan vi konstatera att

79 Källan är inte någon litteratur utan erfarenheter som praktiker uttalat vid en konferens,
vilket ska ses som en indikation på en relevant problematik.
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samtliga tre nivåer påverkar datorbaserade informationssystem och bör således
vara lämpliga analysområden (se avsnitt 7.4.1).

Tabell 7.8 Nivåer att betrakta i en helhet utifrån Lundeberg (1996)

Logiska
nivåer

Konstruerade 
mönster

Företeelser

Personer
(den inre –
tolkade 
världen)

Individers person-
ligheter t.ex. identitet,
värderingar, mission,
strategier, mål &
vanemönster.

Personer i aktion t.ex. kunskap, fär-
digheter, agerande, uppfattning &
känslor.

Verksamhet
(den verk-
liga80 värl-
den)

Verksamhetsramar
t.ex. identitet, värde-
ringar, affärsidé &
strategier.

Verksamhet som bedrivs t.ex. utrust-
ning, råvaror, löpande aktiviteter, pro-
dukter & tjänster.

Information
/IT (den 
uttryckta
världen)

Informationsbehov
t.ex. bärande IT-idé,
IT-strategier, informa-
tionsinnehåll, infor-
mationsprocedur,
datastrukturer & data-
procedurer.

IS i drift t.ex. IT-utrustning & infor-
mation (input, output, produkter &
tjänster). 

Vilken verksamhet som ska väljas ut, prioriteras och kartläggas i form av pro-
cesser bör ske utifrån de motiv man har (Christiansson M-T, 2000a). Rentzhog
(1998) menar att kärnprocesser bör prioriteras vilket innebär att nå en flödeso-
rienterad helhetsbild av verksamhetens huvuduppgifter för att uppfylla affärs-/
verksamhetsidén och skapa fokusering på hur värde skapas för dem som ska
bruka processers resultat. Verksamhet som bedrivs i kärnprocesser ska sätta de
strategiska frågorna i fokus och hjälpa till att föra organisationen närmare sina
visioner (ibid.). Verksamhet som bedrivs i form av stödprocesser utgör vidare
ett nödvändigt stöd för att ett framgångsrikt arbete ska kunna utföras i
kärnprocesserna (Rummler & Brache, 1995; Rentzhog, 1998). Stödprocesser
är ofta inte väl definierade vilket gör att det kan finnas en stor potential till för-
bättringar av dessa. Beroende på typ av organisation kan viss verksamhet vara
av karaktären kärnprocess medan samma verksamhet i en annan organisation
betraktas som stödprocess. Huvudbudskapet från Rentzhog (1998) är att den
verksamhet som bedrivs utifrån strategier och visioner formar kärnverksamhet.

80 Vilken är den verkliga världen och för vem?
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En diskussion om vilka arbetsuppgifter som är ”huvuduppgifter” och vilka
som är ”mindre viktiga” kan dock bli tidskrävande och leda till felriktade di-
skussioner. För att undvika detta föreslår Lind (2001) istället en indelning i
förutsättnings-, försörjnings- och leveransprocesser. 

Att modellera verksamhetsprocesser kan ske i olika nivåer av översikt och de-
talj för att nå kunskap om den operativa verksamhet som bedrivs. En process-
modell kan ge översikter och mer detaljerade beskrivningar i en eller flera av
samma eller i olika typer av modeller (se t.ex. Österle, 1995; Scheer, 1999;
Eriksson & Penker, 2000; Goldkuhl & Röstlinger, 2006). Langefors (1995)
fundamentala princip för systemarbete rekommenderar oss att nå överblickba-
ra system med hjälp av en hierarkisk nedbrytning i delsystem. Utifrån en be-
stämning av yttre och önskvärda egenskaper samt dess delar och relationer
mellan delar (inre egenskaper81) så kan samma nedbrytning göras tills dess att
systemets samtliga delegenskaper är kända och tillgodoser de yttre egenska-
perna. Langefors (1995, sid. 73) betonar att om de inre egenskaperna redan är
kända och existerande så kan modelleringen avslutas; ”… will look for a
perceptibly small enough structure of subsystems having such external pro-
perties and interconnections, as would generate the specified external proper-
ties of the whole system. If these subsystems already exist, on the market for
instance, the design is finished”. Grundläggande för detta tillvägagångssätt är
att utgå ifrån en mål- eller kravspecifikation för systemet (ibid.). För att kom-
ma fram till systemets inre egenskaper måste man känna till de yttre. Ett sy-
stems yttre egenskaper är de som bör dokumenteras i en kravspecifikation. Det
man önskar att systemet ska göra eller vara, beror på vad man som person
uppfattar som viktigt (mål och ambitioner) och vilken bakgrund (kunskaper,
erfarenheter och inställning) man har (Andersen, 1994). Langefors (1995) po-
ängterar att de yttre egenskaperna kan definieras från lednings-, operativ- till
användarnivå och vice versa, men det måste hänga ihop så att det totala syste-
met blir det önskvärda. Kravspecifikationen för ett informationssystem kan
rimligtvis inte enbart utgå ifrån enskilda användares (eller utsedda användarre-
presentanters) behov utan även uttryckas och kopplas till ett ledningsperspek-
tiv för att organisationen ska kunna utvecklas effektivt internt och i samverkan
med andra parter. På samma sätt kan inte ledningen, utan kunskap om det ope-
rativa arbetet, bestämma krav på ett datorbaserat system som förväntas använ-
das av t.ex. medarbetare, kunder och samverkansparter. 

Vi kan applicera Langefors (1995) systemtankar till vår syn på processer och
se en verksamhetsprocess (intern- eller flerorganisatorisk) och dess processmål

81 Systemets inre egenskaper är de egenskaper (t.ex. datalagring och hur program-
men är indelade i moduler) som krävs för att realisera de önskade yttre egen-
skaperna. 
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för att uppfylla organisationens mål som de yttre egenskaperna. För att öka
förklaringsgraden för hur och på vilket sätt en verksamhet bedrivs kan verk-
samhetsprocesser brytas ner i delprocesser (Rummler & Brache, 1995;
Rentzhog, 1998). Delprocesser kan i sin tur delas in på olika sätt; utifrån se-
kventiell eller parallell förekomst (se t.ex. Goldkuhl & Röstlinger, 2006) eller
utifrån faser (Rentzhog, 1998) och beskrivas mer eller mindre i detalj. Ambler
et al., (2005, sid. 142) menar dock att betydelsen av mycket detaljerade verk-
samhetsmodeller har överskattats; ”A common misconception is that people
need a lot of details in enterprise models. The reality is that what is typically
needed is a solid overview and vision of what is required. People rarely read
the details, often because they’re not intrested in them or because they don’t
trust them to be accurate.” 

Tabell 7.9 sammanfattar innebörd av nivå för och indelning av processer i
betydelsen abstraktion/granularitet för belysning av samt gruppering och
benämning av arbetsuppgifter. 

Tabell 7.9 Innebörd av nivå för och indelning av processer utifrån teori

Egenskaper 

• Kan betraktas utifrån typ av verksamhet (strategisk/operativ) eller logiska
nivåer (person/verksamhet/informationssystem). 

• Kan betraktas utifrån lednings-/operativ-/användarnivå.
• Processer kan delas in utifrån arbetsuppgifternas sekventiella/parallella

förekomst eller i faser.
• Processer kan delas in utifrån betydelse i kärn- eller stödprocesser.
• Processer kan delas in utifrån sin karaktär, t.ex. styr-, besluts-, förutsätt-

nings-, försörjnings- & leveransprocesser.
• Kan styras utifrån val och prioriteringar baserat på t.ex. motiv, perspektiv,

visioner & strategier.
• Kan avse förklaringsgrad (översikt och/eller detalj). 

7.4.6 Vy i processmodellen
När det gäller processmodeller så finns det vidare många uppfattningar om vil-
ka vyer och dimensioner som är användbara i modellering av verksamhetspro-
cesser. En vy kan definieras såsom något som väljs att visas och samtidigt nå-
got som väljs bort. Langefors (1995) menar att detaljer kan ”gömmas” som
inte tillför något i det sammanhang en beskrivning ska användas. En vy kan
användas vid processmodellering för att utifrån en viss yrkesroll och använd-
ning av modellen ta fram relevant innehåll i beskrivningen (Scheer, 1999;
Eriksson & Penker, 2000; Melin, 2002; Becker et al., 2003; Johansson et al.,
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2005; XDIN, 2006a; 2006b) och utveckling av verktyg för modellering
(Karlsson, 2005; XDIN, 2006a). 

Eriksson & Penker (2000, sid. 4) rekommenderar ett antal vyer för modeller-
ing; “A view is an abstraction from a specific viewpoint, omitting details that
are irrelevant to that viewpoint. Multiple views are necessary to separate pur-
poses and perspectives in controlled way, without losing important informa-
tion about the business.” Visioner, processer, struktur och mål är olika vyer av
en verksamhet som kan väljas. Varje vy innehåller olika aspekter som kan
fokuseras och beskrivas i en eller flera modeller (ibid.). I metoden ARIS re-
kommenderas fem olika vyer av en processmodell, funktion, organisation,
data, output och process; ”The grouping of classes and their relationships into
views serves the purpose of structuring and streamlining business process
models.” (Scheer 1999, sid. 33). Se Figur 7.5

Samtliga aspekter (rundade fyrkanter) som visas i Figur 7.5 kan beskrivas i en
processgraf, såsom vyn process (fet markerad rundad fyrkant) men kan i olika
användningssituationer fokusera enbart en eller några av vyerna (streckade
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rundade fyrkanter) organisation, data, funktion och output (Scheer, 1999).
Detta ligger helt i linje med våra utgångspunkter för en integrerad modell och
avhandlingens fokus är som bekant vilka aspekter som är essentiella avseende
anskaffning av existerande mjukvarukomponenter och med vår syn på utveck-
ling av komponentbaserade informationssystem. 

Unhelkar (2003) menar att det finns tre dimensioner av processer; teknisk i
form av resurser/förutsättningar och verktyg för genomförande (vad), metodo-
logisk i form av utförande och handlingsmönster (hur) och sociologisk i form
av förmåga och verksamhetskontext (vem). Han menar att samtliga dimensio-
ner måste behandlas i mjukvaruutvecklingsprocesser för att nå en produkt med
kvalitet. Österle (1995, sid. 28) visar några exempel på dimensioner i vad han
kallar; ”Business Engineering” där process- och informationssystemutveckling
kan avse organisation, funktioner, data och personal. Detta är exempel på vad
andra författare skulle benämna olika vyer (se avsnitt 7.4.6). Relationen
mellan begreppen perspektiv, vy och dimension kan behöva klargöras.  

Tabell 7.10 sammanfattar innebörd av begreppet vy i betydelsen grupp av fö-
reteelser som visas i processmodellen. 

Tabell 7.10 Innebörd av vy i processmodellen utifrån teori 

Egenskaper 

• Kan innebära att grupper av företeelser väljs att visas & väljs bort i en
modellering och/eller visas utifrån en processmodell.

• Kan visas var & en för sig i olika typer av modeller eller flera i en &
samma modell.

• Kan avse t.ex. visioner, affärer, processer, struktur, aktörer, kultur,
kommunikation, representation, mål, organisation, funktion, information,
data & output i en verksamhet/process.

• En vy har relationer till andra vyer.
• Kan styras utifrån syftet med användning av processmodellen.

7.4.7 Processers tidshorisont
Traditionellt bedrivs modellering ifrån ett ”nuläge” till ett ”börläge”, men det
kan också finnas behov av att rikta uppmärksamhet mot hur verksamhet har
bedrivits eller möjligen kan bedrivas (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Goldkuhl,
1991; Jayaratna, 1994; Tolis & Nilsson, 1996; Unhelkar & Henderson-Sellers,
2004). Beroende på motiv i processorienterade projekt så är det mer eller min-
dre befogat att utgå ifrån nuläget och/eller i vilken omfattning modelleringen
fokuserar en nulägesbeskrivning av verksamhetsprocesser. Risken som vi ser
det är att tiden som läggs på en, i många fall, mycket inspirerande och kun-
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skapsutvecklande processmodellering av nuläget kan missa tillfället att även
blicka framåt till ett önskat läge. Erfarenheter från Ambler et al., (2005, sid.
143) pekar på ett vanligt misstag att; “… describe how things are currently
done without exploring how things could be done.”. Hammers (1990, sid.
104) varning om att “asfaltera kostigar” kan i många projekt vara befogad
”use computers to redesign - not just automate existing processes... compa-
nies tend to use technology to mechanize old ways of doing business. They
leave the existing processes intact and use computers simply to speed them
up.” Lösningen är enkel, enligt Ambler et al., (2005) som menar att nya möj-
ligheter ska undersökas med dagens situation i tankarna82. Unhelkar (2003,
sid. 31) är inne på samma linje, att effektivisera modelleringen genom att pro-
blem, lösningar och förutsättningar/restriktioner behandlas samtidigt vid en
kartläggning av verksamhetsprocesser; ”There is always a background archi-
tecture that influences both capabilities of the solution provided and
understanding the problem.”. På detta sätt menar författaren att beskrivningar
av krav kan styras mot vad som är möjligt att realisera. Ambler et al., (2005)
menar också att en förståelse för varför verksamhet bedrivs som den gör i
form av organisationens kultur, mänskliga brister och restriktioner av resurser
kan underlätta att utforma realistiska processer. Vår tolkning av vad dessa för-
fattare efterfrågar är någon form av översiktlig beskrivning av verksamhetens
kontext och dess förutsättningar (se även utmaningar och hinder i avsnitt 7.2). 

Ett annat fenomen som kan hindra att modelleringen går ifrån ett ”nuläge” till
ett ”börläge” är att luften kan ”gå ur” projekt efter en omfattande nulägesbe-
skrivning av processer. Det kan vara roligt, lärorikt och tidsmässigt krävande
att kartlägga dagens verksamhet vilket gör det svårt att ”hämta andan” för att
gå vidare med nya, gärna innovativa, sätt att jobba med IT-stöd (Christiansson,
M-T, 1998). Frågan är också när en modell är färdig och hur länge en verk-
samhetsmodell speglar ”nuläget”. Ambler et al. (2005, sid.143) påtalar att;
”Many organizations make the mistake of developing an enterprise business
model and then declaring it finished. Business constantly change, which
means that your “finished model” becomes out of date, resulting either in its
being ignored or, worse yet, used to make strategic business decisions
because it is belived to be accurate.” Detta talar för en versionshantering där
processmodeller förvaltas och uppdateras kontinuerligt utifrån de förändringar
som sker i verksamhet för att upptäcka förändrade och nya behov av t.ex.
datorbaserat stöd. Vi tolkar detta också som att modelleringen av nuläget
aldrig kan bli ”klar” och att den därför ska avslutas när den nått en acceptabel
beskrivning av verksamhetsprocesser utifrån det syfte man har med modellen
och de projektförutsättningar som råder.
82 Vi utgår ifrån att det finns någon form av stöd för att kunna hålla en komplex verksamhet
”i tankarna”.  
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Om motivet till en processorientering är att t.ex. hitta former för samverkan
mellan flera organisationer, utveckla nya IT-stöd och utveckla nya tjänster där
fokus i första hand är riktat mot resultatet (varför verksamhet bedrivs) och att
identifiera tänkbara avnämare (för vem), för att i andra hand klargöra och ut-
veckla arbetssätt (hur), kan en mer offensiv modellering tillämpas. Dessa tan-
kar får stöd av Steneskog (1991, sid. 55) som påtalar att; ”Det känns onödigt
att lägga ner för mycket kraft för att beskriva något som i alla fall ska föränd-
ras… I de flesta fall brukar vi försöka rita vad vi kallar NU+ [nästa läge] …
vi ska rita processen som den ska se ut när vi genomfört de mest närliggande,
konkreta förbättringarna.”. Vägen till ett önskat läge kan således kantas av ett
eller flera ”nästa-läge” som avser vad som för den närmaste tiden är möjligt
och relevant att kunna uppnå (Steneskog,1991; Tolis & Nilsson, 1996). Själv-
klart finns även nackdelar med att gå för fort fram. Väl fungerande arbetssätt
med förbättringpotential och insikter i problemorsaker kan missas om inte nu-
läget kartläggs. Detta kan dock lösas med att komplettera en processkartlägg-
ning med andra analysområden (se avsnitt 7.4.1).

Tabell 7.11 sammanfattar innebörd av processers tidshorisont i betydelsen
läge i tiden beskrivning av verksamhetsprocesser avser. 

Tabell 7.11 Innebörd av processers tidshorisont utifrån teori 

Egenskaper 

• Kan avse ett ”nuläge” (hur processen ser ut i dag), ”nästa läge” (hur pro-
cessen skulle kunna se ut efter de mest närliggande & konkreta förbätt-
ringarna) och/eller “bör läge” (hur processen bör se ut).

• Projektförutsättningar sätter gränser för omfattning (ett/flera lägen, antal
modeller, typer av modeller) & tid i modellering för respektive läge.

• Modellering kan effektiviseras genom att modellera flera lägen samtidigt
utifrån kända förutsättningar/hinder.

• Modellering av ett läge kan avslutas när en acceptabel beskrivning nåtts på
lämplig nivå, utifrån motiv & syftet med modellen samt de projekt-
förutsättningar som råder.

7.5 Hur processmodellera? 
Den typ av verksamhet som bedrivs i organisationer tillsammans med en mer
eller mindre komplex utredningssituation ställer olika krav på de metoder och
arbetsformer som används (Christiansson M-T, 1998; Goldkuhl & Röstlinger,
2006). Det finns en mängd olika processmodeller att använda sig av. Förutom
typ av modell så har modelleringsspråk, analysriktning, modelleringsaktörer
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och modelleringsverktyg betydelse för ”hur” processmodellering sker. Här föl-
jer vår genomgång av dessa faktorer.

7.5.1 Typ av modell
Arbetet med att modellera kan bedrivas i sekvens eller parallellt i olika typer
av modeller (Tolis & Nilsson, 1996). Beroende på vilket angreppssätt som
tillämpas kan olika verksamhetsmodeller (t.ex. målgraf, rutinskiss, avtal, orga-
nisationsscheman, processgraf, dataflödesdiagram och kravspecifikation)
passa mer eller mindre bra för att kommunicera valt perspektiv och viktiga
företeelser internt och i samverkan (Christiansson M-T, 1998; Christiansson
M-T, 2000b). Det finns flera olika sätt att beskriva ett och samma angreppssätt
utifrån vilken metod som används och dess rekommendationer avseende vil-
ken typ av verksamhetsmodell som bör framställas. Olika metoder som tilläm-
par ett och samma angreppssätt kan rekommendera att utforma en typ av mo-
dell med olika notationer (beskrivningsteknik, semantik och syntax). Att be-
skriva en verksamhetsstruktur kan exempelvis med ett funktionsorienterat an-
greppssätt både beskrivas i form av verksamhetsgrafer och dataflödesdiagram.
Att beskriva en verksamhetsstruktur med ett processorienterat angreppssätt
kan t.ex. göras i form av en handlingsgraf enligt SIMM eller ett aktivitetsdia-
gram enligt UML83. Sundgren (1996, sid. 43) menar att en verksamhetsbaserad
informationssystemutformning kan baseras på processmodeller, användarsce-
narier och objektorienterade84 modeller. ”Även i en starkt föränderlig verk-
samhet kan man vanligen identifiera grundläggande begrepp, funktioner och
processer, som tillsammans utgör en naturlig, inneboende logik i verksamhe-
ten, och som förblir giltiga genom de flesta förändringar.”. Vi håller med om
att modelltyperna är högst relevanta men ställer oss frågande till att verksam-
hetsprocesser kan anses stabila i en mycket snabb föränderlig värld. Grund-
strukturen i verksamhetslogiken kan vara giltig genom många förändringar
men vår uppfattning är att den ändå förändras under tiden och att modellerna
därför kräver ständig uppdatering för att förbli relevanta och användbara.

Tolis & Nilsson (1996) har identifierat fyra85 typer av verksamhetsmodeller;
processmodeller som beskriver beteenden ur aktörens interna synvinkel kontra
transformationer ur kundernas externa synvinkel. Innehållsmodeller som be-

83 En notation som i sin tur kan rekommenderas av en metod som t.ex. RUP.
84 Konceptuella modeller/datamodeller/begreppsmodeller som beskriver viktiga begrepp i
verksamhet och dess relationer till varandra.
85 Vi ser det snarare som att de presenterar två typer av modeller; processmodeller (beteende
och transformation) och innehållsmodeller (kategorier och faktorer).
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skriver hur olika företeelser i verksamhet relaterar till varandra i form av kate-
gorier (t.ex. begrepp, data, affärsobjekt, standardkomponenter och ansvarsom-
råden) och upplevda förhållanden och dess samband i form av faktorer (t.ex.
mål, visioner, problem, styrkor och kritiska framgångsfaktorer). ”Både
kategori- och faktormodeller erbjuder möjlighet att tona ned fokuseringen på
dynamiska förlopp och att istället titta närmare på de förhållanden som råder
i verksamheten över tiden.” (ibid. sid. 181). Kategorier avser det som ingår i
och bearbetas i processerna, faktorer avser förändringsbehov i, syften och mål
med processer. Det kan således finnas kompletterande (statiska och stabila för-
hållanden) perspektiv för (eller analysområden för) verksamhet som kan vara
användbara. Något som också framgår är att kategorier och faktorer även kan
beskrivas i sitt sammanhang i processmodeller. Mål skapas i eller används i
olika processer kontra mål kan relateras till andra, konkreta eller abstrakta
företeelser, t.ex. intressenter. (ibid.) Det som saknas i de exempel som Tolis &
Nilsson (1996) visar är processorienteringens kund/klientfokusering. I de
exempel på notation86 som ges saknas centrala företeelser i form av t.ex. avnä-
mare till processen. Typ av modell kan således spegla syftet med ett angrepps-
sätt mer eller mindre bra. Tolis (2005) presenterar tre typer av modeller där be-
skrivningar i form av processmodeller avser att beskriva koordination av verk-
samhet i form av fokus på strukturer och flöden av aktiviteter. Begreppsmodel-
ler avser att strukturera verksamhet i form av begrepp för t.ex. ansvar/enheter
och innehåll. Värdemodeller avser att motivera verksamhet i form av hur vik-
tiga faktorer influerar varandra i form av problem, styrkor, mål och strategier.
Ett annat sätt att dela in modeller i olika typer är att utgå ifrån Zachmans ram-
verk (ZIFA, 2006), se Figur 7.6.

86 Flödesscheman och rutinskisser.
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I Zachmans ramverk kan modellering i olika utvecklingsområden och i enskil-
da projekt relateras till varandra. Raderna i Figur 7.6 representerar vyer utifrån
olika intressenter (roller) och kolumnerna representerar olika nivåer eller i vår
tolkning analysområden. Inom varje kolumn ges exempel på modeller som
kan vara lämpliga för att, utifrån roll och i vår tolkning typ av modell, spegla
respektive vy. Tanken är att modeller inom en kolumn skall överensstämma
med varandra. Ambler et al., (2005) har modifierat ramverket för att anpassa
detta till EUP87 (Enterprise Unified Process) och ersatt raderna med de 17
arbetsmoment som ingår i olika faser och i kolumnerna anges aspekter/frågor
att fokusera88. Författarna har också bytt fokus från data till strukturer i den
första kolumnen för att inte leda in tanken på att modellering alltid avser data-
orienterade modeller. Ramverket kan användas som en guide i modellering
och utvecklingsprojekt där aspekter i celler inte behöver knytas till någon spe-
ciell modell och inte alltid dokumenteras utan enbart kan stödja reflektion
(ibid.). Olika angreppssätt och metoder kan ge rekommendationer i respektive
cell. XDIN (2006a) har anammat ramverket för att bygga upp ett komponent-
lager (repository) till sitt verktyg och har knutit respektive cell (där det går) till

87 Ett tillägg till RUP för att täcka in hela livscykeln och inte enbart mjukvaruutveckling.
88 Här har också en extra kolumn som avser perspektivet kostnad/finansiering lagts till.
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Figur 7.6 Zachmans ramverk (ZIFA, 2006)
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deras egna modeller för att skapa och visa koppling mellan hur de hänger
ihop. Databasen ger också möjlighet att återvinna verksamhetskunskap från
redan utförd modellering och modeller som kan vara användbara i andra
projekt, utifrån andra roller, syften och motiv.

Unhelkar & Henderson-Sellers (2004, sid. 893) pekar på behovet av olika
typer av och flera verksamhetsmodeller; “Typically the model [of the system]
itself is too large to fit into a single diagram so that several diagrams are
necessary. Each of these highlights a different aspect of the system (e.g. static
architecture, behavior, functionality) and at a different granularity.” Vidare så
påpekar Unhelkar & Henderson-Sellers (2004) att olika roller i mjukvaru-
utvecklingsprojekt kräver olika modeller. De hävdar att;”…the business ana-
lyst plays a significant role in understanding, documentation and modelling
business issues or problems that the software is trying to solve. This requires
significant understanding of the business but far less understanding of the
technologies of implementation. The system designers, however, need
significant understanding of the languages and databases of implementation,
and therefore need solid technical knowledge. They need modelling constructs
that will help them understand the implementation issues, and also explain
their designs to the programmers to help them undertake the coding.” (ibid.
sid. 893). Författarna har fokus på mjukvarukonstruktion och programmering
men de talar ändå emot vår syn på behovet av integrerade modeller. Att olika
yrkesroller kan behöva olika modeller utifrån olika syften och användningssi-
tuationer håller vi helt med om, men i vår kontext står dessa roller närmare
varandra i både syfte med modellen och användningssituationen. En kund ska
kunna kommunicera med en leverantör av mjukvarukomponenter, där båda
rollerna behöver förstå den verksamhet som bedrivs i översiktliga, operativa
och informella termer. Vi anser att en integrerad modell för anskaffning av
komponentbaserade informationssystem, där krav och lösning kan mötas,
också kan kompletteras med andra typer av modeller vid behov av djupare
analyser i separata analysområden och andra användningssituationer. 

För en och samma typ av modell, t.ex. en processmodell kan översikter och
mer detaljerade beskrivningar ske i samma eller i olika typer av modeller (se
t.ex. Österle, 1995; Scheer, 1999; Eriksson & Penker, 2000; Goldkuhl &
Röstlinger, 2006). I SIMM (Röstlinger & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl &
Röstlinger, 2006) finns t.ex. handlingsgrafen som kan illustrera ett helt infor-
mationssystem översiktligt och/eller användas för att bryta ner processer i ett
antal delprocesser. Handlingsgrafer i detalj kan i sin tur aggregeras till över-
siktliga processgrafer alternativt brytas ner i mer detaljer kring interaktionen i
processen i form av att upprätta interaktionsgrafer. Dessa kan i sin tur också
användas som översikter för att illustrera aktörsrelationer. Samverkansgrafen
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är ytterligare en annan typ av notation i SIMM som också kan användas som
översikt för att illustrera den huvudsakliga kommunikationen i relationer
mellan parter. Vi anser att det kan finnas många fördelar, speciellt för den er-
farna modelleraren, med en stor valfrihet och möjligheter till situationsanpass-
ning samtidigt som det kan vara svårt att utläsa syftet med modeller och hur
olika typer av modeller hänger ihop. Unhelkar & Henderson-Sellers (2004)
påpekar att OMGs89 standarddokument omfattar åtta olika diagramtyper i
UML och att vissa skrifter introducerar ytterligare tre; ”Also, sometimes,
sequence and collaboration diagrams are counted as a single Interaction
Diagram type”. (ibid.: 892). Kritik som ofta riktas mot UML är att dokumen-
ten kan betyda ”allt för alla” och att den är för omfattande för praktisk använd-
ning. Samma diagram kan användas av olika roller med olika syften och pers-
pektiv (ibid.; Ambler, 2002). “Practical difficultties in application of the UML
arises because, although it is common to find a focus on creating various
views of the same model, it is too easy, in applying the UML, to ignore the fact
that these are different roles within the software modelling exercise that requi-
res different expertise.” (Unhelkar & Henderson-Sellers 2004, sid. 893). Vi
håller med Ambler et al. (2005) som menar att det kritiska är att förstå styrkor
och svagheter med olika typer av modeller för att i olika situationer kunna
välja rätt modell. I detta avseende ställs höga krav på metod-/notationsbeskriv-
ning som kan guida och ge modelleraren tydliga riktlinjer. 

Tabell 7.12 sammanfattar innebörd av typ av modell i betydelsen sätt att be-
skriva något i en eller flera typer av modeller. 

Tabell 7.12 Innebörd av typ av modell utifrån teori 

Egenskaper 

• Kan passa mer eller mindre bra för att kommunicera valt perspektiv/an-
greppssätt. 

• Kan avse olika typer av notation (begrepp, semantik & syntax).
• Kan kopplas till olika utvecklingsområden, nivåer, arbetsmoment, analys-

områden/företeelser, enskilda projekt & yrkesroller/användning.  
• Olika typer av modeller kan komplettera varandra.

89 OMG står för Object Management Group. 
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Egenskaper 

• Kan avse olika typer av modeller (t.ex. målgraf, rutinskiss, avtal, organisa-
tionsscheman, processgraf, dataflödesdiagram, användarscenarier, objekt-
orienterade modeller & kravspecifikation).

• Processmodeller (sammanhang & dynamiska förlopp) kan avse perspektiv
(beteende kontra transformation) & omfång (ur aktörens interna kontra ex-
terna synvinkel), innehållsmodeller/begreppsmodeller (förhållanden, sta-
tiska & stabila, som råder över tiden) kan avse företeelser (det som ingår i
& bearbetas i processer), värdemodeller kan avse faktorer av upplevda för-
hållanden (grund för förändringsbehov & motivation).

• Kan vara spårbara & återanvändbara.

7.5.2 Modelleringsspråk
En verksamhetsmodell kan, förutom grafiska beskrivningar, även utformas
med stöd av andra beskrivningstekniker t.ex. i text, en lista eller en prototyp
(Andersen, 1994; Christiansson M-T, 2000b). Vilket språkbruk och grad av
formalitet som modelleraren använder i beskrivningar kan variera. Inom områ-
det komponentbaserad systemutveckling fokuserar beskrivningar den datalogi-
ska delen och de ”inre egenskaperna”, d.v.s. hur komponenterna ska konstrue-
ras (Christiansson B, & Christiansson M-T, 2003a; de Cesare et al. 2006). Det
finns ett flertal strategier för att beskriva den formella (maskinnära) delen av
komponentutveckling i form av text och kod på en mycket detaljerad nivå. Be-
tydligt svårare är det att hitta stöd för att beskriva den mer informella
(verksamhetsnära) delen av komponentutveckling som i ett mer naturligt språk
kan formulera kraven för mjukvarukomponenter så att dessa kan identifieras,
integreras och/eller anskaffas. 

Langefors (1995, sid. 71) betonar vikten av att medarbetare får uttrycka sina
önskemål med informationssystemet med sitt eget verksamhetsspråk. Detta in-
nebär att beskrivningar görs utifrån benämningar i verksamhetens dagliga
arbetsuppgifter på ett informellt (person- och verksamhetsnära) sätt. Att kart-
lägga processer är ett sätt att lära sig verksamhetsförlopp och de begrepp som
används i verksamheten. Gustas (2000, sid. 279) menar dock att det finns
svårigheter med att beskriva en process grafiskt; ”… på ett sätt som är tydligt
och samtidigt tillräckligt noggrant, för att senare användas för omstrukture-
ring av informationssystem.” Det som karaktäriserar en informell modellering
är att den använder sig av det naturliga språket i kombination med grafiska
symboler till skillnad från en formell modellering som bygger på ett strikt och
regelstyrt språk. Yi (2000) förklarar att ett formellt språk består av syntax (ett
alfabet av symboler) och syntaxregler som bestämmer vilka sekvenser av sym-
boler från alfabetet som bildar grammatiskt korrekta satser utifrån en semantik
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som definierar/tilldelar meningen hos dessa satser. Vi håller med kritiken som
både Gustas (2000) och Yi (2000) riktar mot den vaghet som finns i informella
beskrivningar i och med att de kan tolkas på många olika sätt beroende på be-
traktaren. Processmodeller beskriver dock dynamiska företeelser till skillnad
från statiska och stabila där det kan vara mer relevant att använda ett formellt
språkbruk och regelstyrning. I en anskaffning av mjukvarukomponenter är det
inte intressant att ”låsa sig” för en specifik lösning utan hålla en kravspecifika-
tion ”öppen” för många olika möjligheter. Användningssituationer av mjuk-
varukomponenter är i fokus och för att kommunicera dessa behöver kund och
leverantör inte ett formellt språk, tvärtom. Däremot kan vi hålla med om att
processmodeller i sig kan ge möjlighet till flera olika tolkningar och därför
kan behov av flera olika beskrivningstekniker, i kombination, vara på sin plats
(t.ex. att komplettera grafiska med textuella beskrivningar). För att nå kunskap
om verksamhetsprocesser, som i sin natur är i ständig förändring, är det enligt
vår syn inte relevant att ta utgångspunkt i annat än en informell modellering
som enkelt ska kunna uppdateras. De yrkesroller som kan tänkas använda
denna beskrivning har för avsikt att föra en dialog på en översiktlig nivå och
inte hamna i detaljdiskussioner. Syftet är att identifiera och matcha kundens
krav på användning av IT-stöd mot befintliga mjukvarukomponenter i en dia-
log med systemleverantörer. 

Tabell 7.13 sammanfattar innebörd av modelleringsspråk i betydelsen form
och språkbruk för att beskriva något. 

Tabell 7.13 Innebörd av modelleringsspråk utifrån teori 

Egenskaper 

• Kan avse olika beskrivningstekniker (t.ex. text/lista/graf & prototyp) samt
grad av formalitet utifrån typ av företeelser (dynamiska - informellt språk,
statiska & stabila - formellt språk) & nivå (övergripande - informellt språk,
detaljerad nivå - formellt språk). 

• Kan avse formella (maskinnära) beskrivningar i form av text & kod på en
mycket detaljerad nivå, ett strikt & regelstyrt språk bestående av syntax (ett
alfabet av symboler) & syntaxregler som bestämmer vilka sekvenser av
symboler från alfabetet som bildar grammatiskt korrekta satser utifrån en
semantik som definierar/tilldelar meningen hos dessa satser. 

• Kan avse informella (verksamhets- & personnära) beskrivningar i form av
verksamhetsspråk & grafiska symboler, kan möjliggöra för medarbetare att
enklare uttrycka & beskriva sina önskemål med sitt eget språk & begrepp
som de förstår, kan dock ge en vaghet & flertydighet.  
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7.5.3 Analysriktning
Val av analysriktning90 kan formuleras utifrån syfte med modellen och dess be-
hov av förklaringsgrad avseende översikt och detaljer i beskrivningar. Analys-
riktning fastställer från vilket ”håll” som modelleringen bör ta sin utgångs-
punkt (Christiansson M-T, 1998; Christiansson M-T, 2000b). Att kartlägga
verksamhet kan ske i en modellering uppifrån/kompositionellt, nedifrån/
induktivt, horisontellt/kontextuellt eller i en kombination (Goldkuhl, 1995a;
Christiansson M-T, 2000b; Lind, 2001). Ett exempel på att modellera verk-
samhet uppifrån är att t.ex. utgå ifrån organisationers kärnprocesser och bryta
ner dessa i mer och mer detaljerade beskrivningar för att identifiera och vinna
kunskap om delprocesser och dess aktiviteter. Denna nedbrytning kan ske
vertikalt/hierarkisk, horisontellt eller i faser beroende på hur enkelt det är att
identifiera flödet mellan aktiviteter (Rentzhog, 1998). Omvänt skulle kartlägg-
ningen utgå ifrån de arbetsuppgifter som utförs för att sedan aggregera be-
skrivningar (förpacka i översikter där detaljer inte framgår) till delprocesser
som slutligen ingår i identifierade kärnprocesser. Detta är ett exempel på att
modellera verksamhet nedifrån. Vidare är frågan om modelleringen ska bedri-
vas med utgångspunkt i input – vad händer när…? eller output – vad behöver
hända för att…? Steneskog (1991, sid. 55) skriver att; ”Vi började som alltid i
slutet med… objekt ut (output), dvs de varor, tjänster, information som proces-
sen repetitivt producerar åt kunden (externt eller internt).”. Liknande erfaren-
heter har vi ifrån Isolde-projektet vid Karlstads universitet där våra studenter
under en C-kurs91 fick tillfället att bedriva en processkartläggning av samver-
kan mellan universitetet och dess omgivning. En kartläggning som skulle ligga
till grund för en upphandling av IT-stöd. För att överhuvudtaget kunna identi-
fiera ”dess omgivning” så var det naturligt att börja modelleringen i nuvarande
och potentiella resultat för kända och potentiella avnämare. På så sätt identifi-
erades aktörer och i vilken form universitetet samverkar med dessa. 

Tabell 7.14 sammanfattar innebörd av analysriktning i betydelsen riktning
för modellering av verksamhetsprocesser. 

90 Beskrivningsstrategi enligt Christiansson M-T, 1998. Kartläggningsplan enligt
Christiansson M-T, 2000b.
91 Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv, vårterminen 2003
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Tabell 7.14 Innebörd av analysriktning utifrån teori 

Egenskaper 

• Kan ske uppifrån/nedifrån/vertikalt/horisontellt/i faser och/eller i kombina-
tion. 

• Kan ske med utgångspunkt i input eller output.
• Kan bryta ner processer i detaljerade beskrivningar eller aggregera detalje-

rade beskrivningar till översikter.

7.5.4 Modelleringsaktörer 
Verksamhetsmodellernas användbarhet utgörs av den kunskap som de kan för-
medla om företeelser i verksamhet vid en viss tidpunkt och baseras på förmå-
gan hos de personer som utformar beskrivningarna och de som ska tolka och
förstå dessa. Det kan vara viktigt att personer som ska diskutera verksamhets-
modeller är medvetna om detta för att inte inledas i någon övertro till model-
lerna. Att klargöra vilka verksamhetsmodeller som är viktiga att upprätta, var-
för och hur dessa modeller är kopplade till varandra kan underlätta användnin-
gen. Vidare kan vem som ska modellera och vem som ska diskutera och lära
sig av modellerna klargöras, d.v.s. modelleringsaktörernas roller och förvänta-
de bidrag i modelleringen samt när personer förväntas agera och på vilket sätt
(Christiansson M-T, 1998; Christiansson M-T, 2000b). Modelleringsaktörer, i
form av t.ex. modelleringsledare och medarbetare, som ska bidra till och be-
skriva verksamhet som bedrivs i organisationer vid utformning av processmo-
deller har olika modelleringsvana och modelleringskunskap (ibid.; Sedera &
Rosemann, 2005). Även förmåga och vilja hos de personer som ska tolka och
nå kunskap genom processmodeller varierar. Modelleringsaktörer kan avse en
eller flera personer i olika modelleringsroller, t.ex. dokumenterare, föränd-
ringsagenter, underlättare, specialister och interna eller externa utredare
(Rentzhog, 1998). 

En inventering av modelleringsvana hos modelleringsaktörer kan därför vara
klokt i syfte att klargöra vilka förutsättningar som råder (Christiansson M-T,
1998; Christiansson M-T, 2000b). En annan erfarenhet är vikten av att, vid
projektstart, uttala hur verksamhetsmodelleringen kommer att bedrivas och
vilka personer som förväntas agera och på vilket sätt – vid vilken tidpunkt el-
ler fas i utvecklingsprojektet. En kartläggning av verksamhetsprocesser är be-
roende av att medarbetare medverkar och delger kunskap om hur det operativa
arbetet i verksamhetsprocesserna bedrivs (ibid.).

Tabell 7.15 sammanfattar innebörd av modelleringsaktörer i betydelsen
producent och användare av processmodeller. 
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Tabell 7.15 Innebörd av modelleringsaktörer utifrån teori 

Egenskaper i teori

• Kan avse t.ex. modelleringsledare, dokumenterare & medarbetare.
• Har varierande förmåga, vilja, modelleringsvana & modelleringskunskap. 

7.5.5 Modelleringsverktyg
Vissa metoder och/eller notation har utvecklade datorstöd som verktyg för att
underlätta utformning av beskrivningar (Christiansson M-T, 2000b). Istället
för ”POP-metoden” (penna och papper-metoden) så kan olika datorbaserade
ritprogram, eller mer eller mindre stödjande metodverktyg, användas. Dessa
verktyg kan tillhandahålla de symboler som ska användas i modellerna och
visa hur dessa ska tillämpas. Även regler och kontroller för hur beskrivningar
ska utformas kan återfinnas i s.k. CASE-verktyg (Computer Aided Software
Engineering). Det finns både fördelar och begränsningar med att använda
datorbaserade verktyg. Fördelarna är att effektivisera själva bearbetningen av
stora mängder material. Det blir en enhetlig dokumentation vilken kan vara
lättare att kommunicera. Begränsningar kan uppstå om verktyget är svårt att
lära sig och om flera olika verktyg används i ett och samma utvecklingspro-
jekt. Det kan vara svårt att nå en spårbarhet mellan olika typer av beskrivnin-
gar om olika symboler och olika typer av modeller används. Det kan också
vara svårt eller omöjligt att överföra beskrivningar mellan flera olika verktyg.
Fördelar såsom att effektivisera bearbetning av stora mängder material och att
framställa en enhetlig dokumentation bör vägas mot att verktyg kan vara svåra
att lära sig och skapa kompabilitetsproblem. Att kartlägga vilka verksamhets-
modeller och verktyg som används i parallella projekt kan vara klokt om tan-
ken är att dessa ska kombineras och samverka i en helhet. 

Som tidigare nämnts så kan processmodelleringsverktyg användas för att
”gömma” delar av processmodellen för att få processgrafen så överskådlig
som möjligt i en användningssituation. Olika vyer och nivåer kan nås utifrån
en och samma modell (Becker et al., 2004; Johansson et al., 2005). Business
Modeler är ett modelleringsverktyg92 som gör det möjligt att i olika typer av
verksamhetsmodeller (t.ex. intressentmodell, processmodell och produktmo-
dell) beskriva verksamhet ur olika perspektiv. Tanken med verktyget är att få
en ”virtuell spelplan”, där alla som arbetar operativt eller med förbättringsar-
bete kan mötas (XDIN, 2006a; 2006b). Programmet kan automatiskt generera
HTML-dokument så att verksamhetsmodellerna kan spridas via Internet och
Intranet. Alla som är delaktiga i utvecklingsarbetet får därmed tillgång till

92 Varför vi nämner just detta verktyg, ett av många, är att det används inom Landstinget i
Värmland.
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samma information (ibid.). Som vi tidigare nämnt kan också återanvändning
av tidigare modellerad verksamhetskunskap och modeller möjliggöras med ett
verktyg (se avsnitt 7.5.1). 

Tabell 7.16 sammanfattar innebörd av modelleringsverktyg i betydelsen in-
strument för modellering av verksamhetsprocesser. 

Tabell 7.16 Innebörd av modelleringsverktyg utifrån teori 

Egenskaper 

• Kan avse datorbaserade ritprogram, mer eller mindre stödjande metod-
verktyg, processmodelleringsverktyg eller penna & papper.

• Fördelar med datorbaserade verktyg kan vara att effektivisera bearbetnin-
gen av stora mängder material, generera enhetlig dokumentation, förenkla
kommunikation, återanvändning & spridning.

• Begränsningar kan uppstå om verktyg är svåra att lära sig & om flera olika
verktyg används i ett utvecklingsprojekt då det kan vara svårt eller
omöjligt att överföra beskrivningar mellan flera olika verktyg. 

7.6 Sammanfattning för kunskapsområdet
Vi kan utifrån detta kapitel konstatera att den finns en rad faktorer som kan på-
verka en verksamhetsmodellering avseende varför, vad som beskrivs och hur
processmodeller utformas. Betydelsefulla modelleringsfaktorer att beakta inför
och under en modellering.  

7.6.1 Bidrag till kunskapsområdet 
Vi vill i avhandlingen besvara forskningsfrågan; ”Vilka kritiska modellerings-
faktorer är relevanta att beakta vid en verksamhetsmodellering?”. Se Tabell
7.17 för en sammanställning av modelleringsfaktorer som identifierats i vår
genomgång av teori.

Tabell 7.17 Modelleringsfaktorer i teori

Begrepp Egenskaper

Utmaningar och
hinder -  möjliga
problem inför &
under arbetet med
att processoriente-
ra verksamhet &

• Kan vara omfattande & tidskrävande. 
• Kan möjliggöra delaktighet, skapa & bibehålla enga-

gemang. 
• Kan avse behov av anpassning utifrån typ av process.
• Organisationer & IS/IT kan vara strukturerade &
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Begrepp Egenskaper

bedriva process-
modellering.

styrda utifrån en funktionsorienterad organisation.

Motiv - syfte med
att processoriente-
ra verksamhet &
bedriva process-
modellering.

• Kan betraktas utifrån ledningens & medarbetarnas
perspektiv. 

• Kan preciseras, förklaras & förankras. 
• Kan avse att förbättra planering, koordinering &

styrning av verksamhet eller förbättra arbetssätt/
kvalitetssäkra verksamhet.

Användning -
syfte med att upp-
rätta & använda
processmodeller.

• Kan avse att synliggöra & tillhandahålla helhetsbild
av verksamhet/förklara/förstå/lära/rapportera mellan
personer i grupper/lösa problem/ konstruktion
/stimulera kreativ design/specificera/testa lösningar/
anskaffa system/utvärdera/ fatta beslut/förändra/för-
valta/utbilda/bedöma effekter.

Analysområden -
grupp av företeel-
ser att beskriva &
analysera.

• Kan avse t.ex. projektförutsättningar, mål, problem,
styrkor, aktiviteter/handlingar, flöde, information/IT,
begrepp, aktör, affärer, kultur & samverkan.

Omfång - gräns
för var en process-
modell börjar &
slutar.

• Kan avse intern, extern, flerorganisatorisk process
eller interaktion i process.

Perspektiv - syn
på & sätt att be-
trakta verksam-
hetsprocess.

• Kan avse verksamhet (process, begrepp & värden) &
process (intern/extern). 

• Kan avse processer som transformation, kommunika-
tion, kvalitet, koordination & beteenden.

• Flera olika perspektiv kan styra hur en & samma
process betraktas, kan komplettera varandra eller
kombineras.

Processraster -
olika filter för att
definiera perspek-
tiv, för att välja
vilka företeelser
som ska kartläg-
gas & hur dessa
ska fokuseras.

• Relevanta företeelser kan beskrivas & mätas. 
• Kan innebära att företeelser väljs bort. 
• Kan avse t.ex. datorsupport, omvårdnad, lärande,

prioriteringar, pedagogik, självstudier & kursadmi-
nistration.

Nivå för och in-
delning av
process - abstrak-
tion/granularitet

• Kan avse typ av verksamhet (strategisk/operativ), lo-
giska nivåer (person/verksamhet/IS).

• Kan betraktas utifrån lednings-/operativ-/användar-
nivå.
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Begrepp Egenskaper

för belysning av
samt gruppering
& benämning av
arbetsuppgifter.

• Kan avse förklaringsgrad (översikt och/eller detalj)
för olika perspektiv/urval av företeelser. 

• Processer kan delas in sekventiella/parallella/faser av
arbetsuppgifter. 

• Processer kan delas in utifrån betydelse i kärn-/stöd-
processer.

• Processer kan delas in utifrån sin karaktär, t.ex. styr-,
besluts- förutsättnings-, försörjnings- & leverans-
process.

• Processer kan delas in utifrån verksamhetsspecifik/
generell karaktär.

Vy - grupp av fö-
reteelser som vi-
sas i process-
modellen.

• Kan innebära att företeelser väljs bort. 
• Kan avse t.ex. visioner, affärer, processer, struktur,

aktörer, kultur, kommunikation, representation, mål,
organisation, funktion, information, data & output. 

• Kan visas var & en för sig i olika typer av modeller
eller flera i en & samma modell.

Tidshorisont -
vid vilket läge i
tiden beskrivning
av processer av-
ses.

• Kan avse nu-, nästa- & önskat/framtida läge.
• Mer/mindre tid kan läggas på modellering av ett

visst/flera lägen & i mer/mindre omfattning. 
• Flera lägen kan modelleras samtidigt utifrån kända

förutsättningar/hinder.
• Modellering av ett läge kan avslutas vid en accepta-

bel beskrivning. 
Typ av modell -
sätt att beskriva
något i en eller
flera typer av
modeller.

• Kan passa mer eller mindre bra för att kommunicera
valt perspektiv. 

• Kan avse olika typer av modeller (t.ex. målgraf,
rutinskiss, avtal, organisationsscheman, processgraf).

• Kan karaktäriseras som processmodeller, innehålls-
modeller/begreppsmodeller eller värdemodeller. 

• Kan avse olika typer av notation (begrepp, semantik
& syntax).

• Flera olika kan komplettera varandra. 
• Kan kopplas till olika utvecklingsområden, olika

nivåer, arbetsmoment, perspektiv/företeelser, enskil-
da projekt & yrkesroller. 

• Kan vara spårbara & återanvändbara.
• Har ett syfte & relationer till andra typer av modeller.

Modellerings-
språk - form &
språkbruk för att

• Kan avse olika beskrivningstekniker t.ex. text, en
lista, en graf eller en prototyp. 

• Grad av formalitet kan variera i beskrivningar, for-
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Begrepp Egenskaper

beskriva något. mella (maskinnära) i form av text & kod på en
mycket detaljerad nivå) & informella (verksamhets-
& personnära) i form av verksamhetsspråk & gra-
fiska symboler.

• Informella beskrivningar kan ha en vaghet &
flertydighet.  

• Formella beskrivningar har ett strikt & regelstyrt
språk bestående av syntax (ett alfabet av symboler)
& syntaxregler som bestämmer vilka sekvenser av
symboler från alfabetet som bildar grammatiskt
korrekta satser.

Analysriktning -
riktning som ut-
gångspunkt i  mo-
dellering av verk-
samhetsprocesser.

• Kan ske uppifrån, nedifrån, horisontellt eller i en
kombination. 

• Kan ske med utgångspunkt i input eller output.

Modellerings-
aktörer - produ-
cent & användare
av modeller.

• Kan avse t.ex. medarbetare, modelleringsledare, do-
kumenterare, förändringsagenter, underlättare, speci-
alister & interna/externa utredare. 

• Har varierande förmåga, vilja, modelleringsvana  &
modelleringskunskap.

• Kan avse olika yrkesroller som ställer olika krav på
modeller.

Modellerings-
verktyg - instru-
ment för modelle-
ring av verksam-
hetsprocesser.

• Kan avse datorbaserade ritprogram, mer eller mindre
stödjande metodverktyg, processmodelleringsverk-
tyg, penna & papper.

• Kan avse att samla in, beskriva, bearbeta, presentera,
kommunicera, återanvända & sprida uppgifter om
verksamhetsprocesser i form av processmodeller.

• Fördelar kan vara att effektivisera bearbetningen av
stora mängder material, generera enhetlig doku-
mentation som blir lättare att kommunicera. 

• Begränsningar kan uppstå om verktyget är svårt att
lära sig & om flera olika verktyg används eftersom
det kan vara svårt eller omöjligt att överföra
beskrivningar mellan flera olika verktyg.

Tabell 7.17 utgör ett delresultat, utifrån våra litteraturstudier, till kunskapsom-
rådet verksamhetsmodellering och en taxonomi att använda vid en verksam-
hetsmodellering med fokus på verksamhetsprocesser. Samtliga identifierade
modelleringsfaktorer och dess egenskaper går vidare till kapitel 9 där de ställs
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mot våra utgångspunkter (se kapitel 3) och vår empiri (se kapitel 8) för att ge-
nerera slutsatser inom kunskapsområdet i form av kritiska modelleringsfakto-
rer. Modelleringsfaktorerna går också vidare som potentiella modelleringsfak-
torer i en utveckling av ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation.
En begreppsgraf nedan illustrerar modelleringsfaktorer utifrån teori och dess
övergripande relationer till varandra. Rundade fyrkanter illustrerar modelle-
ringsfaktorer, ramar runt flera av dessa anger vår indelningsgrund i varför, vad
och hur modellera. Se Figur 7.7.
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Figur 7.7 Modelleringsfaktorer i teori
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8 Verksamhetsmodellering i
LiV

Kapitlet avser att behandla forskningsfrågan; ”Vilka kritiska modellerings-
faktorer är relevanta att beakta vid en verksamhetsmodellering?”. Syftet med
kapitel 8 är att belysa vilka faktorer som påverkar modellering, med fokus på
verksamhetsprocesser, för att framställa ett relevant resultat. I vårt kontext
handlar det om användbara verksamhetsmodeller vid en anskaffning av kom-
ponentbaserade informationssystem. Kapitlet kommer att behandla vår empiri
i form av en rekonstruktion av den dokumentation som genererats inom ramen
för VISI-projektet inom Landstinget i Värmland (LiV) samt intervjuer med
personer i den operativa projektledningen. Bidrag kommer att genereras till
kunskapsområdet verksamhetsmodellering i form av betydelsefulla modelle-
ringsfaktorer som kan vara relevanta att beakta inför och under en modelle-
ring. 

8.1 Forskningsfrågor som behandlas
För att beskriva verksamhet i form av processer så behöver vi dels förstå vad
verksamhet och verksamhetsprocesser kan avse (se kapitel 6), dels förstå vad
verksamhetsmodellering kan innebära (se kapitel 3) och vad som kan vara av
värde att tänka på inför och under en verksamhetsmodellering. Detta för att
verksamhetsmodelleringen ska resultera i en verksamhetsmodell som kan vara
användbar utifrån ett givet syfte. I avhandlingens kontext handlar det om att
rekommendera relevanta företeelser som beskriver mötet, mellan verksamhet
och den teknik som ska stödja och/eller möjliggöra denna verksamhet, i en
integrerad verksamhetsmodell. 

För att möjliggöra detta möte så är vår gemensamma uppgift att svara på;
”Hur kan mötet mellan verksamhetsprocess och mjukvarukomponent ske i en
verksamhetsnära kravspecifikation?” (forskningsfråga 1). Syftet är att skapa
ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation som ska stödja utform-
ning av en integrerad verksamhetsmodell genom att rikta uppmärksamhet mot
vilka företeelser (vad) som är viktigt att fokusera och beskriva avseende verk-
samhetsprocesser (se kapitel 6), mjukvarukomponenter (se kapitel 12), model-
leringsfaktorer (se kapitel 9) och specificeringsfaktorer (se kapitel 15) samt
varför detta är relevant i en kravspecifikation för att möjliggöra anskaffning av
komponentbaserade informationssystem, se Figur 8.1.
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Som Figur 8.1 illustrerar så behandlar detta kapitel (markerat med fet stil)
verksamhetsmodellering med fokus på processmodellering i vår empiri. Kapit-
let avser att identifiera kritiska modelleringsfaktorer att beakta vid en verk-
samhetsmodellering (forskningsfråga 3). Några/samtliga av dessa modelle-
ringsfaktorer är relevanta att beakta inför och under modellering och utform-
ning av en kravspecifikation för komponentbaserade informationssystem
(forskningsfråga 3.1). Vad vi menar med verksamhetsmodellering och en inte-
grerad verksamhetsmodell finns definierat i tidigare kapitel (se kapitel 7). Här
följer nu en genomgång av identifierade modelleringsfaktorer utifrån en indel-
ning i varför, vad och hur modellera. Vi börjar dock med möjliga utmaningar
och hinder inför och under en modellering av verksamhetsprocesser. 

8.2 Utmaningar och hinder 
Att arbeta utifrån en processyn är inte problemfritt, enligt Midb�e (040616);
”Man kan väl säga som så att vårdens processer lever överallt, men de finns
mera i ryggmärgen än i medvetandet tror jag, man tänker inte process särskilt
mycket… Begreppet process kom i vanryckte lite grand, bland annat beroende
på all oro som blev kring LiV 2002 och olika ledningsbyten.”. Midb�e
(040616) påpekar att IT-systemen tidigare har utvecklats utifrån en dokumen-
tationsinriktad syn där synen har varit att aktiviteter utförs och sedan doku-
menterar man det. Midb�e menar att det är relevant att tala om ett paradigm-
skifte; ”Om man tolkar information som någonting man dokumenterar efter
det att man har gjort något ser man informationsflöden på ett visst sätt. Om
man istället ser att, i den process och det arbetsflöde man har, så är informa-
tionen något som följer patientens hälsotillstånd som man förädlar på olika
sätt i våra processer… informationen är beskrivningen av förädlingsobjektet i
olika skeden. Att se sitt arbete på det sättet är ett annat slags tolkningsmön-
ster än det man är uppfostrad med. De strukturer som finns i den gamla
pappersdokumentationen har ju naturligtvis trängt djupt in i människors
tänkande.”. Strukturerna som finns i den gamla pappersdokumentationen är
enligt Midb�e svåra att ändra och han påpekar att; ”Det här förstärks av de
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Figur 8.1 Forskningsfrågor som behandlas i kapitel 8
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IT-stöd som man haft tidigare och som vi fortfarande har, de är präglade av
att man har översatt pappersrutiner till dator och datoriserad verksamhet.”
(ibid.). Hallberg (040621) är av samma uppfattning och menar att det inte
finns några problem med en processyn; ”Jämfört med de magnifika problem
som hela hälso- och sjukvården har idag, fortfarande på grund av alla dåliga
IT-stöd som har införts på 80- och 90-talet som saknar processtöd, så har inte
vi sett några sådana problem”.

Ett problem som Midb�e (040616) däremot tar upp är att systemleverantörerna
fortfarande har bristande kompetens inom processorientering och att förstå
processer; ”Jag tycker att leverantörerna fortfarande är alldeles för dåliga på
att på djupet förstå processer och hur informationen ska stödja processer”.
Vidare anser Midb�e att leverantörerna är för dåligt insatta i processoriente-
ring; ”De har svårt att formulera självständigt sin syn på det här… det är en
sak att förstå det på ett ytligt sätt, men att omsätta den förståelsen i ett system-
tänkande och en systemarkitektur, det är inte självklart”. Hallberg (040621)
håller med och menar att leverantörerna har svårt att tillgodose krav på proces-
stöd i sina system; ”Vi har höga krav på processtödet och då ser vi att trots
att vi har valt det bästa i den branschen så har det inte 100% stöd. Vi har äg-
nat ett år åt att fila på det.”. Börjesson (040622) instämmer; ”Du har svårt
att beställa system, de system som finns bygger på det gamla klinik-
tänkandet… de grundläggande modellerna tar väldigt lång tid att ändra, de
system som finns på marknaden och de standarder som de systemen stödjer
bygger på ett annat paradigm och det ser jag som den verkliga svårigheten”.
Börjesson tillägger; ”Vi valde inte det bästa systemet utan det minst dåliga…
det finns inga bra, ännu… Ska vi få några bra IT-stöd måste man jobba i stör-
re skala”. 

Börjesson (040622) menar också att det finns en tröghet även i lagstiftningen;
”Lagstiftningen trycker mycket på klinik och huvudmannabegrepp… det har
varit ett hinder och är en tröghet, även om det håller på att ändra sig”.
Börjesson berättar om det nationella arbetet som CareLink Plus93 arbetar med
idag vilket utgår ifrån; ”… att titta på de tjänster som finns i system och sedan
försöka generalisera dessa, och jag är rädd att de kommer att få fel utseende,
fel omfattning och fel struktur. Jag tror att man måste ta reda på det arbetssätt
som professionen vill ha och titta på processerna och sedan strukturera efter
det, bygga upp någonting och sedan se vad man kan använda av det gamla…
och inte utgå ifrån det gamla.”.

93 CareLink är ett svenskt nätverk för kommunikation inom vården som arbetar med natio-
nella frågor kring IT-samverkan inom vård och omsorg. Plus står för PLattformsUTveckling
och är ett projekt som avslutades under våren 2004. Se http://www.carelink.se (060221).
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Börjesson (040622) tar upp ytterligare några hinder för att få genomslag av
processynen och hänvisar till den omorganisation som skedde parallellt med
den processorienterade verksamhetsutveckling i LiV 2002 och som drevs av
stora ekonomiska- och effektivitetskrav; ”Jag tycker inte att de har varit kon-
sekventa eftersom man har tryckt väldigt mycket på professionell organisation
och byggt organisationen på en professionell struktur… sedan har den struk-
turen inte varit ren heller… det har inte underlättat processynen… all budget
har lagts i stuprör och all makt… ingen har haft uttalat ansvar för de övergri-
pande processerna, för patientprocesser. Dessutom har man haft andra orga-
nisatoriska strukturer parallellt med länsverksamheter… det blir mer än en
matrisorganisation … och det tror jag försvårar.”. Börjesson tillägger dock
att; ”Något som det inte är problem med är att få folk att fatta, folk ute i verk-
samheten idag på andra och tredje nivån har väldigt lätt att förstå proces-
synen, men de stöds inte av organisationen.”. 

Johnsson (040614) menar att det finns två människotyper; de som är process-
tänkare och de som inte är det. De personer som var med i och engagerade i
processarbetet från starten arbetar mycket med processorientering. ”Nu har
verksamheten gått in i en förvaltningsorganisation där det kommit in en hel
del nya människor som är de som är styrande nu… och som inte har anammat
processynen… För mig känns det som att vi har tagit så otroligt många steg
tillbaka.”. Det pilotinförandet av systemet som skett på onkologen har, enligt
Johnsson (040614) bedrivits med, i stort sett, samma traditionella arbetssätt
som på 80-talet; ”Jag var med i början på 80-talet när vi införde något [sy-
stem] som hette Vania och jag ser inte så stor skillnad mot det vi gjorde då,
tyvärr måste jag säga det.”.  

Johnsson (040614) berättar att det var svårt att först förstå vad som menas med
”IT-stöd i vårdprocesser” men att det klarnade utifrån den generella begrepps-
modell som utformades tillsammans med Astrakan. Hon förklarar att traditio-
nella system stödjer processen ”lite här och lite där”, d.v.s. alla system stödjer
någon del medan ett IT-stöd för en vårdprocess ska följa arbetsflödet hela
vägen från planerande till uppföljande verksamhet. Det problematiska är att;
”… alla fortfarande inte har förstått vad IT-stöd i vårdprocesser innebär”.
Här har alltså Börjesson och Johansson olika uppfattningar.

På frågan om urval av den verksamhet som processmodellerades svarar
Hallberg (040621) att; ”Vi hann inte runt överallt. Vi försökte välja ut typstäl-
len, verksamheter av olika karaktär inom vården.”. Midb�e (040616) påpekar
att; ”Det blev så att en differentierad skara av verksamheter ville beskriva
sina processer”. Att processgraferna kom att se olika ut, avseende användning
av symboler, begrepp, grad av detalj och översikt, har enligt Midb�e (050622)
varit ett problem, men han menar att det är svårt att bedöma vilken betydelse
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detta har fått. Han fortsätter med att påpeka att det fortfarande är ett generellt
problem; ”Vi har väldigt svårt att hitta ett gemensamt, både för själva den
grafiska notationen ett bra sätt men även innehållsmässigt hur vi lägger
tyngdpunkten. Vi har haft svårt också att synka dom här modelleringsarbete-
na med varandra… det glappar i organisationen för oss.” Bergman (050622)
fortsätter och menar att han ser en skillnad mot hur modelleringen sker idag då
en grupp har bildats som genomgått en djupare utbildning och som hela tiden
möts, stämmer av och som hjälper varandra så att det ska utkristallisera sig ett
mer gemensamt språk. Bergman påpekar dock att; ”Innehållet kan bli lite skilt
beroende på modelleringsledaren, för att man har olika bakgrund och man
har olika infallsvinklar. Det kan också bero på gruppens sammansättning…
djupet kan variera.”. Däremot anser han att vad som beskrivs bör teoretiskt
sätt bli lika om man följer direktiven; ”… att alltid fråga, vem gör vad och
varför… och så ska man ta med sig hur går det till, manuellt och med nuva-
rande IT-stöd, och vad man har för förväntningar med ett nytt IT-stöd. Gör
man så konsekvent… i varje processteg så blir det inte skillnader, men på
grund av att folk pratar sönder mötena, någon har inte tillräcklig djup kun-
skap, det saknas en person i gruppen… så genar man ibland.”.  

Midb�e (050622) menar att det är svårt att få ihop processarbetet mellan olika
utvecklingsområden; ”Det är ett ganska svårt jobb att få ihop det här och det
här har hamnat hos oss i någon sorts organisatoriskt gränsland, Anders
tillhör IT-staben och jag hör till utvecklingsstaben och det är oklart fortfa-
rande var det här ska ligga”. Bergman (050622) tillägger att han upplever att
det finns ett glapp fortfarande; ”… när man kommit igång utifrån en ganska
övergripande generell vårdmodell och börjar gå ner och titta på komplexite-
ten för att hitta parallella processer från den mer abstrakta sidan och sen
kommer vi då från där man ska beställa ett IT-stöd där du måste gå ifrån
kravspec. sidan och går uppåt och vi har ännu inte möts än, vi har fortfa-
rande ett glapp i mitten som vi måste få ihop.” Han tillägger att problemet är
organisatoriskt. 

I bilaga 1 går inte att utläsa något om direkta utmaningar och hinder. Se därför
Tabell 8.1 som, utifrån våra intervjuer, sammanfattar innebörd i utmaningar
och hinder med betydelsen möjliga problem inför och under arbetet med att
processorientera verksamhet och bedriva processmodellering. 
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Tabell 8.1 Innebörd av utmaningar och hinder utifrån empiri

Egenskaper 
• Kan avse djupt rotade andra uppfattningar om hur arbete ska betraktas &

struktureras som förstärks av gamla IT-stöd. 
• Kan ses som ett nytt sätt att tänka/ett paradigmskifte.
• Oro, ledningsbyten & en omorganisation som inte ”går hand i hand” med

processorientering kan leda till att processbegreppet blir negativt laddat. 
• Kan avse en organisation som inte förstår, inte är processtänkare & som

inte engagerar sig i eller stödjer processorientering. 
• Kan avse leverantörer av IT-stöd som är dåliga på att förstå processer &

processorientering för att kunna omsätta processförståelse till system-
tänkande & systemarkitektur, vilket gör det svårt att tillgodose krav på
processtöd i system.

• Kan vara svårt att beställa system då ingen leverantör kan tillgodose ett
100% stöd.

• De standarder som de system som finns på marknaden bygger på är det
gamla kliniktänkandet/ett annat paradigm. 

• För att nå bra IT-system krävs ett nationellt arbete i större skala.
• Nationella arbeten kan arbeta fel & utgå ifrån de tjänster som finns i sy-

stem istället för de arbetssätt i processer som professionen vill ha (kan bli
fel utseende, omfattning & struktur).

• Kan avse en tröghet i lagstiftning som bibehåller eller där det tar lång tid
att släppa gamla begrepp.

8.3 Varför processmodellera? 

Processorientering initierades inom LiV bl.a. för att få en ”ekonomi i balans”
men också för att kvalitetssäkra sin verksamhet. Här följer ytterligare motiv till
att processorientera verksamhet och bedriva processmodellering samt olika an-
vändningsområden som identifierats för processmodeller.

8.3.1 Motiv till processmodellering 
Landstinget i Värmland har uttryckt flera motiv till den processorienterade
verksamhetsutveckling som påbörjades 1998 i form av att skapa framförhåll-
ning och flexibilitet, skapa en lärande organisation och förbättra arbetssätt så
att resultatet blir av värde för dem som verksamheten är till för (LiV2002,
1999).

Bergman (050622) menar att modelleringen är en process, något du gör för att
nå kunskap om processer och att detta är överordnat resultatet, modellerna an-
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vänds när de skapas. Han påpekar dock samtidigt att processmodellerna ska
kunna packas ihop och skickas till Cambio94… för att få en offert på ett IT-
stöd. Detta har Bergman stämt av med Cambios ledning som säger att detta
vore idealiskt; ”… det skulle vara en drömvärld för dom, säger dom, om
modellen är komplett och att dom klarade av att ta till sig den”. Det vore en
ideal värld för leverantören men detta förutsätter att den är kompletterad med
allt som behöver beskrivas; ”… det skulle vara begreppsmodellen… begrepp
och termsidan… informationsmodell… vårdprocessen, informationshante-
ringsprocessen, informationssäkerhetsprocessen... att försöka packa ihop till
ett helt koncept, bara vi får ihop organisationerna”. Här kan vi utläsa dels att
modellering behöver bedrivas utifrån flera analysområden (se avsnitt 8.4.1),
dels att Bergman anser att ett hinder för att möjliggöra utformning av en inte-
grerad verksamhetsmodell är att modellering sker inom olika utvecklingsom-
råden med olika professioner som inte samordnas organisatoriskt. 

I bilaga 1 går inte att utläsa några motiv, se Tabell 8.2 som sammanfattar inne-
börd av begreppet motiv i betydelsen syfte med/anledning till att bedriva
processmodellering. 

Tabell 8.2 Innebörd av motiv utifrån empiri

Egenskaper 

• Kan avse att förbättra planering & styrning av verksamhet genom att skapa
framförhållning & flexibilitet, förbättra arbetssätt i form av att skapa en
lärande organisation, nå kunskap om & förbättra arbetssätt, anskaffa IT-
stöd & kvalitetssäkra verksamhet så att resultatet blir av värde för dem
som verksamheten är till för.

8.3.2 Användning av processmodellen 
Midb�e (040616) menar att eftersom IT-stödet ska stödja arbetsflöden i pro-
cesser så var det naturligt att beskriva och ställa krav utifrån ett sådant pers-
pektiv och dokumentera detta i form av processgrafer. ”Vi ville ha ett IT-sy-
stem som stödde arbetsflödet, som stödde processarbetet, då måste vi beskriva
och ställa krav utifrån ett sådant perspektiv, så det var väldigt naturligt att vi
skulle ha processbeskrivningarna som utgångspunkt för hela kravspecifikatio-
nen. Och det tycker jag också att vi har lyckats att göra.”. Hallberg (040621)
berättar att processmodeller har använts för att hjälpa leverantörer att förstå;
”… vad det är vi vill ha IT-stöd för… att ta emot vårdbegäran, hantera vård-
begäran, planera vård… d.v.s. dagliga aktiviteter för att genomföra vård och
94 Cambio är en systemleverantör.

223



Kapitel 8. Verksamhetsmodellering i LiV

utvärdera vård. Att klargöra vad IT i vården ska stödja egentligen, ett tydligt
budskap till leverantörer och för att öppna ögonen på oss själva.”. 

I föregående avsnitt kunde vi också utläsa att Bergman (050622) menar att
modelleringen är något du gör för att nå kunskap om processer och också för
att kunna anskaffa IT-stöd. Johansson (040614) anser dock att det finns mäng-
der av dokumentation som underlag till kravspecifikationen och att den är
överdokumenterad; ”Vi borde ha funderat på vad syftet [med modellerna] var
för att modellera rätt saker.”. 

I bilaga 1 går inte att utläsa några direkta syften med användning av de
modeller som framställts på annat sätt än att notationen användningsfall och
dess koppling till processmodeller har förklarats, se avsnitt två. Tabell 8.3
sammanfattar innebörd av begreppet användning i betydelsen syftet med att
upprätta och använda processmodellen. 

Tabell 8.3 Innebörd av användning av processmodellen utifrån empiri

Egenskaper 

• Kan styra modellering till relevanta företeelser i verksamhet.
• Kan avse att anskaffa IT-stöd till arbetsflöden i processer, för att förstå sin

verksamhet & för att hjälpa leverantörer att förstå krav på IT-stöd.
• Modellerna används när de skapas.

8.4 Vad processmodellera?
Förutom att företeelser i organisationers verksamhet kan vara relevanta att
kartlägga i verksamhetsprocesser (se kapitel 6) kan processer belysas utifrån
olika analysområden, perspektiv, raster, nivåer och vyer samt i olika omfång
och lägen i tiden. Här följer en genomgång av dessa faktorer med betydelse
för ”vad” som processmodelleras.

8.4.1 Analysområden 
I kravspecifikationen (VISI, 2001) framgår att modellering har bedrivits i form
av begrepp, generella och verksamhetsspecifika95 processer samt scenariobe-
skrivningar i form av användningsfall. Midb�e (050622) berättar att de även
bedrivit viss målmodellering på verksamhetsnivå där frågor behandlats som;
”vad är det för slags verksamhet vi ska ha, alltså vad är karaktären på den
här verksamheten… vi kom fram till att det var mycket inslag av en problem-

95 I form av underbilagor till kravspecifikationen.
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lösande verksamhetskaraktär och så fanns det en slags massproducerande
tjänsteverksamhet.”. 

Bergman (050622) påpekar att eftersom ett nuvarande IT-stöd skulle ersättas
så skulle man från början i princip ha; ”… processmodellerat systemet… på
verksamhetssidan kan man göra en nulägesanalys och önskat läge och sedan
måste man kunna matcha detta mot hur processen ser ut i systemet, för det
saknar vi idag… man kan alltså göra på så många olika sätt, men man måste
ha ett möjligt sätt att använda systemet för att kunna matcha, för att nå ett be-
slutat läge… och också för alla de system som man ska ersätta, så för att veta
om du kan föra in det här nya så måste du modellera användningsprocessen
idag i det nuvarande IT-systemet och analysera fram vilken information som
ligger i systemet…det får vi göra nu lite snabbt och bittert i efterhand… för
att kunna ta hand om avvecklingsfasen på ett bra sätt.”. Bergman menar alltså
att modelleringen även skulle ha behandlat processerna i de befintliga IT-
systemen för att kunna svara på frågor avseende informationsmodellering
såsom; ”vad gör du nu, hur stödjer ditt system dig nu, vad innehåller systemet
för information, vad har det för värde, hur ska vi ta hand om det här…”. 

Midb�e (050622) har en något annorlunda uppfattning om hur informations-
modelleringen skulle kunna gå till; ”I VISI-projektet hade vi en idé om att vi
skulle få upp verksamhetsprocesserna och inte i själva processen modellera
hur man jobbar i systemet utan det skulle vi beskriva med hjälp av använd-
ningsfallen och dom olika delinformationsmängderna som finns i systemen
skulle vi hantera i de här notplanerna… jag tycker vi skulle ha hållit fast vid
detta att det är verksamhetens kärnprocesser som vi beskriver i processmodel-
ler och det är dom vi utgår ifrån och så beskriver vi informationsflödena med
hjälp av andra t.ex. UML-diagram.”. Midb�e fortsätter; ”Informationsmodel-
ler, tror jag, var vi ganska överens om att det inte var något som vi skulle
jobba med utan det skulle vi överlåta åt leverantören att ta fram och så skulle
vi kunna mappa våra användningsfall”. Bergman (050622) håller med om att
det var så det skulle ha fungerat om leverantören hade haft någonting att stå
på, om det hade funnits ett system som redan var klart, nu var det inte så. 

Midb�e (050622) berättar om begreppsmodelleringen; ”Det vi har försökt att
fånga i våra begreppsmodeller och även tillämpa i processmodeller och krav-
specifikation och användningsfall är ett begreppssystem för verksamheten…
att samla ihop verksamhetens olika språk som man har i den dagliga verk-
samheten och lyfta det till en nivå där man kan ha någon slags gemensam be-
nämning på saker och ting och det har vi gjort på olika nivåer. De centrala
begreppen som finns i begreppsmodellen i kravspecifikationen är en övergri-
pande nivå… där har vi identifierat de centrala verksamhetsobjekten… vård-
begäran, vårdåtagande, vårdutbud… nu har vi jobbat väldigt intensivt med att
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identifiera det kliniska språket, vad kallar man de olika saker som man ska
dokumentera i journalen… vi har lagt fram en gemensam sökordslista som är
en nomenklatur generellt gemensamt för landstinget i Värmland som vi ska
testa skarpt… och som redan är inmatat i Cosmic”. 

Midb�e (050622) påpekar att begreppsmodellen spelade en viktig roll i krav-
specifikationen; ”Det var ett utslagsgivande krav dels att leverantörerna eller
anbudsgivarna hade en begreppsmodell och sedan också graden av anslut-
ning till vår egen… det var väl rätt tänkt men det var väl lite förrädiskt också
för att det är svårt att värdera sanningshalten i en begreppsmodell… man kan
ju säga att vi är helt med på det här och sedan är det inte lika lätt att se att
den är implementerad i systemet”. Bergman (050622) fyller i; ”Leverantören
säger att den finns där, men ingen ser den för det finns ingen programmerad
funktion emot den, men den finns där”. 

Midb�e (050622) menar att; ”Som jag hade föreställt mig så skulle vi ha en
övergripande begreppsmodell och sedan i informationsmodeller på olika
nivåer, både övergripande och för enstaka moduler i systemet, skulle vi kunna
se hur dom begreppen var konsekvent använda i olika delar av systemet men
det är näst intill omöjligt och vi har ju också sett i praktiken att en sak kan be-
tyda någonting i den ena modulen och någonting helt annat i den andra och
hur det där hänger ihop är väldigt svårt att se”. Bergman (050622) konstate-
rar att återigen är det inget fel på den teoretiska modellen; ”… felet var kanske
att vi köpte någonting [ett system] som inte uppfyller våra modeller.”.   

Begreppsmodelleringen användes för att nå en gemensam begreppsapparat in-
för processmodelleringen och Midb�e (050622) påpekar att den även kommit
att ha ett vidare syfte också; ”Idag så är både vårdbegäran och vårdåtagande
nationellt accepterade begrepp som kan diskuteras över huvudmanna-
gränser… även vårdutbud kommer som ett nationellt begrepp mer och mer.”. 

Bergman (050622) menar att ”drömmen” vore att koppla ihop verksamhetsut-
veckling och processmodellering med IT-utveckling genom att införa en helt
ny begreppsapparat utifrån begreppsmodelleringen. Bergman fortsätter och
påpekar att: ”… jag tror att det är jätteviktigt att vara strikt och regelstyrd om
du skall lyckas uppnå det här… i min drömvärld är alla modelleringsledare
tränade på Landstingets begreppsmodell, SAMBA-modellen96 och annat97 för
att styra i modelleringen och det går, det har vi sett… att LiV bestämmer sig
för att just nu så är det här vårt språk och att man för in det i modelleringen”.
Vi tolkar Bergmans kommentarer som att fånga verksamhetsspråket och/eller
fastställda standarder och implementera detta i den process- och IT-utveckling
96 Utifrån det nationella arbetet kring begrepp inom sjukvården. 
97 Såsom t.ex. den gemensamma sökordslistan över kliniska begrepp som tagits fram.
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som sker i modelleringen. Midb�e (050622) påpekar att det är två olika typer
av språkbruk vi kan tala om. Dels ett verksamhetsspråk, dels ett metodspråk
som används i modelleringen, d.v.s. språkbruk som används i notationen. 

Midb�e (050622) menar att det finns en stor fara om man försöker pressa på
nya begrepp till personer i verksamheten; ”Som modellör och modelleringsle-
dare måste du vara oerhört lyhörd för vad människor säger och jag använder
nog hellre deras språk och deras benämningar för saker och ting till en bör-
jan och försöker successivt att få dom att se att ja det här man kallar för re-
miss det är någonting som hör till vårdbegäran”. Bergman (050622) tror att
man kan köra dubbelt, d.v.s. för verksamheter som är mogna och direkt köper
nya begrepp kan begreppen presenteras och betydelser stäms av, blir de tvek-
samma kan flera benämningar användas. Deras språk och motsvarande centra-
la begrepp; ”… så att man får en pragmatisk men successiv övergång för
vinsterna med det här är oerhörda informationsmässigt i vården… allt ifrån
att kunna jobba i processer och förstå varandra och inte få glapp emellan…
det är enormt många tjänster som sitter och översätter mellan enheter idag
via blanketter o.s.v. … likaså datasidan och statistiksidan… det är vinster om
man lyckas standardisera det något”. 

I bilaga 1 (avsnitt 1) kan vi utläsa innebörd i centrala begrepp inom LiV uti-
från den begreppsmodellering som utförts, i avsnitt 2 finns exempel på inne-
håll ur de textuella processbeskrivningar som processanalysen genererat samt
de symboler som använts i de grafiska beskrivningarna. Slutligen framgår
exempel på företeelser som beskrivits i de textuella användningsfallen i avsnitt
3. Något exempel från den målanalys som omnämns i intervjuerna finns inte. 

Tabell 8.4 sammanfattar innebörd av analysområden i betydelsen grupp av
företeelser att beskriva och analysera vilka kan kopplas till verksamhetspro-
cesser. 
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Tabell 8.4 Innebörd av analysområden utifrån empiri

Egenskaper 

• Kan avse t.ex. målanalys, begreppsanalys (kan avse begreppssystem/be-
greppsapparat att tillämpa i kravspecifikationens processmodeller 
& användningsfall, för att använda, dokumentera & utföra sökningar i IT-
stödet, kan bli nationellt accepterade begrepp över organisatoriska gränser,
dokumenteras i begreppsmodell, kan avse ett utslagsgivande krav på leve-
rantörer med överensstämmande begreppsmodell, begrepp i begrepps-
modellen kan återfinnas i informationsmodeller, kan vara önskvärt att se
spårbarhet till begreppsmodellen i systemet), processanalys (kan avse
generella & verksamhetsspecifika processer, dokumenteras i process-
modeller), systemanalys (kan avse scenariobeskrivningar, dokumenteras i
textuella användningsfall, önskvärt också för befintliga system & den
information som finns i systemen för att kunna matcha önskat läge & nå ett
beslutat läge om nytt IT-stöd, informationsanalys (kan avse
informationsresurser & informationsmängder, kan dokumenteras i notplan
i anslutning till processmodeller, i textuella användningsfall,
informationsflöden kan dokumenteras i annan notation, kan vara önskvärt
med informationsmodeller på övergripande nivå & för moduler i
systemet).

8.4.2 Processmodellens omfång
I VISI-projektet upprättades en generell processmodell som visar att vårdpro-
cesser börjar när en vårdbegäran ställs och slutar när ett vårdåtagande är upp-
fyllt, hänvisas eller avslutas, se Figur 8.2 Den generella processmodellen och
dess flöde har tidigare förklarats mer i detalj i kapitel 5 (se avsnitt 5.1.2 ) och
finns med i kravspecifikationen (i samma version) på tre ställen där behov av
IT-stöd som utgår ifrån den direkta vårdprocessen finns beskrivna. Processmo-
dellen är framtagen utifrån den processnotation som introducerades av företa-
get Astrakan som, enligt Midb�e (050622), varit med sedan 1998 som stöd för
LiV’s modellering. Processer/delprocesser illustreras med en femhörning,
information beskrivs med en romb och i form av pilar i flödet. Val/besluts-
punkt beskrivs i form av en diamant och avslut/hänvisning illustreras med en
svart punkt. Samtliga symboler är gråmarkerade i originalet. 
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Sju underbilagor, av tretton möjliga, i kravspecifikationen (VISI, 2001) har
verksamhetsspecifika processgrafer som framställts i syfte att testa och bekräf-
ta den generella processmodellens giltighet och användbarhet. När de verk-
samhetsspecifika processmodellerna skulle tas fram gavs inte några speciella
riktlinjer om vad som skulle beskrivas eller hur processnotationen skulle se ut.
En person från den operativa projektledningen i VISI-projektet var alltid med
när de framställdes. Processmodellerna i bilaga 1 (avsnitt 2) skiljer sig dock
avseende var de börjar och slutar beroende på om modelleringen startar med
förutsättningar i annan delprocess för att initiera aktuell process utifrån dess
resultat eller om modelleringen börjar i och med att aktuell process agerar på
en input. Det finns mycket sällan några symboler för var processer börjar och
slutar. Samtliga delprocesser, utifrån den generella vårdprocessen, beskrivs
inte alltid. Önskemål om samarbete med andra aktörer och samarbetsparter
kan nämnas i den textuella beskrivningen, men vilket behov av kommunika-
tion som finns och hur utbytet bör ske avseende vad i aktuell process framgår
inte. 

Tabell 8.5 sammanfattar innebörd av begreppet omfång i betydelsen var pro-
cessen börjar och slutar i modellering av verksamhetsprocesser. 

Tabell 8.5 Innebörd av processmodellens omfång utifrån empiri

Egenskaper 
• Kan börja när en begäran ställs & sluta när ett åtagande är uppfyllt, hän-

visas eller avslutas.
• Kan börja med förutsättningar för att ställa en begäran eller att hantera be-

gäran.
• Kan innefatta andra aktörer i samverkan.
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Figur 8.2 Generell vårdprocess (enligt VISI 2001, sid.14)
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8.4.3 Perspektiv på process
Den generella vårdprocessen har i VISI-projektet delats upp i en administrativ
och en vårdrelaterad del, se vår tolkning i Figur 8.3. Vi har använt samma typ
av notation som i VISI-projektet och som förklaras i samband med Figur 8.2
ovan. Vi kan konstatera att grafen är ofullständig när det gäller informations-
flödet (markerade frågetecken) och att även administrativa processer/ aktivite-
ter kan vara relevanta att kartlägga i den vårdrelaterade delen (t.ex. kassafunk-
tion). Vi har utgått ifrån den förklarande text som finns i kravspecifikationen
(VISI 2001, sid. 14 ff.) för att illustrera dessa två perspektiv på en och samma
process. Vid modelleringen var det uttalade perspektivet att fokusera de vård-
relaterade, kliniska processerna, vilket också tagit helt överhand på bekostnad
av den administration som samtidigt sker i vårdprocesserna. 

Midb�e (040616) menar att; ”Vi borde ha tagit fram fler allmängiltiga
processer. De vi var mindre bra på att beskriva var de administrativa flödena
som faktiskt är viktiga att fånga. Vi har skyldigheter att lämna vissa uppgifter
till Socialstyrelsen och till Landstingsförbund, t.ex. att fånga vissa mätpunkter
i vårdprocesser för att hålla ordning på väntetider. Det hade vi inte med oss
alls, vi hade väldigt mycket fokus på den renodlade kliniska processen. Vi
visste nog att det var nödvändigt att få med oss den administrativa processen
också men jag tror inte vi beskrev den tillräckligt mycket och det har väl ställt
till det nu så här i efterhand.”. Johnsson (040614) påpekar att; ”Vi beskrev
inte vanliga traditionella krav som t.ex. en kassafunktion utan enbart krav uti-
från vården, här var vi mycket påverkade av Astrakan.”. Hallberg (040621)
tycker inte att något saknas i processmodellerna, däremot nämner även han,
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Figur 8.3 Generell vårdprocess – administrativ och vårdrelaterad del
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Del III –Verksamhetsmodellering

vad han kallar, detaljer i kravspecifikationen som missats; ”Frivilliga överens-
kommelser som vi har ingått med exempelvis Landstingsförbundet och påla-
gor vi har från Socialstyrelsen att lämna in data som ger oss pengar tillbaka,
där borde vi ha ställt hårda krav på att systemet ska klara av att plocka ut
uppgifterna automatiskt, det bommade vi lite.”. Dessa uttalanden visar också
att processens omfång skulle kunna vara vidare för att även täcka in övergri-
pande kommunikation med aktörer som Landstingsförbundet och Socialstyrel-
sen. Börjesson (040622) tycker att de inte har tryckt tillräckligt mycket på res-
pektive aktörers roller och intressenter; ”Jag tror att vi skulle göra det lite
annorlunda idag, vi vet lite mer om processmodellering idag än vad vi visste
då… Vi skulle nog göra lite tydligare och mer kompletta processmodeller.”.

Midb�e (050622) refererar till det nationella arbetet kring vårdprocesser98 som
har visat att vårdprocessen är mycket komplex och består av minst tre parallel-
la processer; ”… en klinisk process som också hanterar väldigt mycket infor-
mation, alltså i mötet mellan vårdgivare och patient… sen har du en admini-
strativ process som handlar mer om hur du hanterar vårdärendet… sen har
du en massa kommunikationsprocessande, beställa, planera, allokera resurser
o.s.v.”. Denna indelning i olika typer av processer ser vi snarare som tre olika
perspektiv på en och samma process. Varför just denna uppdelning har gjorts
och om/hur denna skall användas vet vi inte. I vår värld så består en vårdpro-
cess av många arbetsuppgifter som är av olika karaktär och som bör modelle-
ras i en och samma processmodell för att fånga behov av IT-stöd. Komplexite-
ten kan snarare handla om att olika flöden löper parallellt och går in i varandra
på ett mer eller mindre strukturerat sätt. Vi anser att man bör ”hålla ihop” pro-
cessbeskrivningen så att inte något faller bort. Att utforma ett datorbaserat in-
formationssystem handlar om informationsflöden i mötet med patient, admini-
stration, planering och styrning av den verksamhet som bedrivs. Grundläggan-
de för samtliga perspektiv enligt ovan är att fånga vad som ska göras och vil-
ket informationsbehov som där finns. 

Vi kan konstatera att vårdprocesser kan avse en klinisk process (mötet mellan
vårdgivare och patient), en administrativ process (hantera vårdärendet) och en
kommunikationsprocess (t.ex. beställa, planera och allokera resurser). 

Tabell 8.6 sammanfattar innebörd av begreppet perspektiv i betydelsen syn
på och sätt att betrakta modelleringsobjektet verksamhetsprocess. 

98 SAMBA-projektet, se Carelink http://www.carelink.se (060221).
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Tabell 8.6 Innebörd av perspektiv på processer utifrån empiri

Egenskaper 
• Kan avse klinisk/professionell process, en administrativ process & en

kommunikationsprocess. 
• Kan styra hur en & samma process betraktas.
• Ett perspektiv i förgrunden kan bli på bekostnad av andra viktiga

perspektiv & företeelser att kartlägga i verksamhetsprocesser.

8.4.4 Processraster i process
Inom VISI-projektet har inte processraster uttalats och använts. Det har inte
funnits ett uttalat syfte med att precisera perspektiv, d.v.s. definiera i detalj vad
det är som ska kartläggas och eventuellt mätas i vårdprocesser. I de verksam-
hetsspecifika processmodellerna i underbilagorna (se bilaga 1) har vi därför
inte kunnat identifiera några processraster. Däremot pekar det fortsatta arbetet
med att kartlägga processer mer i detalj inom LiV för att t.ex. identifiera mät-
punkter (se nästa avsnitt 8.4.5).

Tabell 8.7 sammanfattar innebörd av begreppet processraster i betydelsen oli-
ka filter för att precisera perspektiv för att kunna välja vilka företeelser som
avses och hur dessa ska fokuseras. 

Tabell 8.7 Innebörd av processraster för processer utifrån empiri 

Egenskaper 
• Kan användas till att identifiera mätpunkter.

8.4.5 Nivå för och indelning av process 
Inom LiV och VISI-projektet har processkartläggning bedrivits utifrån opera-
tiv verksamhet och den generella vårdprocessen som utgångspunkt. I den
kravgrundande beskrivningen är abstraktionsnivån hög berättar Hallberg
(040621); ”Men i och med att vi var ute på så många ställen och såg att det
var samma övergripande vårdprocess som ligger i bakgrunden överallt… så
valde vi att bara gå ut med den.”. I och med den övergripande nivån på be-
skrivningen har en konsekvens blivit att vissa detaljer inte kommit med. Men
detta var kalkylerat och Hallberg (040621) som menar att; ”Huvudsaken att vi
har ett IT-stöd som stödjer processerna, detaljer får vi sedan snickra till i
efterhand. Motsatsen här är att man har kravspecifikationer med sida upp och
sida ned med; det ska gå att… det ska gå att… eller det bör gå att… det blir
ett antal detaljer men om IT-stödet stödjer själva processen, det har du inte en
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aning om.”. Börjesson (040622) menar att det inte hade blivit någon skillnad i
upphandlingen med en mer detaljerad beskrivning; ”Jag tror inte att resultatet
hade blivit annorlunda, tvärtom har vi nästan varit för sofistikerade. Nu är
det nog bra eftersom det är många i landet som har läst vår kravspecifikation
och vårt koncept… men vi som organisation vet jag inte hur mycket nytta vi
har haft av det än. Jag tror att nyttan kommer mer på sikt, vi har nog påver-
kat utvecklingen mer än vad vi har påverkat den produkt vi har fått… markna-
den hänger inte med och utbudet hänger inte med på långa vägar.”.

Midb�e (040616) berättar att ett arbete har påbörjats för att precisera och bryta
ner de generella processerna för att identifiera mätpunkter och när uppgifter
ska registreras. Även att förtydliga begrepp och identifiera informationsbeho-
vet mer konkret, vad som ska finnas i skärmbilder när man t.ex. registrerar en
vårdbegäran och vilken information som bör finnas när man ska bedöma en
vårdbegäran för att göra ett vårdåtagande; ”Då måste vi gå ner några nivåer
och det jobbar vi med nu, ganska mycket tillsammans med leverantören.”
(ibid.). Johnsson (040614) arbetar också vidare med flera länsverksamheter
för att bryta ner den generella vårdprocessen till en verksamhetsnivå genom att
”köra modellen” parallellt med Cosmic för att fånga upp funktionalitet i syste-
met och ytterligare krav på IT-stöd. 

Bergman (050622) försöker se de olika modellerna mer som skikt och detalje-
ringsnivåer än parallellt där man i olika grafer går ner mer och mer och menar
att; ”… rent pragmatiskt så kan man bara modellera en viss mängd informa-
tion i en och samma grupp, vi har testat… att modellera fem olika aspekter…
det gick inte alls, utan två max tre olika infallsvinklar kan du ha som nivåer i
en och samma modell… man kan hålla patientprocessen och informations-
hantering ihop och sedan får man ta informationskvalitén för sig ... det går
inte att hålla för många aspekter inom ett och samma modelleringstillfälle”.
Vad Bergman beskriver är dels val av olika företeelser att modellera per nivå
men också möjligheter att i en och samma modell kunna välja olika vyer uti-
från en och samma processmodell (se avsnitt 8.4.6).

I de verksamhetsspecifika processmodellerna i underbilagorna (se bilaga 1)
kan vi se att indelning av processer inte alltid följer den generella processmo-
dellen och att detaljeringsgraden skiljer sig åt mellan beskrivningar.

Tabell 8.8 sammanfattar innebörd av begreppet nivå för och indelning av
process i betydelsen abstraktion/granularitet för belysning av samt gruppe-
ring och benämning av arbetsuppgifter.   
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Tabell 8.8 Innebörd av nivå och indelning av processer utifrån empiri

Egenskaper 

• Kan betraktas utifrån typ av verksamhet (operativ).
• Processer kan delas in utifrån en generell process med allmängiltiga delpro-

cesser och/eller verksamhetsspecifika processer.
• Kan avse olika perspektiv/urval av företeelse att modellera i olika skikt/

detaljeringsnivå. 

8.4.6 Vy i processmodellen
Inom VISI-projektet har inte vyer uttalats och använts men i den fortsatta mo-
delleringen som bedrivits för att fördjupa processbeskrivningar finns, i och
med verktygsanvändning, möjlighet att visa olika vyer i processmodellerna.
Bergman (050622) nämner att nackdelen med detta tillvägagångssätt är; ”…
att du måste bygga på en modell som redan är färdig och det är ett stort hin-
der… resan är målet med processmodelleringen, det går inte att lägga fram
en modell… du måste gå igenom processen… manifestera stegen tillsam-
mans”. I de verksamhetsspecifika processmodellerna (se exempel i bilaga 1,
avsnitt 1) kan vi inte utläsa att olika vyer tillämpats. 

Tabell 8.9 sammanfattar innebörd av begreppet vy i betydelsen grupp av fö-
reteelser som visas i processmodellen. 

Tabell 8.9 Innebörd av vy i processmodellen utifrån empiri

Egenskaper 

• Kan vara ett hinder att utgå ifrån en redan färdig processmodell vid
modellering av kompletterande vyer (”resan är målet”).

8.4.7 Processers tidshorisont 
Midb�e (040616) tycker att de i VISI-projektet; ”… ibland spänt bågen lite
för högt och inte haft förmågan att ta hand om beskrivningarna och vi har
ibland varit dåliga på att skilja på nulägesbeskrivningar och det önskade
läget”. Det gavs inga direkta direktiv om vilket läge som skulle modelleras
vilket har medfört att vissa processmodeller avser nuläget och vissa önskat
läge. Midb�e (050622) menar att; ”… här får vi vara lite självkritiska, det var
nog för mycket både och, vi var inte tillräckligt tydliga på att skilja mellan nu-
läge och önskat läge och skillnaden mellan dom”. Midb�e menar att det hade
varit bra att göra modellerna och kravspecifikationen mer distinkt med nulä-
gesbeskrivningar som bakgrundsmaterial till samtliga processmodeller i ön-
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skat läge i kravspecifikationen. Bergman (050622) håller delvis med och me-
nar att; ”… det driver väldigt snabbt över i modelleringen när man redan vet
att det där är fel och så ska vi inte göra något mer, då går man över till
önskat läge ändå.”. Han fortsätter; ”Vi såg att man klarar sig utan nuläge,
sen säger Lars att det är önskvärt, men det är inte nödvändigt. Om du inte har
tid och möjlighet att göra både och så måste du välja önskat läge istället.”.
Bergman säger att han också skulle vilja ha nulägesbeskrivningarna som en
referens men har lite svårt att svara på vad han skulle ha dessa till; ”… det
skulle i så fall vara för att kunna mäta och säga att så här gjorde vi förut och
så har du mätetal på det… kopplat till den modellen… och idag gör vi så
här… för att kunna utvärdera nyttan med IT-stödet.”. Detta är något som inte
har varit i fokus under VISI-projektet eftersom Bergman påpekar att; ”Alla
säger att det är omöjligt att mäta nyttoeffekter.”. 

Tabell 8.10 sammanfattar innebörd av processers tidshorisont i betydelsen
läge i tiden beskrivning av verksamhetsprocesser avser. 

Tabell 8.10 Innebörd av processers tidshorisont utifrån empiri

Egenskaper

• Direktiv kan ges för vilken tidshorisont processer ska modelleras i, vad
som skiljer de olika lägena åt & hur beskrivningar utifrån olika lägen ska
se ut.  

• Nyttan med modellering av olika tidshorisonter kan uttalas, t.ex. för bak-
grundsmaterial/referens/underlag för mätning & underlag för uppföljning.

8.5 Hur processmodellera?
Faktorer som har betydelse för ”hur” processmodellering sker kan avse typ av
modell, vilket modelleringsspråk som används, analysriktning, modellerings-
aktörer och modelleringsverktyg. Här följer vår genomgång av dessa faktorer
utifrån vår empiri.

8.5.1 Typ av modell
I kravspecifikationen (VISI 2001, sid. 5ff) förklaras hur dokumenten är relate-
rade till varandra; ”De funktionella kraven i denna kravspecifikation utgår
från generaliserade processbeskrivningar.”. ”Den önskade interaktionen mel-
lan mänskliga aktörer och ett gemensamt VIS beskrivs med hjälp av s.k. an-
vändningsfall.” Användningsfallen beskriver i huvudsak de allmänna, funktio-
nella behov av informationsstöd som verksamhetens processer har. 

235



Kapitel 8. Verksamhetsmodellering i LiV

I kravspecifikationen kan vi läsa; ”De användningsfall som är kravgrundande
redovisas i underbilaga 1. Övriga icke kravgrundande användningsfall redo-
visas tillsammans med verksamhets- och processbeskrivningar i underbilagor-
na 2-15.” (VISI 2001, sid. 8). Vi blev nyfikna på vad som menas med verk-
samhetsbeskrivningar och vad som avgör om ett användningsfall är krav-
grundande och varför även de icke kravgrundande beskrivningarna togs fram
och finns med i kravspecifikationen. Midb�e (040616) förtydligar att verksam-
hetsbeskrivningar är de underbilagor som inte är direkt kravställande som be-
skrivs i form av text, processgrafer och användningsfall. Midb�e fortsätter;
”Beskrivning av användningsfall behöver finnas på en ”vettig nivå” för att få
fram ett avtal med en leverantör. De kravgrundade användningsfallen beskri-
ver det allmängiltiga och det som systemet måste klara av för att stödja kärn-
processen men som har förutsättningar att byggas på med olika typer av kom-
ponenter… För att få leverantören att förstå våra intentioner avseende vidare
utveckling men ändå hålla det öppet för hur det skulle implementeras så be-
skrevs även verksamhetsspecifika användningsfall.”.

Hallberg (040621) tycker inte att något har varit mindre viktigt att dokumente-
ra; ”Nej inget jobb var onödigt, varje lokal processmodell var tänkt att be-
kräfta att den generella processen var giltig, att visa att det var en variant av
den generella processen.” Hallberg berättar vidare att beskrivningar av de icke
kravgrundade användningsfallen har använts när systemet ska införas på olika
enheter för att göra ”en check” om vad som t.ex. fortfarande saknas; ”Till
varje processteg finns ett antal användningsfall eller rutiner…”. 

Börjesson (040622) förklarar varför man valt att använda användningsfall som
beskrivningsteknik; ”Det var en metod som vi lärde oss då och som vi tyckte
var ett bra sätt att generellt beskriva hur vi ville ha ett IT-stöd, hur vi ville an-
vända IT-stödet ur ett användarperspektiv. Vi ville inte beskriva tjänsterna för
tydligt till att börja med, vi ville gå den vägen.”. Johnsson (040614) säger att;
”Astrakan var våran mentor på något sätt och visade oss vägen, en av deras
metoder var att använda användningsfall”. Midb�e (040616) förklarar att an-
vändningsfallen har använts för att beskriva kraven på systemet. De har sedan
använts som en checklista för att utvärdera funktionaliteten i leveranser av sy-
stemet och för att gå igenom vad leverantören lovat i avtal. ”Jag tycker att det
var en väldigt bra notation som tydliggjorde för folk och la en bra grund för
att utvärdera funktionaliteten i systemet. Dom användningsfall som varit
direkt kravgrundande, dom har vi använt som en slags checklista när vi har
gått igenom avtalet med Cambio, huvudleverantören, och när vi har utvär-
derat olika leveranser och versioner av systemet. Då har vi kört användnings-
fallen för att se hur mycket som uppfylls av systemet, dels om det stämmer mot
vad dom har lovat i avtalet, dels om den beskrivning som finns i avtalet har
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uppfattats på ett riktigt sätt.”. Hallberg (040621) har samma uppfattning;
”Användningsfall användes för att vi skulle kunna, utifrån processen, köra
systemet på skrivbordet… att simulera hur systemet ska bete sig genom hela
processen… så att man i varje arbetssituation skulle få det stöd man behövde
av IT…”.

Midb�e (040616) berättar om kopplingen mellan processmodeller och använd-
ningsfall; ”Vi gjorde som så att vi la på användningsfallen för att illustrera in-
teraktionen mellan de mänskliga aktörerna i processen och informationssyste-
met”. Börjesson (040622) betonar att; ”När vi tog fram användningsfallen
hade vi processen framför oss… användningsfall kommer ur behov antingen
man har en process framför ögonen eller inte… men vi försökte knyta använd-
ningsfallen till steg i processen… En del [användningsfall] hittade vi när vi
tittade på processen”. Börjesson funderar och påpekar att det var länge sedan
detta arbete gjordes; ”Jag skulle misstänka att om man ser på användningsfal-
len så ser man om dom har knytning till kraven eller inte. När vi har tagit
fram kraven så har vi nog gått både ifrån processerna via användningsfallen
till krav, men så har vi också intuitivt använt oss av den kunskap som vi har
och då går man bottom-up också…”. Johnsson (040614) tror att hennes upp-
fattning skiljer sig mot övriga personer i den operativa projektledningen
avseende upplägget av kravspecifikationen och kopplingen mellan processer
och användningsfallen; ”Jag hade tyckt att vi skulle ha använt användnings-
fallen, nu låg de för sig… jag tyckte att användningsfallen var ryggraden i
kravspecifikationen och då skulle vi se var någonstans i processen vi var när
användningsfallet agerade… då hade vi kunnat fånga upp vilken funktionali-
tet som behövdes… jag tycker inte att vi använde användningsfallen.”. Vidare
så anser Johnsson (040614) att de inte har nått en koppling mellan använd-
ningsfall och processgraferna.

Bergman (050622) berättar att nuvarande processmodeller skrivs ut på ”rullan-
de papper”; ”… de senaste modellerna är två, tre meter långa… det har varit
en nödvändighet, verksamheterna önskar det till slut… modelleringsledaren
kan hålla ihop det här, men för att kunna se vad som har gjorts så var dom
tvungen att få se hela bilden… utifrån två nivåer.”. För att illustrera flera
skikt, t.ex. för informationssäkerhet och andra skikt, tror Bergman att flera bil-
der behövs men att det är verktyget som styr vad som är möjligt. Midb�e
(050622) fortsätter och menar att; ”Styrkan i vårt modellerande har varit att
vi haft många olika typer av modeller som har kompletterat varandra och gett
olika perspektiv och inte minst så har… en helt annorlunda modell, den mer
skönlitterära fiktiva modellen, alltså Helga-berättelsen, bidragit till att folk
har förstått dom andra på ett helt annat sätt.”. Bergman (050622) håller med
och berättar; ”… när vi har gjort färdigt de här modellerna, vi har hållit på
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ett halvår med obstetikprocessen nu, en jättegigantisk modell där hela världen
är beskriven, men när vi ska lämna över den till Cambio så kan dom inte ta
till sig den här utan dom var tvungna att ha användningsfall… jag menar att
det här är användningsfallen, allt syns i modellen… men för de som inte har
varit med i processmodelleringen… så måste tid avsättas för att gå igenom
varje processteg… alternativt så måste de få en verbal beskrivning… texten i
användningsfallen är till för andra inte för de som processmodellerar.”.
Bergman avslutar; ”Jag hävdar att användningsfallen inte är nödvändiga för
Cambio heller, det är bättre att Cambio sätter sig in i modellen fullständigt…
för att om du ska ersätta den modellen med användningsfall så får du göra en
… massa användningsfall.”. 

Tabell 8.11 sammanfattar innebörd av typ av modell i betydelsen sätt att be-
skriva något i en eller flera typer av modeller. 

Tabell 8.11  Innebörd av typ av modell utifrån empiri

Egenskaper 

• Kan avse olika typer av modeller, t.ex. processgraf, begreppsgraf &
användningsfall.

• Har ett syfte (t.ex. kravgrundande/verksamhetsspecifika exempel), relatio-
ner till andra modeller & typer av modeller vilka kan härledas.

8.5.2 Modelleringsspråk
Inom VISI-projektet har inte några riktlinjer direkt uttalats om vilket modelle-
ringsspråk som ska användas och hur detta ska tillämpas i modelleringen. Den
notation som använts i VISI-projektet har införts av Astrakan och exempel på
använda symboler illustreras i de verksamhetsspecifika processmodellerna (se
bilaga 1, avsnitt 3). Vad vi kan konstatera är att användning av och innebörd i
symboler varierar och att modelleringen inte alltid följer fastställda benämnin-
gar i den generella vårdprocessen utan även ett mer informellt verksamhets-
språk. Både grafiska och textuella beskrivningar har använts. 

Tabell 8.12 sammanfattar innebörd av modelleringsspråk i betydelsen form
och språkbruk för att beskriva något. 

Tabell 8.12: Innebörd av modelleringsspråk utifrån empiri 

Egenskaper 
• Kan ske med informellt språk.
• Kan avse olika typer av beskrivningstekniker (grafer/textuella).
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8.5.3 Analysriktning
Inom VISI-projektet har inte någon princip uttalats för vilken analysriktning
som ska gälla. Utgångspunkten har varit att modellera den generella vårdpro-
cessen på en övergripande nivå. Börjesson (040622) nämner dock att; ”När vi
har tagit fram kraven så har vi nog gått både ifrån processerna via använd-
ningsfallen till krav, men så har vi också intuitivt använt oss av den kunskap
som vi har och då går man bottom-up också…”. Vi kan också utläsa av vissa
kommentarer avseende hur modelleringen har fortsatt inom LiV att en ned-
brytning av de övergripande processerna gjorts utifrån en kompositionell an-
sats (top-down).

Tabell 8.13 sammanfattar innebörd av analysriktning i betydelsen riktning
för modellering av verksamhetsprocesser. 

Tabell 8.13  Innebörd av analysriktning utifrån empiri

Egenskaper

• Kan ske uppifrån & nedifrån. 

8.5.4 Modelleringsaktörer 
Bergman (050622) menar att det är en stor skillnad hos modelleringsdeltagare
från nya enheter där det inte finns så jättestora förväntningar och där de har
börjat fundera på IT-stöd; ”… då finns det jättemycket tid att göra det här,
både lust och engagemang och allting, där har vi kunnat utöka modellerings-
tiden med en faktor 2 och 3… vi har hållit på att modellerat ett halvår utan att
verksamheterna knotat det minsta. Dom tycker efteråt att gud vad bra det här
va … det är så mycket spin-off effekter på processmodellering, dom sanerar ju
upp sina rutiner… det är en verksamhetsutveckling man gör som en bas för
nya sätt att hantera information.”. Bergman (050622) menar att det absolut
viktigaste är modelleringsledarens kompetens, lyhördhet och hur han/hon age-
rar. Därefter kommer gruppens sammansättning så att det blir på rätt sätt och
nummer tre är verktyget för att det ska bli ett driv i modelleringen. 

Tabell 8.14 sammanfattar innebörd av modelleringsaktörer i betydelsen
producent och användare av processmodeller. 
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Tabell 8.14 Innebörd av modelleringsaktörer utifrån empiri

Egenskaper 
• Modelleringsaktörer kan avse modelleringsdeltagare/modelleringsledare.
• Modelleringsdeltagares lust & engagemang kan vara viktig samt att de ser

en tydlig nytta med processmodelleringen & processmodeller. 
• Modelleringsledarens kompetens är viktig tillsammans med lyhördhet &

hur han/hon agerar samt gruppens sammansättning. 

8.5.5 Modelleringsverktyg
Midb�e (040616) berättar att processgraferna varierar i beskrivningsform, in-
nehåll, abstraktionsnivå och omfattning. Förklaringar till detta är att inget pro-
cessmodelleringsverktyg har använts i VISI-projektet. Modelleringen skedde i
PowerPoint och beskrivningarna framställdes av flera olika personer. Johnsson
(040614) tycker att modelleringen var på en mycket hög och generell nivå i
VISI-projektet. Med tillgång till modelleringsverktyget Business Viewer99 och
systemet har modelleringen blivit mer konkret. Johnsson bedriver en fördju-
pad modellering av vårdprocesser inför införande av systemet i hela organisa-
tionen. Flera länsverksamheter (kliniker/profession) har fortsatt sin process-
modellering för att bryta ner den generella processen till ett verksamhetsplan
och dess specifika behov av IT-stöd med koppling till de IT-system som finns
idag och den funktionalitet som erbjuds i systemet. Systemet körs parallellt
med processmodelleringen för att konkretisera detaljerade önskemål. Erfaren-
heter av modelleringen visar att systemet stödjer ganska bra planerade situatio-
ner medan akuta situationer kan komma att kräva ett annat gränssnitt.

Bergman (050622) menar att modelleringen med hjälp av verktyget inte tar så
mycket tid i anspråk; ”Vi modellerar oftast igenom en verksamhet på ett antal
halvdagar… men det är en sådan stor trötthet i organisationen och det är en
frustration att man inte har fått IT-stöd och att man skall göra om… så det är
inte riktigt läge.”. Midb�e (050622) påpekar att de i dagsläget har mycket bät-
tre verktyg än under VISI-projektet då modelleringen bedrevs med primitiva
verktyg. Bergman (050622) anser att det vore fullständigt omöjligt att bedriva
modelleringen idag utan verktyg; ”… det är faktor fyra, fem gånger mer avan-
cerat att göra det på något annat sätt… det är snarare så att man saknar
saker i de verktyg man har.”. Midb�e (050622) tycker att papper och penna
eller penna och whiteboard är de bästa verktygen för då är man delaktig,
ganska fri och det är lätt att rita om men det stora problemet är att det inte blir
dokumenterat. Både Bergman och Midb�e (050622) menar att det är visualise-
ringen som är det centrala men att verktyget kan generera direkta resultat som

99 Verktyget benämns numera Business Modeler (XDIN, 2006b).
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gör att det blir driv i modelleringen. Midb�e varnar dock för att; ”… datatek-
niken blir ofta något som hamnar mellan modelleringsledaren och gruppen
om man inte är väldigt skicklig”. 

Tabell 8.15 sammanfattar innebörd av modelleringsverktyg i betydelsen
instrument för modellering av verksamhetsprocesser. 

Tabell 8.15  Innebörd av modelleringsverktyg utifrån empiri

Egenskaper 

• Verktyg kan avse datorbaserade ritprogram, processmodelleringsverktyg,
penna & papper eller penna & whiteboard.

• Val av verktyg kan kopplas till grad av variation i processgrafernas be-
skrivningsform, innehåll, abstraktionsnivå & omfattning.

• Fördelar med att använda processmodelleringsverktyg kan vara att model-
leringen bli mer konkret, tar mindre tid i anspråk, genererar direkta resul-
tat & ger driv i modelleringen, begränsningar kan vara att verktyget kan
bli ett hinder mellan modelleringsledaren & deltagarna.

8.6 Sammanfattning för kunskapsområdet
Vi kan utifrån detta kapitel konstatera att den finns en rad faktorer som kan på-
verka verksamhetsmodellering avseende varför, vad som beskrivs och hur pro-
cessmodeller utformas. Betydelsefulla modelleringsfaktorer att beakta inför
och under en modellering.   

8.6.1 Bidrag till kunskapsområdet
Vi vill i avhandlingen besvara forskningsfrågan; ”Vilka kritiska modellerings-
faktorer är relevanta att beakta vid en verksamhetsmodellering?”. Se Tabell
8.16 för en sammanställning av modelleringsfaktorer som identifierats i vår
genomgång av den anskaffning av komponentbaserade informationssystem
som skett inom ramen för VISI-projektet i LiV, vår empiri.

241



Kapitel 8. Verksamhetsmodellering i LiV

Tabell 8.16 Modelleringsfaktorer i empiri

Begrepp Egenskaper
Utmaningar och
hinder -  möjliga
problem inför &
under arbetet med
att processoriente-
ra (PO) verksam-
het & bedriva
processmodelle-
ring.

• Djupt rotade gamla uppfattningar. 
• PO kan ses som ett paradigmskifte.
• Negativa erfarenheter under utvecklingsarbetet. 
• Omorganisation som inte ”går hand i hand” med PO.
• En organisation som inte förstår/engagerar sig

i/stödjer PO. 
• Leverantörer av IT-stöd som saknar kunskap om PO.
• Det finns inga IT-system på marknaden som kan

tillgodose processtöd.
• Nationella arbeten som inte utgår ifrån processer.
• Tröghet i lagstiftning avseende t.ex. begrepp.

Motiv - syftet
med att process-
orientera verk-
samhet & bedriva
processmodelle-
ring.

• Kan avse att förbättra planering & styrning av
verksamhet/förbättra arbetssätt/kvalitetssäkra
verksamhet.

Användning -
mening med att
upprätta & använ-
da processmodel-
ler.

• Kan avse att förklara/förstå/anskaffa system.
• Kan styra modellering till relevanta företeelser i

verksamhet.

Analysområden -
grupp av förete-
elser att beskriva
& analysera.

• Kan t.ex. avse målanalys, begreppsanalys,
verksamhetsprocessanalys, systemanalys &
informationsanalys.

Perspektiv - syn
på & sätt att be-
trakta verksam-
hetsprocess.

• Flera olika perspektiv styr hur en & samma process
betraktas, kan komplettera varandra /kombineras.

• Ett perspektiv i förgrunden kan bli på bekostnad av
andra.

Nivå för och
indelning av
process - abstrak-
tion/granularitet
för belysning av
samt gruppering
& benämning av
arbetsuppgifter.

• Kan avse typ av verksamhet (operativ).
• Kan avse olika perspektiv/urval av företeelser att

modellera i skikt/detaljeringsnivå. 
• Processer kan delas in utifrån verksamhets-

specifik/generell karaktär.
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Begrepp Egenskaper
Tidshorisont -
vid vilket läge i
tiden beskrivning
av processer av-
ses.

• Kan avse nu-, önskat- & beslutat läge.
• Direktiv bör ges för vilken tidshorisont processer

modelleras i, vad som skiljer de olika lägena åt  &
hur beskrivningar utifrån olika lägen ska skiljas åt.

• Projektförutsättningar sätter gränser för omfattning
& tid i modellering, val/prioriteringar måste göras.

Typ av modell -
sätt att beskriva
något i en eller
flera typer av
modeller.

• Kan avse olika typer av notation (graf/text)
• Kan avse olika typer av modeller, t.ex. processgraf,

begreppsgraf & användningsfall.  
• Kan vara spårbara, har ett syfte & relationer till

andra typer av modeller.
Modellerings-
språk - form &
språkbruk för att
beskriva något. 

• Kan avse informellt språk.

Analysriktning -
riktning för
modellering av
verksamhets-
processer.

• Kan ske uppifrån & nedifrån.

Modellerings-
aktörer - produ-
cent & användare
av processmodel-
ler.

• Kan avse t.ex. modelleringsledare & medarbetare.
• Kan ha varierande lust, engagemang, vilja
• Modelleringsledarens kompetens är viktig till-

sammans med lyhördhet & hur han/hon agerar, även
gruppens sammansättning.

Modellerings-
verktyg - instru-
ment för modelle-
ring av verksam-
hetsprocesser.

• Kan avse datorbaserade ritprogram, processmodel-
leringsverktyg, penna & papper, penna & white-
board.

• Kan avse att beskriva & kommunicera uppgifter om
verksamhetsprocesser i form av processmodeller. 

• Fördelar kan vara att modelleringen blir mer kon-
kret, tar mindre tid, genererar direkta resultat & ger
driv i modelleringen. 

• Begränsningar kan vara att verktyget kan bli ett
hinder mellan modelleringsledaren & deltagarna.

Tabell 8.16 utgör ett delresultat, utifrån vår empiri, till kunskapsområdet verk-
samhetsmodellering och en taxonomi att använda vid en verksamhetsmodelle-
ring med fokus på verksamhetsprocesser. Samtliga identifierade modellerings-
faktorer och dess egenskaper går vidare till kapitel 9 där de ställs mot våra ut-
gångspunkter från kapitel 3 och vår teori i kapitel 7 för att generera slutsatser
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inom kunskapsområdet. Modelleringsfaktorerna går också vidare som potenti-
ella modelleringsfaktorer i en utveckling av ett ramverk för en verksamhetsnä-
ra kravspecifikation. En begreppsgraf i Figur 8.4 illustrerar modelleringsfakto-
rer som fokuserats i empiri och dess övergripande relationer till varandra.
Rundade fyrkanter illustrerar modelleringsfaktorer, ramar runt flera av dessa
anger vår indelningsgrund i varför, vad och hur modellera, se Figur 8.4.
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Figur 8.4 Modelleringsfaktorer i empiri 
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9 Verksamhetsmodellering –
analys av teori och empiri

Kapitlet avser att behandla forskningsfrågan; ”Vilka kritiska modellerings-
faktorer är relevanta att beakta vid en verksamhetsmodellering?”. Syftet med
kapitel 9 är att belysa vilka faktorer som påverkar modellering, utifrån stude-
rad teori och empiri, med fokus på modellering av verksamhetsprocesser.
Faktorer som kan ha betydelse för att utforma en integrerad verksamhetsmo-
dell som kan användas vid en anskaffning av komponentbaserade informa-
tionssystem. Underlag till analyser är de delresultat som genererats i kapitel 3
(utgångspunkter), kapitel 7 (teori) och kapitel 8 (empiri). Kapitlet kommer att
generera slutsatser inom kunskapsområdet verksamhetsmodellering i form av
betydelsefulla modelleringsfaktorer som kan vara relevanta att beakta inför
och under en modellering. Ett urval av dessa går också vidare som bidrag
från kunskapsområdet till utveckling av ett ramverk för en verksamhetsnära
kravspecifikation.

9.1 Forskningsfrågor som behandlas
För att beskriva verksamhet i form av processer så behöver vi dels förstå vad
verksamhet och verksamhetsprocesser kan avse (se kapitel 6) dels förstå vad
verksamhetsmodellering kan innebära (se kapitel 3, 7 och 8) och vad som kan
vara av värde att tänka på inför och under en verksamhetsmodellering för att
den ska resultera i en verksamhetsmodell som kan vara användbar utifrån ett
givet syfte. I avhandlingens kontext handlar det om att hitta mötet mellan
verksamhet och den teknik som ska stödja och/eller möjliggöra denna verk-
samhet i form av anskaffning av existerande mjukvarukomponenter. För att
möjliggöra detta möte så är vår gemensamma uppgift att svara på; ”Hur kan
mötet mellan verksamhetsprocess och mjukvarukomponent ske i en verksam-
hetsnära kravspecifikation?” (forskningsfråga 1). Syftet är att skapa ett ram-
verk för en verksamhetsnära kravspecifikation som ska stödja utformning av
en integrerad verksamhetsmodell genom att rikta uppmärksamhet mot vilka
företeelser (vad) som är viktigt att fokusera och beskriva avseende verksam-
hetsprocesser (se kapitel 6), mjukvarukomponenter (se kapitel 12), faktorer i
verksamhetsmodellering (detta kapitel) och specificering (se kapitel 15) samt
varför detta är relevant i en kravspecifikation för att möjliggöra anskaffning av
komponentbaserade informationssystem, se Figur 9.1.
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Som Figur 9.1 illustrerar så behandlar detta kapitel (markerat med fet stil)
verksamhetsmodellering med fokus på modellering av verksamhetsprocesser.
Kapitlet avser att identifiera kritiska modelleringsfaktorer att beakta vid en
verksamhetsmodellering (forskningsfråga 3). Några av dessa modellerings-
faktorer är relevanta att beakta inför och under modellering och utformning av
en kravspecifikation för komponentbaserade informationssystem (forsknings-
fråga 3.1).

Vi börjar vår analys avseende utmaningar och hinder i en processorienterad
systemutveckling. I samtliga begreppsgrafer kan en härledning till teori och/el-
ler empiri göras. Heldragna rundade fyrkanter symboliserar grundning i både i
teori och empiri, fint streckade markeringar betyder teori och grovt streckade
empiri. Rundade fyrkanter som markerats med fet stil avser fokuserad model-
leringsfaktor. Ramar runt flera faktorer visar att en modelleringsfaktor kan in-
nefatta flera kategorier.

9.2 Utmaningar och hinder 
Tabell 9.1 sammanfattar möjliga egenskaper till modelleringsfaktor utmanin-
gar och hinder med betydelsen svårigheter inför och under arbetet med att
processorientera verksamhet och bedriva processmodellering utifrån teori (se
kapitel 3 och 7) respektive empiri (se kapitel 8). Den huvudsakliga relationen
till andra modelleringsfaktorer går från utmaningar och hinder till de som
delats in och placerats under rubriken hur processmodellera?
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Figur 9.1 Forskningsfrågor som behandlas i kapitel 9
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Tabell 9.1 Innebörd av utmaningar och hinder utifrån teori och empiri

Egenskaper
Typ av verksamhet (t.ex. tillverkning, ledning & utbildning), process (struktu-
rerade/ostrukturerade) samt system (operativa/direktiva) kan vara mer eller
mindre svåra att kartlägga.

Kan vara ett omfattande & mycket tidskrävande arbete (att modellera & im-
plementera processer, lära in & lära av andra sätt att tänka & handla). 

Kan vara svårt att möjliggöra delaktighet för medarbetare & ledning i process-
modellering för att nå nödvändig kunskap om den verksamhet som bedrivs
(skapa, tillgodose & bibehålla engagemang). 

Organisationer & informationssystem kan vara strukturerade, bedrivas & styras
utifrån funktioner, djupt rotade andra uppfattningar om hur arbete ska betraktas
samt struktureras vilka kan förstärkas av gamla IT-stöd. Processorientering kan
ses som ett nytt sätt att tänka/ett paradigmskifte vilket kräver stöd & engage-
mang för att få genomslag.

Kan avse leverantörer av IT-stöd som inte förstår processer & har kunskap om
processorientering för att kunna omsätta detta till systemtänkande & system-
arkitektur vilket gör det svårt att kunna beställa & tillgodose krav på processtöd
i system. De standarder som de system som finns på marknaden bygger på det
gamla kliniktänkandet/ett annat paradigm. 

För att nå bra IT-system kan nationella arbeten i större skala krävas (t.ex. inom
en bransch) men dessa kan utgå ifrån de tjänster som finns i system istället för
de arbetssätt i processer som professionen vill ha (kan bli fel utseende, omfatt-
ning & struktur). Kan även avse en tröghet i lagstiftning som bibehåller eller
där det tar lång tid att släppa gamla begrepp som ska användas i verksamhet  &
system.

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att vissa av de utmaningar och hinder
som kan förekomma i en processorienterad systemutveckling kan kopplas till
dess projektförutsättningar i form av personers möjlighet till delaktighet i, för-
måga, vilja och attityder till det processorienterade arbetssättet att utveckla
verksamhetsprocesser och dess informationssystem (IS). Typ av verksamhet,
processer och system som ska utvecklas har också direkt genomslag för pro-
jektets förutsättningar, planering och genomförande. Andra faktorer som har
betydelse är den organisation och de befintliga IS som ska förändras och för-
bättras i utvecklingsarbetet, eventuella krav som ställs från den bransch orga-
nisationen tillhör samt vilken relation som finns och/eller ska etableras av-
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seende systemleverantörer. Se Figur 9.2 för en sammanfattning av vår analys
med grundning i teori och vår empiri.  

9.3 Varför processmodellera?
Här följer de identifierade faktorer som avser varför processmodellering be-
drivs i form av motiv till processmodellering och användning av process-
modellen. 

9.3.1 Motiv till processmodellering 
Tabell 9.2 sammanfattar innebörd av begreppet motiv i betydelsen syfte
med/anledning till att bedriva processmodellering samt dess relationer till
andra modelleringsfaktorer utifrån teori (se kapitel 3 och 7) respektive empiri
(se kapitel 8). 
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Figur 9.2 Utmaningar och hinder – i
teori och empiri
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Tabell 9.2 Innebörd av motiv utifrån teori och empiri

Egenskaper Relationer
Kan avse att inleda/förbättra/avsluta relationer
mellan organisationer (t.ex. som uppstått utifrån
personkemi, samarbete mellan ledare, överens-
stämmande kulturella, filosofiska & strategiska
grundtankar, ömsesidigt beroende & gemensam-
ma mål), att förbättra planering & styrning av
verksamhet (t.ex. lära känna sina medarbetare  &
deras insatser för att kunna ta tillvara dess fulla
potential, koordinera ledning & operativ verk-
samhet, skapa framförhållning & flexibilitet, ba-
sera beslut på faktiska förhållanden, fördela ris-
ker & kostnader, se till att resurser hamnar där de
behövs, öka lönsamheten i samarbetet med andra
parter, att växa utan att bli större & förbli konkur-
renskraftig, kompetensutveckla personal, utveck-
la nya produkter & tjänster), förbättra arbetssätt
(t.ex. öka tillgång till resurser/förmåga, anskaffa
stödjande & möjliggörande IS/IT, stärka erfaren-
hetsutbyten & förbättra kommunikation mellan
medarbetare & parter, skapa lärande organisatio-
ner, skapa engagemang & delaktighet) samt
kvalitetssäkra verksamhet (t.ex. nå kunskap om &
ge en helhetsbild över hur uppdrag fullföljs i
verksamhet, öka orientering mot dem som ska
bruka resultaten så att resultatet blir av värde &
skapa underlag för att kunna följa upp organisa-
tioners resultat utifrån den verksamhet som
bedrivs).

Kan betraktas utifrån ledningens & medarbetar-
nas perspektiv. 

Kan styra vilka företeelser
i organisationers verksam-
het som är mer eller
mindre viktiga att
kartlägga, d.v.s. vilket/
vilka analysområden.

Kan klargöra nyttan av
utvecklingsarbetet för
olika aktörer vilket kan
skapa vilja & engagemang
som projektförutsättningar.

Vi kan konstatera att motiv kan delas in i fyra kategorier avseende att förbättra
samverkan/relationer, planering, styrning och arbetssätt samt möjliggöra kvali-
tetssäkring. Placering av ovanstående exempel kan naturligtvis göras på andra
sätt och under flera kategorier av motiv. Olika motiv kan också sammanfalla i
ett utvecklingsarbete. Det viktiga är att lyfta upp det faktum att det kan finnas
en mängd motiv som kan uttalas, klargöras och förankras mellan medarbetare
och ledning för att gynna projektförutsättningar samt nå grunder för vilka val
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av analysområden/företeelser som är relevanta i en kartläggning. Se Figur 9.3
för en sammanfattning av vår analys med grundning i teori och vår empiri.  

9.3.2 Användning av processmodellen 
Tabell 9.3 sammanfattar innebörd av begreppet användning i betydelsen syfte
med att upprätta och använda processmodellen samt dess relationer till andra
modelleringsfaktorer utifrån teori (se kapitel 3 och 7) respektive empiri (se
kapitel 8). 

Tabell 9.3 Innebörd av användning av processmodellen utifrån teori och empiri

Egenskaper Relationer
Kan avse att identifiera, beskriva & kommunicera
verksamhet (för att t.ex. förklara/förstå/lära/rappor-
tera uppfattningar inom & mellan grupper) samt sy-
stem (för att t.ex. konstruera/stimulera kreativ de-
sign av/specificera/testa/anskaffa/utvärdera/fatta be-
slut om/förändra/förvalta/utbilda i/bedöma effekter
av system.

Kan tillgodose motiv.

Kan styra modellering
till relevanta företeelser/
analysområden. 
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Figur 9.3  Motiv – i teori och empiri
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Del III –Verksamhetsmodellering

Egenskaper Relationer
För att kommunicera internt & med systemleveran-
tör.

Kan möjliggöra använd-
ning av kunskap inom &
mellan olika utveck-
lingsområden, mellan
olika projekt & faser/
iterationer samt arbets-
moment inom en eller
flera organisationer.  

Vi kan konstatera att användning av processmodellen kan avse att kartlägga
(identifiera, beskriva, analysera och kommunicera) uppfattningar om verk-
samhet och/eller system. Processmodellens användning kan tillgodose de
motiv som finns och styra val av vilka företeelser i analysområden som är
relevanta att kartlägga. Se Figur 9.4 för en sammanfattning av vår analys med
grundning i teori och vår empiri.  

9.4 Vad processmodellera?
Här följer de identifierade faktorer som avser vad processmodellera i form av
analysområden, processmodellens omfång, perspektiv på process, processra-
ster i process, nivå för och indelning av process, vy i process samt processers
tidshorisont.  
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Figur 9.4 Användning – i teori och empiri
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9.4.1 Analysområden 
Tabell 9.4 sammanfattar innebörd av analysområden i betydelsen grupp av
företeelser att beskriva och analysera avseende verksamhetsprocesser samt
dess relationer till andra modelleringsfaktorer utifrån teori (se kapitel 3 och 7)
respektive empiri (se kapitel 5 och 8). 

Tabell 9.4 Innebörd av analysområden utifrån teori och empiri 

Egenskaper Relationer
Kan t.ex. avse att fastsälla projektförutsättningar,
målanalys, begreppsanalys, verksamhetsanalys/pro-
cess- & handlingsanalys, systemanalys, problem-
analys, styrkeanalys, samverkansanalys, dimen-
sionsanalys.

Företeelser som kan vara relevanta att studera i en
verksamhet är t.ex. funktioner, processer, kommuni-
kation, rutiner, händelser, beteenden, ansvar, kate-
gorier & objekt, identitet, värderingar, mission, stra-
tegier, mål, vanemönster, kunskap, färdigheter, age-
rande, uppfattning, känslor, affärsidé, utrustning,
råvaror, aktiviteter, produkter, tjänster, informa-
tionsbehov, idé, information (innehåll, input, out-
put) informationsprocedur, datastrukturer & drift.

Företeelser som kan vara relevanta att studera i en
process är t.ex. funktion, mål, mjukvara, organisa-
tionsenhet, personer, maskiner, hårdvara, händelse,
meddelande, bakgrundsdata, informationstjänster,
andra tjänster, material & finansiella resurser, affä-
rer, kultur, kommunikation (t.ex. intentioner, talak-
ter & effekter), information (t.ex. begrepp, tolkning
& korrespondens) samt representation (t.ex. symbo-
ler, mening, språk & referensramar).

Upprättad, överensstämmande & spårbar modell
kan vara ett utslagsgivande krav på en system-
leverantör. 

Kan tillgodose motiv.

Kan styras utifrån an-
vändning av process-
modellen. 

Kan dokumenteras i
samma eller olika typer
av modeller.

Företeelser i olika mo-
deller kan spåras till &
härledas utifrån varan-
dra inom & mellan ana-
lysområden.

Kan beskrivas på olika
nivåer.

Vi kan konstatera att det finns en mängd förslag på vilka företeelser som kan
vara av värde för att beskriva verksamhet och dess verksamhetsprocesser. Vis-
sa av dessa har delats in i rekommenderade analysområden med tillhörande
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modeller som kan avse modellering på olika nivåer (organisation/verksamhet/-
process/system). Motiv och syfte med verksamhetsmodellens användning kan
tillgodoses utifrån valda analysområden. Se Figur 9.5 för en sammanfattning
av vår analys med grundning i teori och vår empiri.  

9.4.2 Processmodellens omfång 
Tabell 9.5 sammanfattar innebörd av begreppet omfång i betydelsen var pro-
cessen börjar och slutar i modellering av verksamhetsprocesser samt dess re-
lationer till andra modelleringsfaktorer utifrån teori (se kapitel 3 och 7)
respektive empiri (se kapitel 8). 

Tabell 9.5 Innebörd av processmodellens omfång utifrån teori och empiri

Egenskaper Relationer
Kan avse interna processer, externa processer, inter-
aktionsprocesser & flerorganisatoriska processer. 

Kan börja med förutsättningar för att ställa en begä-
ran eller börja när en begäran ställs & sluta när ett
åtagande är uppfyllt, hänvisas eller avslutas.

Kan styras av motiv till
& syfte med process-
modellen samt vilken/
vilka avnämare som
processer avser att till-
mötesgå. 
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Figur 9.5 Analysområden – i teori och empiri
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Sammanfattningsvis så kan omfång (”scope”) i en modellering av verksam-
hetsprocesser avse interna och/eller externa processer, interaktion (utbyte) i
processer mellan flera organisationer samt processer som löper genom flera
organisationers gränser för att tillgodose åtaganden till någon gemensam avnä-
mare, d.v.s. flerorganisatoriska processer. Se Figur 9.6 för en sammanfattning
av vår analys med grundning i teori och vår empiri.  

9.4.3 Perspektiv på process 
Tabell 9.6 sammanfattar innebörd av begreppet perspektiv i betydelsen syn
på och sätt att betrakta modelleringsobjektet verksamhetsprocess samt dess
relationer till andra modelleringsfaktorer utifrån teori (se kapitel 4 och 7)
respektive empiri (se kapitel 5 och 8). 

Tabell 9.6 Innebörd av perspektiv på processer utifrån teori och empiri

Egenskaper Relationer
Kan avse verksamhet (process, begrepp & värden)
& process (internt/externt).

Kan avse typ av verksamhet i process, t.ex. admi-
nistrativa processer, vårdprocesser & utbildnings-
processer (se kapitel 6).

Kan avse typ av flöden i processer, t.ex. avnämar/
verksamhetsspecifika & generella (se kapitel 6).

Kan avse fokus på process som t.ex. transformation/
kommunikation/ kvalitet/ koordination/beteenden.

Kan styras av & styr an-
greppssätt avseende val
av företeelser & nota-
tion (typ av modell) i
kartläggning. 

Kan styra hur en process
delas in/grupperas i oli-
ka typer av verksamhet/
delprocesser (t.ex. pro-
fessionell, administrativ,
kommunikativ).
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Figur 9.6 Omfång – i teori och empiri
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Del III –Verksamhetsmodellering

Egenskaper Relationer
Flera olika perspektiv kan kompletteras eller kom-
bineras vilket styr hur en & samma process betrak-
tas.

Ett perspektiv i förgrunden kan bli på bekostnad av
andra viktiga perspektiv. 

Vi kan sammanfatta vår analys med att olika perspektiv och framförallt syn på
verksamhetsprocesser behandlas i litteraturen. Vi har valt att betrakta proces-
sers interna och externa perspektiv under begreppet omfång. Vidare kan verk-
samhet analyseras i form av t.ex. processer, begrepp och värden vilka vi be-
traktar som tre olika eller till varandra kompletterande alternativt integrerade
analysområden. Perspektiv kan avse hur processer betraktas för att delas in
och grupperas, vidare kan det styra och styrs även av angreppssätt för val av
företeelser eller analysområden i kartläggning samt typ av modell som an-
vänds. Att använda kommunikation som en indelningsgrund för processer lig-
ger inte i linje med vår utgångspunkt att informationssystem är kommunika-
tionssystem. I detta ligger att den kommunikativa dimensionen bör kartläggas i
form av de kommunikativa handlingar som utförs i och styr flödet i processer.
Perspektiv kan avse typ av verksamhet i process (t.ex. administrativa proces-
ser, vårdprocesser och utbildningsprocesser), fokus på process (t.ex. transfor-
mation, kommunikation, kvalitet, koordination och beteenden) och typ av flö-
den i processer (t.ex. avnämar-/verksamhetsspecifika och generella). Se Figur
9.7 för en sammanfattning av vår analys med grundning i teori och vår empiri.
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Figur 9.7 Perspektiv – i teori och empiri
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Kapitel 9. Verksamhetsmodellering – analys av teori och empiri

9.4.4 Processraster i process
Tabell 9.7 sammanfattar innebörd av begreppet processraster i betydelsen oli-
ka filter för att definiera perspektiv för att kunna välja vilka företeelser som
ska kartläggas och hur dessa ska fokuseras samt dess relationer till andra
modelleringsfaktorer utifrån teori (se kapitel 3 och 7) respektive empiri (se
kapitel 8). 

Tabell 9.7 Innebörd av processraster utifrån teori och empiri 

Egenskaper Relationer
Kan definiera innebörd i olika filter utifrån valt per-
spektiv i kartläggning t.ex. innebörd av datorsup-
port, omvårdnad, lärande, prioriteringar, pedagogik,
självstudier & kursadministration.

Kan identifiera & precisera vilka företeelser som
kan kopplas till mätetal/mätpunkter. 

Kan innebära att vissa företeelser väljs & att andra
väljs bort i en modellering.

Kan precisera motiv.

Kan tillgodose använd-
ning av processmodellen
så att relevanta företeel-
ser fokuseras, beskrivs
& kan mätas. 

Vi kan konstatera att processraster avser att precisera motiv i form av att defi-
niera innebörd i perspektiv så att relevanta företeelser identifieras för kartlägg-
ning och eventuellt kan mätas. Användning av processmodellen bör vara en
utgångspunkt för att skapa dessa olika filter för vilka företeelser som väljs och
vilka som väljs bort i en analys och på vilket sätt företeelser kommer att stude-
ras. Se Figur 9.8 för en sammanfattning av vår analys med grundning i teori
och vår empiri.  
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Del III –Verksamhetsmodellering

9.4.5 Nivå för och indelning av process 
Tabell 9.8 sammanfattar innebörd av begreppet nivå för och indelning av
process i betydelsen abstraktion/granularitet för belysning av samt gruppe-
ring och benämning av arbetsuppgifter samt dess relationer till andra
modelleringsfaktorer utifrån teori (se kapitel 3 och 7) respektive empiri (se
kapitel 8). 

Tabell 9.8 Innebörd av nivå för och indelning av processer utifrån teori och
empiri

Egenskaper Relationer
Nivå kan betraktas utifrån typ av verksamhet (stra-
tegisk eller operativ) eller logiska nivåer (person,
verksamhet eller informationssystem). 

Nivå kan avse förklaringsgrad (översikt och/eller
detalj).

Processer kan delas in utifrån arbetsuppgifternas
ordning i sekventiell/parallell förekomst eller faser.

Kan styras utifrån val  &
prioriteringar baserat på
t.ex. motiv & perspektiv.
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Figur 9.8 Processraster – i teori och empiri
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Kapitel 9. Verksamhetsmodellering – analys av teori och empiri

Egenskaper Relationer
Processer kan delas in utifrån typ av verksamhet (se
tabell 9.6) & dess betydelse/vikt, t.ex. kärn- och/
eller stödprocesser.

Processer kan delas in utifrån sin karaktär, t.ex. styr-
besluts-, förutsättnings-, försörjnings- & leverans-
process.

Processer kan delas in utifrån en generell process
med allmängiltiga delprocesser och/eller verk-
samhetsspecifika processer (se tabell 9.6).

Vi kan konstatera att vilka perspektiv som ligger till grund för modellerarens
syn på processer leder till hur processer kommer att belysas (nivå) delas in (in-
delningsgrund) och benämnas i olika typer av processer. Vår analys visar att
indelning kan ske utifrån vilken ordning arbetsuppgifter utförs och kan beskri-
vas, typ av verksamhet som bedrivs och dess betydelse, karaktär av verksam-
het samt grad av generalitet. Delprocesser kan beskrivas på olika nivåer uti-
från typ av verksamhet, logiska skikt och förklaringsgrad. Motiv och perspek-
tiv styr nivå för och indelning av processer. Se Figur 9.9 för en sammanfatt-
ning av vår analys med grundning i teori och vår empiri.  
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Figur 9.9 Nivå för och indelning av processer – i teori och empiri
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Del III –Verksamhetsmodellering

9.4.6 Vy i processmodellen
Tabell 9.9 sammanfattar innebörd av begreppet vy i betydelsen grupp av fö-
reteelser som visas i processmodellen samt dess relationer till andra modelle-
ringsfaktorer utifrån teori (se kapitel 3 och 7) respektive empiri (se kapitel 8). 

Tabell 9.9 Innebörd av vy i processmodellen utifrån teori och empiri

Egenskaper Relationer
Kan avse verksamhet/process i form av t.ex. visio-
ner, affärer, struktur, aktörer, kultur, kommunika-
tion, representation, mål, organisation, funktion, in-
formation, data & output. 

Kan innebära att grupper av företeelser väljs/väljs
bort i en modellering och/eller att visas i en pro-
cessmodell.

Kan användas vid processmodellering, utveckling
av verktyg för processmodellering & metodkonfi-
guration.

Kan vara ett hinder att utgå ifrån en redan färdig
processmodell vid modellering av kompletterande
vyer (”resan är målet”).

Kan styras utifrån syfte
med användning av pro-
cessmodellen. 

Kan visas var för sig el-
ler tillsammans i en/fle-
ra olika typer av model-
ler. 

En vy har relationer till
andra vyer.

Vi kan konstatera att vyer kan avse verksamhet eller process och innebär att
grupper av företeelser väljs/väljs bort i en modellering och/eller att visas i en
processmodell. Vi antar att även en vy kan väljas och att det då mer avser vad
vi benämner analysområde. Skillnaden mellan ett analysområde och en vy är
att det senare snarare är en kombination av flera olika företeelser i en presenta-
tion och att ett analysområde avser tillhörande riktlinjer och rekommendatio-
ner om hur analys av företeelser inom ett avgränsat fokusområde ska bedrivas.
Skillnaden mellan ett processraster och en vy är att processraster bör klargöra
innebörd av hur företeelser ska betraktas och hanteras i en analys för att tillgo-
dose preciserade motiv utifrån valt perspektiv. Relationen mellan analysom-
råde och processraster är att analysområden, i sina rekommendationer, inte
direkt ställs mot motiv och perspektiv. Se Figur 9.10 för en sammanfattning av
vår analys av begreppet vy med grundning i teori och vår empiri.  
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Kapitel 9. Verksamhetsmodellering – analys av teori och empiri

9.4.7 Processers tidshorisont 
Tabell 9.10 sammanfattar innebörd av processers tidshorisont i betydelsen
läge i tiden beskrivning av verksamhetsprocesser avser samt dess relationer
till andra modelleringsfaktorer utifrån teori (se kapitel 3 och 7) respektive
empiri (se kapitel 8). 

Tabell 9.10 Innebörd av processers tidshorisont utifrån teori och empiri 

Egenskaper Relationer
Kan avse ett ”nuläge” (hur processen ser ut i dag),
”nästa läge” (hur processen skulle kunna se ut efter
de mest närliggande och konkreta förbättringarna),
”beslutat läge” (hur processen kan se ut utifrån kän-
da förutsättning-ar/restriktioner) och/eller “bör läge/
önskat läge” (hur processen bör se ut).

Flera lägen kan model-
leras samtidigt utifrån
kända förutsättningar/
utmaningar & hinder.

Projektförutsättningar
sätter gränser för om-
fattning (ett/flera lägen,
antal modeller, typer av
modeller) och tid i mo-
dellering för respektive
läge.
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Figur 9.10 Vy – i teori och empiri
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Del III –Verksamhetsmodellering

Egenskaper Relationer
Direktiv kan ges för vilken tidshorisont processer
ska modelleras i, vad som skiljer de olika lägena åt
och hur beskrivningar utifrån olika lägen ska se ut.  

Nyttan med modellering av olika tidshorisonter kan
uttalas (t.ex. för bakgrundsmaterial/referens/under-
lag för mätning/underlag för uppföljning).

Modellering av ett läge
kan avslutas när en
acceptabel beskrivning
nåtts utifrån motiv, syfte
med modellen samt de
projektförutsättningar
som råder.

Se Figur 9.11 för en sammanfattning av vår analys med grundning i teori och
vår empiri.  

9.5 Hur processmodellera?
Faktorer som har betydelse för ”hur” processmodellering sker kan avse typ av
modell, vilket modelleringsspråk som används, analysriktning, modellerings-
aktörer och modelleringsverktyg. Här följer vår analys av dessa faktorer uti-
från teori och vår empiri.
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Figur 9.11 Tidshorisont – i teori och empiri
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Kapitel 9. Verksamhetsmodellering – analys av teori och empiri

9.5.1 Typ av modell
Tabell 9.11 sammanfattar innebörd av typ av modell i betydelsen sätt att be-
skriva något i en eller flera typer av modeller samt dess relationer till andra
modelleringsfaktorer utifrån teori (se kapitel 3 och 7) respektive empiri (se
kapitel 8). 

Tabell 9.11 Innebörd av typ av modell utifrån teori och empiri

Egenskaper Relationer
Kan avse olika typer av modeller/notation (begrepp,
semantik & syntax) t.ex.i form av målgraf, rutin-
skiss, avtal, organisationsschema, processgraf, data-
flödesdiagram, objektorienterade modeller, krav-
specifikation, begreppsgraf & användningsfall.

Kan utformas med stöd av olika beskrivningstekni-
ker (t.ex. text, en lista, en graf eller en prototyp)
 
Processmodeller (sammanhang & dynamiska
förlopp), innehållsmodeller/begreppsmodeller
(förhållanden, statiska &  stabila, som råder över
tiden) kan avse företeelser (det som ingår i & bear-
betas i processer), värdemodeller kan avse faktorer
av upplevda förhållanden (grund för förändringsbe-
hov i processer för att motivera). 

Olika typer av modeller har relationer till varandra,
kan komplettera varandra, vara spårbara  & återan-
vändbara.

Kan passa mer/mindre
bra för att kommunicera
valt perspektiv. 

Kan kopplas till ett syfte
för användning i olika
utvecklingsområden,
olika nivåer, arbetsmo-
ment, analysområden/
företeelser, enskilda
projekt & för olika
yrkesroller. 

Vi kan konstatera att det finns en mängd olika typer av modeller som kan ka-
raktäriseras i form av process-, begrepps- och värdemodeller vilka har relatio-
ner till varandra, kan komplettera varandra, kan vara återanvändbara och
härledas till varandra utifrån möjlig spårbarhet.

Se Figur 9.12 för en sammanfattning av vår analys med grundning i teori och
vår empiri.  
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Del III –Verksamhetsmodellering

9.5.2 Modelleringsspråk
Tabell 9.12 sammanfattar innebörd av modelleringsspråk i betydelsen språk-
bruk för att beskriva något samt dess relationer till andra modelleringsfaktorer
utifrån teori (se kapitel 3 och 7) respektive empiri (se kapitel 8). 

Tabell 9.12 Innebörd av modelleringsspråk utifrån teori och empiri 

Egenskaper Relationer
Kan avse formella (maskinnära) beskrivningar i
form av text & kod på en mycket detaljerad nivå) &
informella (verksamhets- & personnära) beskriv-
ningar i form av verksamhetsspråk & grafiska sym-
boler.

Informella beskrivningar kan möjliggöra att medar-
betare får beskriva sina önskemål med sitt eget
verksamhetsspråk & begrepp som de kan uttrycka &
förstå, kan ha en vaghet & flertydighet. 

Formella beskrivningar har ett strikt & regelstyrt
formellt språk bestående av syntax (ett alfabet av
symboler) & syntaxregler som bestämmer vilka se-
kvenser av symboler från alfabetet som bildar gram-
matiskt korrekta satser. 

Dynamiska företeelser
på en mer övergripande
nivå kan beskrivas med
ett informellt språk.

Statiska & stabila före-
teelser på detaljerad ni-
vå kan beskrivas med
formellt språkbruk &
regelstyrning. 
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Figur 9.12 Typ av modell – i teori och empiri
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Kapitel 9. Verksamhetsmodellering – analys av teori och empiri

Vi kan konstatera att modelleringsspråk kan avse formella eller informella be-
skrivningar vilka har en direkt relation till nivå och karaktär av företeelser som
ska kartläggas. Se Figur 9.13 för en sammanfattning av vår analys med grund-
ning i teori och vår empiri.  

9.5.3 Analysriktning
Tabell 9.13 sammanfattar innebörd av analysriktning i betydelsen riktning
för modellering av verksamhetsprocesser samt dess relationer till andra mo-
delleringsfaktorer utifrån teori (se kapitel 3 och 7) respektive empiri (se
kapitel 8). 

Tabell 9.13 Innebörd av analysriktning utifrån teori och empiri 

Egenskaper
Kan ske i en modellering uppifrån (i mer detaljerade beskrivningar vertikalt,
horisontellt eller i faser), nedifrån, horisontellt eller i en kombination. 

Kan ske med utgångspunkt i input eller output.

Vi kan sammanfatta detta avsnitt med att analys kan ske i riktning uppifrån
från helhet till detalj, nedifrån från detaljer till helheter eller horisontellt i form
av kontexter som relateras till varandra. En kombination av olika analysrikt-
ningar kan ske och modelleringen kan bedrivas med utgångspunkt i input
(t.ex. begäran, underlag och uppdrag) eller i output (t.ex. hänvisning och slut-
resultat). Se Figur 9.14 för en sammanfattning av vår analys med grundning i
teori och vår empiri.  
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Figur 9.13 Modelleringsspråk – i teori och empiri
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Del III –Verksamhetsmodellering

9.5.4 Modelleringsaktörer 
Tabell 9.14 sammanfattar innebörd av modelleringsaktörer i betydelsen pro-
ducent och användare av processmodeller utifrån teori (se kapitel 3 och 7)
respektive empiri (se kapitel 8). 

Tabell 9.14 Innebörd av modelleringsaktörer utifrån teori och empiri 

Egenskaper
Kan avse t.ex. modelleringsledare, dokumenterare & modelleringsdeltagare/
medarbetare.

Har varierande förmåga, vilja, engagemang, förstå nytta med modellering,
modelleringsvana & modelleringskunskap. 

Modelleringsledarens kompetens är viktig tillsammans med lyhördhet & hur
han/hon agerar, även gruppens sammansättning har stor betydelse.

Som sammanfattning kan vi lyfta upp att det finns olika modelleringsroller be-
roende på om personer ska leda, dokumentera eller bedriva modellering och
att dessa olika samverkar i en grupp. Modelleringsaktörerna har olika förmå-
ga, vilja engagemang, förståelse för, modelleringsvana, modelleringskunskap
och lyhördhet vilket avgör hur lyckad gruppens sammansättning blir. Se Figur
9.15 för en sammanfattning av vår analys med grundning i teori och vår
empiri.  
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Figur 9.14  Analysriktning – i teori och empiri
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Kapitel 9. Verksamhetsmodellering – analys av teori och empiri

9.5.5 Modelleringsverktyg
Tabell 9.15 sammanfattar innebörd av modelleringsverktyg i betydelsen in-
strument för modellering av verksamhetsprocesser utifrån teori (se kapitel 3
och 7) respektive empiri (se kapitel 8).  

Tabell 9.15 Innebörd av modelleringsverktyg utifrån teori och empiri 

Egenskaper
Kan avse datorbaserade ritprogram, mer eller mindre stödjande metodverktyg,
processmodelleringsverktyg eller penna & papper/whiteboard.

Fördelar med att använda datorbaserade-/processmodelleringsverktyg är att få
driv i & effektivisera modelleringen, bearbeta stora mängder material, generera
enhetlig, konkret & direkta resultat som blir lättare att kommunicera, återanvän-
da & sprida.

Begränsningar kan uppstå om verktyget är svårt att lära sig & om flera olika
verktyg används i ett & samma utvecklingsprojekt, det kan också vara svårt
eller omöjligt att överföra beskrivningar mellan flera olika verktyg samt att
verktyget kan bli ett hinder mellan modelleringsledaren & deltagarna.

Vi kan slutligen konstatera att det finns olika typer av modelleringsverktyg för
att underlätta insamling, bearbetning, analys, presentation, kommunikation,
återanvändning och spridning i processmodellering. Samtliga har sina för- och
nackdelar vilka vi har berört i tabellen ovan. Se Figur 9.16 för en sammanfatt-
ning av vår analys med grundning i teori och vår empiri.
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Figur 9.15 Modelleringsaktörer – i teori och empiri
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Del III –Verksamhetsmodellering

9.6 Sammanfattning för kunskapsområdet
Här följer nu en sammanfattning av kapitlet avseende kritiska modellerings-
faktorer i studerad teori och empiri, benämning, definition, möjliga egen-
skaper och dess relationer. Bidrag från kunskapsområdet verksamhetsproces-
ser (se kapitel 6) lyfts också in i analysen i form av möjliga egenskaper hos
olika modelleringsfaktorer. 

9.6.1 Bidrag till kunskapsområdet
Vi vill i avhandlingen besvara forskningsfrågan; ”Vilka kritiska modellerings-
faktorer är relevanta att beakta vid en verksamhetsmodellering?”. Våra resul-
tat sammanfattas nu i Tabell 9.16 för de modelleringsfaktorer som identifierats
i teori och empiri. Markerade begrepp indikerar underkategorier (fet stil) alter-
nativt fokuserade egenskaper (fet stil och kursivering).

Tabell 9.16 Modelleringsfaktorer utifrån teori och empiri

Begrepp Egenskaper

Utmaningar och
hinder -  möjliga
problem inför  &
under arbetet med
att processorientera
verksamhet & be-
driva processmo-
dellering.

• Kan avse projektförutsättningar i form av perso-
ners möjlighet till delaktighet i, förmåga, vilja &
attityder till det processorienterade arbetssättet att
utveckla verksamhetsprocesser & dess informa-
tionssystem (IS). Typ av verksamhet, processer &
system som ska utvecklas har direkt genomslag för
projektets förutsättningar, planering & genomföran-
de. Andra faktorer som har betydelse är den orga-
nisation & befintliga IS som ska förändras och
förbättras i utvecklingsarbetet, eventuella krav som
ställs från den bransch organisationen tillhör samt
vilken relation som finns och/eller ska etableras
avseende systemleverantörer.
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Figur 9.16 Modelleringsverktyg – i teori och empiri
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Kapitel 9. Verksamhetsmodellering – analys av teori och empiri

Begrepp Egenskaper

Motiv - syftet med
att processorientera
verksamhet & be-
driva processmo-
dellering. 

• Kan betraktas utifrån ledningens & medarbetarnas
perspektiv. 

• Kan avse att inleda/förbättra/avsluta samverkan
mellan organisationer, förbättra planering &
styrning av verksamhet, förbättra arbetssätt &
kvalitetssäkra verksamhet.

Användning - syfte
med att upprätta &
använda process-
modeller.

• Kan avse att kartlägga (identifiera, beskriva, analy-
sera & kommunicera) verksamhet (för att t.ex.
förklara/förstå/lära /rapportera uppfattningar inom
& mellan grupper) samt system (för att t.ex. kon-
struera/stimulera kreativ design av/specificera/
testa/anskaffa/utvärdera/fatta beslut om/ förändra/
förvalta/utbilda i/bedöma effekter av system).

• För att kommunicera internt & med systemleveran-
tör.

Analysområden -
grupp av företeelser
att kartlägga.

• Kan avse t.ex. process, mål, problem, styrkor, ak-
tivitet, flöde, input, output, begrepp & aktör.

Omfång - gräns för
var en processmo-
dell börjar & slutar.

• Kan avse intern, extern, flerorganisatorisk pro-
cess eller interaktion i process.

• Kan bestämmas inför modellering eller under arbe-
tet med en kartläggning.

Perspektiv - syn på
& sätt att betrakta
verksamhetspro-
cess.

• Kan avse typ av verksamhet i process (t.ex. admi-
nistrativa processer, vårdprocesser & utbildnings-
processer). 

• Kan avse typ av flöden i processer (t.ex. avnämar-
/verksamhetsspecifika & generella).

• Kan avse fokus på process (t.ex. som transforma-
tion, kommunikation, kvalitet, koordination &
beteenden).

• Flera olika perspektiv styr hur en & samma process
betraktas, kan komplettera varandra eller kom-
bineras.

• Ett perspektiv i förgrunden kan bli på bekostnad av
andra.
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Del III –Verksamhetsmodellering

Begrepp Egenskaper

Processraster -
olika filter för att
definiera perspektiv
för att kunna välja
vilka företeelser
som ska kartläggas
& hur dessa ska
fokuseras.

• Kan precisera motiv genom att definiera innebörd i
olika filter utifrån valt perspektiv i kartläggning
t.ex. innebörd av datorsupport, omvårdnad,
lärande, prioriteringar, pedagogik, självstudier &
kursadministration.

• Kan identifiera & precisera vilka företeelser som
kan kopplas till mätetal/mätpunkter. 

• Kan innebära att vissa företeelser väljs & andra
väljs bort i en kartläggning. 

Nivå för & indel-
ning av process -
abstraktion/granu-
laritet för belysning
av & gruppering/
benämning av
arbetsuppgifter.

• Nivå för kartläggning kan avse typ av verksamhet
(strategisk/operativ), logiska nivåer (person/verk-
samhet/ IS) & förklaringsgrad (översikt och/eller
detalj) för olika perspektiv/urval av företeelser. 

• Processer kan delas in utifrån arbetsuppgifters
ordning (sekventiella/parallella/faser), typ av
verksamhet, (t.ex. administrativa processer, vård-
processer & utbildningsprocesser), vikt för verk-
samhet (kärn-/stödprocesser), karaktär på verk-
samhet (t.ex. styr-, besluts- förutsättnings-, försörj-
nings- & leveransprocess) samt grad av generali-
tet/typ av flöden (avnämar-/verksamhetsspecifika/
generella).

Vy - grupp av fö-
reteelser som visas i
processmodellen.

• Kan avse verksamhet eller process i form av t.ex.
visioner, affärer, struktur, aktörer, kultur, kommu-
nikation, representation, mål, organisation, funk-
tion, information, data & output. 

• Kan innebära att grupper av företeelser väljs/väljs
bort i en modellering och/eller att visas i en pro-
cessmodell.

• Kan vara ett hinder att utgå ifrån en redan färdig
processmodell vid modellering av kompletterande
vyer (”resan är målet”).
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Kapitel 9. Verksamhetsmodellering – analys av teori och empiri

Begrepp Egenskaper

Tidshorisont - vid
vilket läge i tiden
beskrivning av pro-
cessen avser.

• Kan avse nu-, nästa-, beslutat- & önskat läge.
• Mer/mindre tid kan läggas på modellering av ett

visst/flera lägen & omfattning (dokumentation). 
• Flera lägen kan modelleras samtidigt utifrån kända

förutsättningar/hinder.
• Modellering av ett läge bör avslutas när man nått

en acceptabel beskrivning. 
• Direktiv kan ges för tidshorisont, vad som skiljer

de olika lägena åt & hur beskrivningar utifrån olika
lägen ska skiljas åt.

Typ av modell -
sätt att beskriva nå-
got i en eller flera
typer av modeller.

• Kan avse olika typer av modeller (t.ex. målgraf,
rutinskiss, avtal, organisationsscheman, process-
graf) där varje notation har sina begrepp, semantik
& syntax. 

• Kan utformas med olika beskrivningstekniker
t.ex. text, en lista, en graf eller en prototyp. 

• Kan karaktäriseras som processmodeller, inne-
hållsmodeller/begreppsmodeller eller värde-
modeller. 

• Kan passa mer eller mindre bra för att kommu-
nicera valt perspektiv. 

• Kan komplettera varandra. 
• Kan kopplas till olika utvecklingsområden, olika

nivåer, arbetsmoment, perspektiv/företeelser, en-
skilda projekt & yrkesroller. 

• Kan vara spårbara & återanvändbara.
• Har ett syfte och relationer till andra typer av

modeller.
Modelleringsspråk
- språkbruk för att
beskriva något. 

• Grad av formalitet kan variera i beskrivningar, for-
mella (maskinnära) i form av text och kod på en
mycket detaljerad nivå) & informella (verksam-
hets- & personnära) i form av verksamhetsspråk &
grafiska symboler på en mer övergripande nivå.

• Informella beskrivningar har en vaghet & flerty-
dighet.  

• Formella beskrivningar har ett strikt & regelstyrt
språk bestående av syntax (ett alfabet av symboler)
& syntaxregler som bestämmer vilka sekvenser av
symboler från alfabetet som bildar grammatiskt
korrekta satser utifrån en semantik som definierar/
tilldelar meningen hos dessa satser.

270



Del III –Verksamhetsmodellering

Begrepp Egenskaper

Analysriktning -
riktning för model-
lering av verksam-
hetsprocesser.

• Kan ske uppifrån, nedifrån, horisontellt eller i
en kombination. 

• Kan ske med utgångspunkt i input eller output.

Modellerings-
aktörer - producent
& användare av
processmodeller.

• Kan avse olika modelleringsroller t.ex. modelle-
ringsledare, dokumenterare, medarbetare/model-
lörer.

• Kan ha varierande lust, engagemang, förmåga,
vilja, modelleringsvana & modelleringskunskap.

• Kan avse olika processroller & yrkesroller som
ställer olika krav på modeller.

• Modelleringsledarens kompetens är viktig till-
sammans med lyhördhet & hur han/hon agerar,
även gruppens sammansättning.

Modellerings-
verktyg - instru-
ment för modelle-
ring av verksam-
hetsprocesser.

• Kan avse olika typer av verktyg datorbaserade
ritprogram, mer eller mindre stödjande metod-
verktyg, processmodelleringsverktyg, penna &
papper, penna & whiteboard.

• Kan användas i olika syfte, som att t.ex. samla in,
beskriva, bearbeta, presentera, kommunicera, åter-
använda & sprida uppgifter om verksamhetspro-
cesser i form av modeller. 

• Fördelar kan vara att effektivisera bearbetningen av
stora mängder material, ger driv i modelleringen
som blir mer konkret, tar mindre tid, generera
enhetlig & direkta resultat som blir lättare att
kommunicera & sprida.

• Begränsningar kan uppstå om verktyget är svårt att
lära sig & om flera olika verktyg används i ett &
samma utvecklingsprojekt, det kan vara svårt eller
omöjligt att överföra beskrivningar mellan flera oli-
ka verktyg, kan bli ett hinder mellan modellerings-
ledaren & deltagarna.

Utifrån vår analys av kritiska modelleringsfaktorer och dess möjliga innebörd i
teori och empiri har vi i Figur 9.17 illustrerat faktorer och var dessa är grunda-
de, i teori och/eller empiri, samt hur de är relaterade i stora drag. Heldragna
rundade fyrkanter symboliserar att faktorerna förekommer både i teori och
empiri, fint streckade att de är hämtade från teori och grovt streckade att de är
hämtade från empirin. Att faktorerna förekommer i empiri betyder dock inte
att de också behandlats, t.ex. så påtalas vikten av att samarbeta med olika
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aktörer men kartläggningen har inte skett utifrån flerorganisatoriska processer
där aktör tydliggörs. Ramar runt flera begrepp visar slutligen vår indelnings-
grund i varför, vad och hur modellera, se Figur 9.17.

I Figur 9.17 illustreras att det finns en rad förutsättningar i en organisation för
att bedriva processorientering och processmodellering, d.v.s. utmaningar och
hinder. Vidare bör frågor kring varför en processmodellering ska bedrivas uti-
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Figur 9.17  Modelleringsfaktorer – i teori och empiri
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Del III –Verksamhetsmodellering

från vilka motiv som finns och till vilket syfte, d.v.s. i vilken användning pro-
cessmodeller avses. När dessa frågor är behandlade kan nästa fråga ställas,
vad som ska processmodelleras. Det finns en mängd olika rekommendationer
om vilka analysområden som kan vara relevanta för att nå kunskap om verk-
samhet och dess system i en informationssystemutveckling. Omfång av model-
lering bör diskuteras, val av perspektiv på processer i modellering, behov av
eventuella processraster för att nå precision och mätbarhet, nivå för (behov av
översikt och/eller detalj) och möjlig grund för indelning av processer. Vidare
kan behov av olika vyer diskuteras vilket kan vara aktuellt för att sprida sam-
ma kunskap om verksamhetsprocesser i olika sammanhang och användning.
Vilken tidshorisont eller flera som är relevant att modellera, vilken eller vilka
typer av modeller som ska utformas och hur dessa hänger ihop samt vilken
grad av formalitet i modelleringsspråk som är lämpligt är andra faktorer att ta
ställning till. Analysriktning i modellering och sammansättning av modelle-
ringsaktörer samt användning av modelleringsverktyg är slutligen viktiga
faktorer att ta ställning till. När det gäller själva utförandet av modellering
finns med all säkerhet ytterligare faktorer att ta ställning till som t.ex. plats och
arbetsform. Vi lyfter enbart upp de faktorer som vi har identifierat har en bety-
delse för vad en modell illustrerar och på vilket sätt den kan kommuniceras.
Både modelleringsaktörer och modelleringsverktyg kan möjligen även ses som
utmaningar och hinder till att bedriva processorientering och processmodelle-
ring.

Utifrån vår genomgång av teori och empiri ger vi här begreppet verksamhets-
modellering följande definition; ”En verksamhetsmodellering är arbetet med
att utifrån motiv för och användning av modeller identifiera, beskriva, analy-
sera och kommunicera den verksamhet som bedrivs för att kunna förstå och
förändra denna”.

9.6.2 Bidrag till ramverket
Vi avser att inom ramen för denna avhandling besvara vår gemensamma forsk-
ningsfråga; ”Hur kan mötet mellan verksamhetsprocess och mjukvarukompo-
nent ske i en verksamhetsnära kravspecifikation?”. Eftersom vi avser att ska-
pa ett ramverk för att stödja utformning av en verksamhetsnära kravspecifika-
tion, i form av en integrerad verksamhetsmodell, har följande delfråga ställts;
”Vilka modelleringsfaktorer är relevanta att beakta inför och under modelle-
ring och utformning av en kravspecifikation för komponentbaserade informa-
tionssystem?”. Nedan följer en kort sammanfattning av våra argument med
grundning i teori (se kapitel 3 och 7) och empiri (se kapitel 8) samt resultat
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från kunskapsområdet verksamhetsprocesser (se kapitel 6) för att visa motiv
till utvecklade modelleringsfaktorer. 

Utmaningar och hinder

All typ av verksamhets- och systemutveckling bedrivs i ett verksamhetskon-
text som ger de praktiska förutsättningarna till olika projekts genomförbarhet.
Vi anser att det är bättre att vara medvetna om de utmaningar och hinder som
finns inför en systemutveckling eller åtminstone vara beredd på vilka som kan
tänkas uppstå inom ramen för ett projekt istället för att helt ovetande gå
dessa100 till mötes. Detta kan avse projektförutsättningar i form av typ av verk-
samhet, processer och system som ska utvecklas, aktuell organisation och be-
fintliga samt framtida IS som ska förändras och förbättras i utvecklingsarbetet,
eventuella krav som ställs från den bransch aktuell organisation tillhör samt
vilken relation som finns och/eller ska etableras med systemleverantörer. För-
utsättningar som kan vara av speciellt intresse att beakta i en komponentbase-
rad systemutveckling är kända restriktioner eller krav på informationssystemet
som ger vägledning till hur krav på framtida IS kan ställas.

Motiv

Att klargöra motiv (kan vara flera) inför eller under en komponentbaserad
systemutveckling preciserar vilka krav som bör ställas på bl.a. modell och
modellering. Motiven kan beröra intressen hos både ledning och medarbetare
vilket lägger grunden till intresse för och engagemang under modellering. Vå-
rat ramverk bygger på att modelleringen ska ske verksamhetsnära och en
framgångsrik kravspecificering är därför beroende av att de som utför den
dagliga verksamheten också deltar med sina kunskaper om denna i modelle-
ringen. Därför anser vi att motiven måste preciseras så att alla (ledning och
medarbetare) förstår att en modellering är nödvändig för att kunna förstå och
förbättra den verksamhet som bedrivs. Motiven kan vara att kommunicera
krav på det komponentbaserade IS både internt och mot potentiella leverantö-
rer.

Användning

Om motiven är klargjorda kan krav ställas på de olika modeller som ska an-
vändas för att tillgodose dessa motiv. Vårt ramverk bör ge anvisningar om an-
vändbara modeller för att specificera krav på IS. Samtidigt kan det finnas and-
ra motiv av verksamhetsutvecklande karaktär som också skulle kunna tillgo-
doses med kunskap om operativ verksamhet som nås i samband med modelle-
ring. Vi tycker därför att det vore klokt att klargöra samtliga motiv och vilken
användning av modeller som planeras för att kunna styra modelleringen mer

100 Vissa utmaningar och hinder kan man naturligtvis inte veta om och planera i förväg.
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fokuserat mot önskade resultat. På så sätt kan också en reflektion göras om
huruvida våra rekommendationer räcker eller om dessa behöver kompletteras
med ytterligare analysområden/företeelser att modellera samt eventuellt behov
av ytterligare modeller. 

Analysområden

Vi bör i vårt ramverk rekommendera företeelser i verksamhetsprocesser och
system som vi anser vara relevanta att kartlägga vid anskaffning av kompo-
nentbaserade informationssystem. 

Omfång

I de fall att verksamhetsprocesser är av flerorganisatorisk karaktär finns ett be-
hov av deltagare i modelleringen från samverkande organisationer. Modelle-
ring kan också avse intern eller extern riktad process eller interaktion i pro-
cess. Budskapet är här att fundera på vilka aktörer som berörs av och har kun-
skap om den process som ska kravställas.

Perspektiv

Grundläggande syn på processorientering och syn på processer styr hur mo-
delleringen kommer att bedrivas. I vårt kontext är det viktigt att utgå ifrån den
kärnverksamhet som ska kunna bedrivas effektivt och för att detta ska kunna
ske måste ett helhetsperspektiv anläggas på all typ av verksamhet som bidrar
till att erbjudanden och åtaganden som organisationen har kan uppfyllas med
hjälp av väl fungerande informationssystem. Perspektiv kan avse vilken typ av
verksamhet som bedrivs i processer som ska kartläggas, t.ex. administrativa
processer, vårdprocesser och utbildningsprocesser. En fokusering kan göras
avseende typ av flöden i processer, t.ex. avnämar-/verksamhetsspecifika och
generella. Mjukvarukomponenter utvecklas primärt för att stödja generella flö-
den men kan även ingå i ett avnämar- och verksamhetsspecifikt sammanhang i
ett system. I vårt kontext är utgångspunkten det generella för att sedan diskute-
ra behov av specifika lösningar. En helhetsbild av informationssystemet krävs
för att kunna föra en sådan diskussion. Beroende på motiv så kan fokus på pr-
ocesser ske med olika perspektiv såsom att betrakta processer som transforma-
tion, kommunikation, kvalitet, koordination och beteenden. Återigen vill vi
betona helhetsperspektivet. Ett väl fungerande informationssystem kan inte
bortse från något av dessa perspektiv, dessa kriterier bör därför följa modelle-
ringen av processer som en helhet snarare än som ett val av något/några på be-
kostnad av andra kriterier.
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Processraster

Olika motiv kan behöva preciseras för att den som ska modellera verksamhet
ska kunna förstå vilka frågor som är relevanta att ställa till personer som ut-
övar operativ verksamhet och vilka beskrivningar som är relevanta att utforma
samt på vilket sätt. Ett slags preciserat perspektiv som möjliggör direkt foku-
sering på vad som är viktigt att fånga och identifiering av eventuella mätpunk-
ter och mätetal. Vid utveckling av komponentbaserade informationssystem kan
en reflektion över möjliga processraster innebära att det blir lättare att kunna
anskaffa ett system som tillgodoser motiven då innebörd i motiv är uttalade
och kan kommuniceras. Vilket kan innebära att mål för system kan identifieras
och generera möjligheter att mäta effekter av införandet av IT-stöd. Vi anser
att det kan vara av värde att reflektera över möjliga processraster inför en kart-
läggning för att nå mer fokuserade och effektivare resultat i en modellering.

Nivå för och indelning av processer

När det gäller anskaffning av komponentbaserade informationssystem anser vi
att det är relevant att modellera processer på en övergripande nivå för att fånga
verksamhets-/systemkontext med en rimlig nivå av detaljer. Andra använd-
ningssituationer av modeller kan dock kräva mer omfattande detaljering och
det är alltid en balansgång mellan vad som är tillräckligt beskrivet och vad
som blir onödigt. Här finns alltid en risk till ineffektivitet och oanvändbarhet
som dock minskar om motiv och syfte med processmodellen är fastställd och
används som bedömningsgrund för val av nivå i modelleringen. I vår kontext
är det den operativa verksamheten som står i fokus, kopplingen mellan verk-
samhet och IS/IT samt betydelsefulla processer som är relevanta att satsa IT-
stöd på. Kärnverksamhet med tillhörande förutsättningar för att den ska kunna
bedrivas är intressant vid anskaffning av IT-stöd. Indelningsgrund för att för-
packa flöden i form av processer kan variera men det som primärt bör styra ut-
formning av verksamhetsprocesser är dess avnämare. Vid indelning på delpro-
cessnivå får inte dessa glömmas bort i en alltför intern fokusering och ”etiket-
tering” av verksamhet, det huvudsakliga syftet med processorientering är att
verksamhetens aktiviteter ska tillföra brukarna värde. För att kartlägga IT-stöd
är flödet av aktiviteter och den informationsbehandling som sker i dessa det
primära.

Vy

Utifrån rekommenderade modeller kan ett urval inom ett eller en del av ett
analysområde anvisas eller väljas beroende på vem/vilka som ska använda
modellen. Vi kan tänka oss att den kravspecifikation som utformas utifrån
ramverkets rekommendationer kan ”skalas ner” utifrån andra motiv där inte
samtliga företeelser som är värdefulla vid en anskaffning väljs bort i form av
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olika vyer. Detta skulle kunna innebära att en kartläggning av verksamhetspro-
cesser och dess IT-stöd också kan användas i andra sammanhang såsom t.ex.
förvaltning. På samma sätt skulle processmodellen kunna användas som en
grund för att sedan i kompletterande vyer lägga till företeelser som är relevan-
ta utifrån annan användning och motiv.

Tidshorisont

En modellering av nästa och/eller önskat läge behövs för att kunna utveckla
IT-stöd och se IT-lösningar som möjliggörare. Processmodeller blir aldrig ”fär-
diga” och måste ständigt uppdateras utifrån förändringar som uppstår i organi-
sationer och dess verksamhet, vilket kräver någon form av versionshantering
och ansvar för underhåll och förvaltning av modellerna. Vi kan även konstate-
ra att vissa företeelser kan fokuseras samtidigt vid en kartläggning av proces-
ser såsom problem, lösningar, förutsättningar/restriktioner (av resurser) utifrån
det faktum varför verksamhet bedrivs som den gör baserat på organisationens
kultur och mänskliga brister. Det kan finnas ett behov av någon form av över-
siktlig beskrivning av verksamhetens förutsättningar och eventuella hinder för
att utforma realistiska processer och styra lösningar mot vad som är möjligt att
realisera. En reflektion kan göras avseende vilka möjliga lägen som är rele-
vanta i modelleringen samt hur mycket tid som ska läggas på respektive läge
för att beskrivningen skall bli tillräckligt bra och hur beskrivning av olika/flera
lägen ska utformas. 

Typ av modell

Ramverket bör ge riktlinjer om vilka typer av modeller och beskrivningstekni-
ker som kan vara relevanta för att utforma en verksamhetsnära kravspecifika-
tion som kan användas vid anskaffning av komponentbaserade informations-
system. 

Modelleringsspråk

Vi anser att det modelleringsspråk som bör användas i vårt kontext är infor-
mella beskrivningar i form av verksamhetsspråk och grafiska symboler. Att
kommunicera krav på mjukvarukomponenter vid en anskaffning mellan kund
och leverantörer måste ta sin utgångspunkt i den verksamhet som ska stödjas
av och framförallt kunna använda IT-lösningarna. Vi ser inte på vilket sätt det-
ta skulle kunna ske med formella (maskinnära) beskrivningar som snarare
stödjer konstruktion av mjukvarukomponenter. 

Tabell 9.17 nedan sammanfattar ett urval av modelleringsfaktorer som är
relevanta att beakta för att generera vårt ramverk.
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Tabell 9.17 Urval av modelleringsfaktorer till ramverket

Begrepp Egenskaper

Utmaningar och
hinder 

• Kan avse projektförutsättningar i form av typ av
organisation (krav från bransch & relation med
systemleverantörer), verksamhet (aktörers vilja, at-
tityd & förmåga), processer (perspektiv) samt 
system (befintliga & framtida).

Motiv • Kan avse att inleda/förbättra/avsluta samverkan
mellan organisationer, förbättra planering och styr-
ning av verksamhet, förbättra arbetssätt och kvali-
tetssäkra verksamhet.

Användning • Kan avse att kartlägga, identifiera, beskriva, analy-
sera & kommunicera verksamhet (för att t.ex.
förklara/förstå/lära/rapportera uppfattningar inom &
mellan grupper) samt system (för att t.ex. konstru-
era/stimulera kreativ design av/specificera/testa/
anskaffa/utvärdera/fatta beslut om/förändra/förvalta/
utbilda i/bedöma effekter av system).

• Kan avse intern och/eller extern kommunikation.
Analysområden • Kan avse t.ex. process, mål, problem, styrkor, ak-

tivitet, flöde, input, output, begrepp & aktör.

Omfång • Kan avse intern, extern, flerorganisatorisk process
eller interaktion i process.

Perspektiv • Kan avse typ av verksamhet i process (t.ex. admi-
nistrativa processer, vårdprocesser & utbildningspro-
cesser). 

• Kan avse typ av flöden i processer (t.ex. avnämar-
/verksamhetsspecifika & generella).

• Kan avse fokus på process (t.ex. som transforma-
tion, kommunikation, kvalitet, koordination, beteen-
den).

Processraster • Kan avse preciserade motiv genom att definierad
innebörd i form av analysfilter i en kartläggning t.ex.
innebörd av datorsupport/omvårdnad/lärande/prio-
riteringar/pedagogik/självstudier/kursadministration.

• Kan avse identifierade mätpunkter & mätetal. 
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Begrepp Egenskaper

Nivå för och
indelning av
process 

• Nivå för kartläggning kan avse typ av verksamhet
(strategisk/operativ), logiska nivåer (person/verk-
samhet/IS) & förklaringsgrad (översikt och/eller
detalj) för olika perspektiv/urval av företeelser. 

• Processer kan delas in utifrån arbetsuppgifters ord-
ning (sekventiella/parallella/faser), typ av verk-
samhet, (t.ex. administrativa processer, vårdpro-
cesser & utbildningsprocesser), vikt för verksamhet
(kärn-/stödprocesser), karaktär på verksamhet (t.ex.
styr-, besluts- förutsättnings-, försörjnings- & leve-
ransprocess) samt grad av generalitet/typ av flöden
(avnämar-/verksamhetsspecifika/generella).

Vy • Kan avse organisation, process eller system i form
av t.ex. visioner, affärer, struktur, aktörer, kultur,
kommunikation, representation, mål, organisation,
funktion, information, data & output. 

Tidshorisont • Kan avse nu-, nästa-, beslutat- & önskat läge.
Typ av modell • Kan karaktäriseras som processmodeller, innehålls-

modeller/begreppsmodeller eller värdemodeller. 
• Kan utformas med olika beskrivningstekniker t.ex.

text, en lista, en graf eller en prototyp. 
Modellerings-
språk 

• Kan avse formella (maskinnära) beskrivningar i
form av text och kod på en mycket detaljerad nivå)
& informella beskrivningar (verksamhets- & per-
sonnära) i form av verksamhetsspråk & grafiska
symboler på en övergripande nivå.
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10 Mjukvarukomponenter i
teori

Kapitlet avser att behandla forskningsfrågan ”Vilka generiska begrepp och
möjliga egenskaper kan användas för att identifiera behov av och beskriva
mjukvarukomponenter?” Syftet med kapitlet är att ge en teoretisk bakgrund
till kunskapsområdet som behandlar fenomenet mjukvarukomponent. Kapitlet
inleds med ett resonemang kring de centrala och generiska begreppen. Vidare
behandlas utveckling av komponentbaserade informationssystem. Kapitlet
innehåller beskrivningar och värderingar av tidigare forskning inom området
mjukvarukomponenter samt sammanställningar av de generiska begrepp från
teori som bidrar till det ramverk avhandlingen syftar till att generera. Kapitlet
avslutas med en kortfattad sammanfattning.

Vi har valt att identifiera mjukvarukomponenter som ett eget kunskapsområde
i denna doktorsavhandling och det har vi gjort baserat på att det är den strategi
för systemutveckling som vi valt att studera. Av de fyra kunskapsområden vi
identifierat hanterar två områden subjekt och de andra två avser aktivitet. Kun-
skapsområdet verksamhetsprocess representerar det andra subjektet i denna
forskningsstudie och, i vårt perspektiv, betraktar vi kopplingen mellan dessa
två kunskapsområden som den specifikation som används för anskaffning av
komponentbaserade informationssystem, se Figur 10.1. Klammern represente-
rar fokusområdet för detta kunskapsområde där delvis specifikationer ingår
genom de lösningsspecifikationer komponentleverantörer behöver producera
för att möjliggöra distribution av komponenter. Fokus för detta kapitel är
markerat med fet stil i figuren. I detta kapitel kommer vi att behandla gen-
eriska begrepp och möjliga egenskaper för att identifiera och beskriva mjuk-
varukomponenter utifrån teori. Några av dessa generiska begrepp med vissa
egenskaper kan vara relevanta i en kravspecifikation för komponentbaserade
informationssystem (forskningsfråga 4.1).  
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Figur 10.1 Förhållande till kunskapsområdet verksamhetsprocess
och fokus för kunskapsområdet mjukvarukomponent
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10.1 Begreppet mjukvarukomponent
Begreppet mjukvarukomponent saknar en entydig definition, detta anser vi
vara problematiskt. Atkinson et al. (2002, sid. 67) uttrycker detta som; ”Al-
though components have been in vogue for some time, there is still no general
consensus about precisely what constitutes a component and exactly how they
should be put together to build useful systems.” Vi anser att avsaknaden av
konsensus avseende innebörden av begreppet försvårar och motverkar använd-
ningen av komponenter. ”A well-understood and formally founded component
concept is needed as a basis. The concept has to be simple, but sufficiently
powerful to model the essential concepts and development techniques of the
existing technical component approaches.” (Bergner et al., 1998, sid. 1).
Nyttan med att använda mjukvarukomponenter uppstår främst då återanvänd-
ning kan uppnås; ”… en mjukvarukomponent bör vara generell, alltså möjlig
att använda i flera olika situationer. Komponentens egenvärde ligger i hur
många gånger den kan återanvändas, en bra komponent är så generell att
den passar in i flera olika tänkta och ännu inte påtänkta situationer och lös-
ningar.” (Christiansson B, 2000b, sid. 68) Då innebörden av själva begreppet
är otydlig minskar möjligheterna till återanvändning, begreppet kan ha olika
innebörder för olika potentiella återanvändare. 

Begreppet mjukvarukomponent är språkligt sammansatt av två delar: mjukva-
ra och komponent. En komponent är en del i ett större sammanhang, och ger
intrycket av en solid enhet som kan sammanfogas med andra solida enheter. I
Svensk ordbok (1990) definieras en komponent som; ”del av sammansatt
helhet som på välbestämt sätt ingår i el. samverkar inom helheten”. 

Ett komponentsynsätt förklaras ofta med ’Lego’ som en analogi. En kompo-
nent är en ’Lego-bit’ som har ett precist definierat syfte och gränssnitt
gentemot andra ’Lego-bitar’, se Figur 10.2. De speciella bitar som represen-
terar hjul eller segel i figuren representerar unika bitar som kan behövas för en
specifik lösning. De andra bitarna representerar standardkomponenter som kan
användas i många olika lösningar. Komponentsynsätt används framgångsrikt
inom hårdvaruindustrin och det är detta som legat till förebild för många an-
satser inom området för mjukvarukomponenter. Vi vill dock poängtera att
mjukvarukomponenter inte är ’Lego’. Mjukvara existerar någonstans mellan
en idé och den fysiska verkligheten (Schach, 1997). Komponenter realiserade i
mjukvara kan alltså inte betraktas och behandlas i en konkret fysisk
bemärkelse; ”A component is a unit of software of precise purpose sold to the
application developer community…with the primary benefit of eliminating a
majority of the programming the buyer must perform to develop one or more
function points…” (Steel, 1996a, sid. 2).
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Definitionen ovan pekar i huvudsak på förtjänsterna med en komponentstrate-
gi utan att definiera komponent på ett explicit sätt. Detta kännetecknar de
flesta definitioner av begreppet vi funnit. Definitionen känns ändå relevant ur
den aspekten att den förklarar andemeningen med ett komponentbaserat infor-
mationssystem. Genom att foga samman mjukvarukomponenter skapas ett in-
formationssystem utan att varje ingående del i informationssystemet nöd-
vändigtvis måste konstrueras. Det kan redan existera mer eller mindre standar-
diserade ’byggstenar’ som genom att de fogas samman i unika kombinationer
skapar unika komponentbaserade informationssystem. Det enda Steel (1996a)
säger om en mjukvarukomponent är att den är en enhet av mjukvara samt att
den enheten har ett explicit syfte. 

En ytterligare aspekt att tänka på är tanken att komponenter som existerande
byggblock ändå måste fogas samman av någon; “A software component is de-
fined as a unit of composition with contractually specified interfaces and ex-
plicit context dependencies only. A software component can be deployed inde-
pendently and is subject to composition by third parties” (Leung, 2006, sid.
185-186) Även denna definition identifierar en komponent som mjukvara, här
tillkommer dock det faktum att mjukvarukomponenten är återanvändbar. Detta
medför att mjukvarukomponenten är generell i sin användning. Komponenten
är möjlig att återanvända i olika informationssystem. Komponenten ska dess-
utom kunna samarbeta med andra komponenter. En komponent har alltså ett
syfte som kan nyttjas självständigt men dessutom kan den samarbeta med and-
ra komponenter (Christiansson, B, 2000). Detta medför att en komponents
funktionalitet kan utökas genom att summan av komponenternas gemensamma
beteende är större än komponenternas beteende var för sig, se Figur 10.3. I
figuren beskrivs två komponenter, den ena är en ordbehandlingskomponent
som ger möjlighet att ordbehandla. Denna komponent fungerar alldeles ut-
märkt självständigt. Den andra komponenten är en rättstavningskomponent
som kontrollerar stavningen av ord. Även denna komponent fungerar själv-
ständigt – men genom att koppla samman dessa två komponenter fås en ordbe-
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Figur 10.2 Exempel på unika kombinationer med
’lego’
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handlare med rättstavningskontroll som då kan anses vara mer värdefull än
möjligheten att rättstava och ordbehandla var för sig.

Jacobson (1992, sid. 294) definierar en mjukvarukomponent som; ”A compo-
nent is a standard building unit in an organization that is used to develop
applications.” Denna definition identifierar syftet med användandet av mjuk-
varukomponenter nämligen som standardiserade byggblock som används för
att skapa nya informationssystem. Med standardiserade byggblock menas att
komponenterna följer en definierad standard för hur komponenten anropas,
varje komponent har ett definierat kommunikationsgränssnitt. Albert &
Brownsword (2002, sid. 42) vidareutvecklar detta resonemang genom att på-
peka att komponenten är en komplicerad och utbytbar del av ett system med
en tydlig funktionalitet som erbjuds i en väldefinierad arkitektur; “A non-
trivial, nearly independent, and replaceable part of a system that fulfills a
clear function in the context of a well-defined architecture. A component con-
forms to and provides the physical realization of a set of interfaces” 

En intressant aspekt av denna definition är att Jacobson (1992) bara identifier-
ar användandet av mjukvarukomponenter internt inom en verksamhet. Detta
begränsar starkt användningen av mjukvarukomponenter då inter-organisa-
torisk användning av komponenter kan vara mycket intressant (de Cesare et
al., 2006; Brown & Wallnau, 1996; Jacobson et al., 1997). 

Szyperski (2002) har definierat begreppet mjukvarukomponent som att föru-
tom att vara möjlig att självständigt konstruera även vara möjlig att anskaffa
och distribuera. Szyperski fokuserar alltså på att komponenten är möjlig att
anskaffa istället för att alltid konstruera den. För att anskaffning av en kompo-
nent ska vara möjlig bör den vara möjlig att distribuera; ”… software compo-
nents are executable units of independent production, acquisition and
deployment that can be composed into a functioning system.” (ibid., sid. 3).
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Figur 10.3 Två separata komponenter som samarbetar

 

6 ������	��� ��� 
� � �� ��

: ��! � � ������ ���� 
� � �� ��



Kapitel 10. Mjukvarukomponenter i teori

Akronymen COTS (Components Off The Shelf) används för komponenter
som redan är utvecklade och existerar för anskaffning COTS defineras av Al-
bert & Brownsword (2002, sid. 42) som; “A component that is (a) sold leased
or licensed to the general public (b) offered by a vendor trying to profit from
it, (c) supported and evolved by the vendor, who retains the intellectual prop-
erty rights, (d) available in multiple, identical copies; used without modifica-
tion of the internals.”. Detta innebär att komponentens binära form bör
kompletteras med beskrivningar som gör det möjligt att distribuera och
anskaffa komponenten. Komponentens funktionalitet, kommunikations-
gränssnitt samt hur den används är kanske den minsta möjliga mängd av
information som en beskrivning av en komponent bör innehålla. Stojanovic et
al. (2006, sid. 29) belyser detta i följande citat; ”Component specification
concepts represent the complete information about the component necessary
for its consumer to use it without knowing the component interior.” 

För att anskaffning och distribution ska kunna ske mellan företag finns det ett
behov av att sättet som denna beskrivning (specifikation) uttrycks på är stan-
dardiserad (Christiansson, B, 1997; Christiansson B, 1998). Detta synsätt har
vidareutvecklats av Atkinson et al. (2002, sid. 67) där konceptet mjukvaru-
komponent kan användas på alla nivåer inom systemutvecklingsarbetet; ”The
basic idea of a component is applicable at all levels of abstraction, scales of
granularity and stages of development in the software life-cycle” . En annan
aspekt är en komponents kunskapsinkapsling; ”…då generella lösningar
skapas behöver inte systemutvecklarna som ska använda komponenterna veta
eller förstå komponentens inre struktur och uppbyggnad. Då ett nytt system
konstrueras räcker det att konstruktören vet hur komponenten anropas samt
hur den reagerar på anropet. Detta ger … flera stora fördelar såsom exempel-
vis kunskapsinkapsling.” (Christiansson B, 2000b, sid. 68). En komponent
kapslar in en intern implementation, detta medför att användaren av kompo-
nenten inte behöver känna till eller ha kunskap om denna. Det räcker med att
användaren känner till hur komponenten används och anropas; “A software
component is a program element with the following two properties:

• It may be used by other program elements, or clients

• The clients and their authors do not need to be known to the compo-
nent’s author.” (Meyer 2002, sid. 2)

Kunskapsinkapsling innebär inte bara att utvecklare inte behöver ha kunskap
om komponenters interna funktionalitet. Utvecklarna behöver inte ens ha kun-
skap och kompetens att använda de verktyg som krävdes för komponentens
konstruktion, Christiansson (B, 2000, sid. 68) uttrycker detta i följande citat;
”Komponenten kan konstrueras i en viss miljö, programmeringsspråk och ut-
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vecklingsverktyg, för att sedan användas av utvecklare som inte behöver be-
härska varken språket eller verktyget komponenten är utvecklad i. Detta in-
nebär att företaget inte måste utbilda alla utvecklare i alla språk och verktyg
för att kunna konstruera nya system.”

Kunskapsinkapsling kan även avse en extern utvecklares behov eller förmåga
att förstå en verksamhetsspecifik funktion. Genom att verksamheten redan har
komponenter som stödjer specifika funktioner räcker det med att utvecklaren
vet hur de ska anropa funktionen, de behöver inte ha ingående kunskap om
funktionaliteten och hur den implementerats; ”Tidigare var det nödvändigt för
konsulterna att ha en stor verksamhetskunskap för att kunna konstruera in-
formationssystem. När komponenter som redan existerar återanvänds behö-
ver inte konsulterna ha en lika stor verksamhetskunskap. De externa konsul-
terna får tillgång till ett antal redan existerande komponenter som de kan an-
ropa för att lösa sina uppgifter. Detta innebär dessutom att Epsilon slipper
betala externa konsulter för att de ska lära sig de verktyg och programme-
ringsspråk som används på Epsilon. Dessutom underlättas framtida änd-
ringar av existerande system.” (Christiansson, B 2000, sid. 69).

Ytterligare en aspekt i den definition Szyperski (2002) ger är att komponenten
existerar i en binär form. Frågan är vilken form komponenten har existerat i
innan den existerade i binär form. Komponenten bör finnas beskriven i ett spe-
cifikt programmeringsspråk/programmeringsverktyg i någon form av källkod.
Denna källkod används sedan för att generera en binär exekverbar form av
komponenten. Denna form kallar vi för komponentens implementation. Enligt
Matthews (2000, sid. 3) är en komponent en samling av implementerade
klasser som distribueras enbart på en binär nivå; “A component is a collection
of collaborating classes exporting a well-defined interface that is distributed
in binary form.” 

Utifrån ovanstående definitioner kan en mjukvarukomponent beskrivas som
en binär exekverbar enhet, detta är gemensamt för alla definitionerna. Enligt
Szyperski (2002) är en mjukvarukomponent dessutom självständig, den ska
kunna exekvera oberoende av andra komponenter. Att komponenten ska vara
återanvändbar framgår i alla definitioner samt att den ska erbjuda definierad
funktionalitet via ett specificerat kommunikationsgränssnitt är en grund-
förutsättning för möjligheten att vara ett byggblock som Christiansson (B,
2000, sid. 69) påpekar; ”Om alla system bygger på samma komponenter ökas
möjligheten till förändring då en komponent kan ersättas med en ny under
förutsättning att den nya komponenten minst innehåller den tidigare kompo-
nentens funktionalitet.”. 
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Liu & Cunningham (2002, sid. 1) påpekar vikten av inkapsling genom gräns-
snitt. Kommunikationsgränssnittet definierar dels hur komponenten används
och anropas och dels skapas indirekt inkapsling av information och funktio-
nalitet; “A component’s internal design and implementation are strongly en-
capsulated and it exclusively communicates with other components through
its interfaces. The interfaces provide inputs and outputs that can be connected
with other components.“ Szyperski (2002) påpekar vidare att komponenter in-
teragerar för att forma funktionella system. Som ett komplement till dessa syn-
punkter som kommer ur ett datalogiskt perspektiv vill vi utöka med ett infolo-
giskt perspektiv; För att kunna identifiera en komponent och förstå vilken
funktionalitet komponenten erbjuder bör detta vara beskrivet. Denna beskriv-
ning kallar vi för en mjukvarukomponents specifikation eller lösningsspeci-
fikation. Ytterligare en viktig aspekt är att skilja på komponentens imple-
mentation och binära representation. Det är skillnad på källkod och objektkod.
Se Figur 10.4 för en illustration av en mjukvarukomponent och dess omgiv-
ning. 

Tabell 10.1 innehåller härledningen av de begrepp (begreppen är markerade
med kursiv stil i den löpande texten), betydelse, egenskaper och källor, som vi
använt för att generera den definition av begreppet mjukvarukomponent vi
använder i denna avhandling. 

En mjukvarukomponent:

• är självständig,

• är återanvändbar,

• erbjuder definierad funktionalitet via ett specificerat kommunika-
tionsgränssnitt,

• kan påverka-/påverkas av andra mjukvarukomponenter,

• bör ha en specifikation, och

• kan ha flera implementationer samt exekverbara (binära) former.

Att en mjukvarukomponent är en självständig exekverbar enhet innebär att
den kan användas utan att andra komponenter medverkar; “A Software compo-
nent is a software element that conforms to a component model and can be
independently deployed and composed without modification according to a
composition standard” (Heineman & Councill, 2001, sid. 7).
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Med återanvändbar avses att en mjukvarukomponent existerar för att återan-
vändas i så många olika system och situationer som möjligt. Det är återan-
vändning av existerande mjukvarukomponenter som är den största drivkraften
till att välja komponentbaserad systemutveckling som systemutvecklingsstrate-
gi. 

I beskrivningen ovan framgår att en mjukvarukomponent bör erbjuda defi-
nierad funktionalitet via ett specificerat kommunikationsgränssnitt. Detta in-
nebär att det bör vara tydligt vad komponenten kan användas till samt hur den
’kopplas in’ i den egna mjukvarumiljön; “A component is a black box that in-
terfaces with its environment only via its interface. The interface defines a
standard for what component vendors have to provide and what component
users can expect.” Pfister (2004, sid. 3). 

Om det är en standardkomponent räcker det inte med att gränssnittet är speci-
ficerat, det bör dessutom vara standardiserat hur komponenten kan kopplas
ihop med andra komponenter. Detta kallas ofta för en komponents arkitektur;
“A nontrivial, nearly independent, and replaceable part of a system that ful-
fills a clear function in the context of a well-defined architecture. A compo-
nent conforms to and provides the physical realization of a set of interfaces”
(Albert & Brownsword, 2002, sid. 42) 

För att möjliggöra komponentbaserad systemutveckling behöver mjukvaru-
komponenter erbjuda möjligheten att kopplas samman för att därigenom på-
verka och påverkas av andra komponenter. Det är genom specifika samman-
fogningar som specifika systemlösningar kan utvecklas.

Förutom detta behövs även strategier för att dokumentera komponentens
specifikation i form av en lösningsspecifikation. Detta uttrycker Iribane et al.
(2006, sid. 204) som; ”…a mechanism to document commercial components
is very useful in tasks of search, selection, evaluation and assembly of compo-
nents”. Avseende en komponents specifikation definierar vi den som en över-
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Figur 10.4 En mjukvarukomponent och dess omgivning, fritt efter
(Christiansson, B., 2000, sid. 231)
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siktlig beskrivning av komponentens karaktäristika som kan användas för att
identifiera och anskaffa komponenten.

Att en mjukvarukomponent kan ha flera implementationer innebär att en kom-
ponent kan implementeras genom exempelvis olika programmeringsspråk el-
ler anpassas till olika operativsystem. Ordbehandlingskomponenten i tidigare
exempel kan finnas implementerad både för PC- och Macintosh-datorer. En
mjukvarukomponent kan dessutom ha flera binära former, detta betyder att en
komponent kan kopieras eller ”klonas” till ett antal identiska binära enheter
som var för sig är fullt användbara. Det är den binära formen som exekveras
och det är en mjukvarukomponents binära form som kommer att ingå i kom-
ponentbaserade informationssystem.

Begreppet mjukvarukomponent kan genom den presenterade definitionen avse
allt från ett komplett delsystem till en enskild modul eller objekt. Dessa be-
grepp visar bara på en mjukvarukomponents diversifierade granularitet. Kom-
ponenter kan innefatta lite eller mycket funktionalitet. Vi anser att det viktiga
inte är att storleksbestämma komponenter utan att definiera dess egenskaper.
Om ett delsystem uppfyller dessa egenskaper är det i våra ögon en komponent
såväl som om en liten programmodul för en enskild beräkning kan vara en
komponent, om den innehåller och uppfyller de egenskaper vi definierat som
signifikanta för mjukvarukomponenter. Teoriavsnittet avseende begreppet
mjukvarukomponent sammanfattas i Tabell 10.1.

Tabell 10.1 Sammanfattande begreppstabell avseende mjukvarukomponenten

Författare Begrepp Definition Egenskaper

Steel (1996a) Explicit syfte. Syfte med
komponenten.

Beskriver och
definierar en
komponents funktio-
nalitet på en övergri-
pande nivå. 

Grundlägger
klassificering.

Steel (1996a);

Szyperski
(2002)

Enhet av
mjukvara.

Komponentens
binära form.

Exekverbar. 
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Författare Begrepp Definition Egenskaper

Pfister (2004),
Albert &
Brownsword
(2002)

Matthews,
(2000),

Liu & Cun-
ningham (2002),

Leung (2006)

Specificerat
kommunika-
tionsgräns-
snitt.

Defininerat
kommunikations-
gränssnitt för
komponenters
interaktion.

Möjliggör
sammanlänkning
med andra kompo-
nenter och annan
eventuell mjukvara.

Möjliggör
återanvändning.

Möjliggör
utbytbarhet.

Szyperski
(2002), Hei-
neman &
Councill (2001)

Självständig. En komponents
möjlighet till
självständighet.

Möjliggör oberoende
av andra kompo-
nenter
påverkas av
arkitektur.

Jacobson
(1992)

Standardiserat
byggblock.

Komponenter kan
anropas via ett
standardiserat
gränssnitt.

Möjliggör
återanvändning

Möjliggör
utbytbarhet.
Möjliggör kombiner-
barhet.
Möjliggör
distribution.
Möjliggör
anskaffning.

Albert &
Brownsword
(2002), 

Leung (2006)

Utbytbar. En komponents
möjlighet att
ersättas av annan
komponent med
samma/liknande
funktionalitet.

Ger anskaffare
möjlighet till urval.

Möjliggör
förändringar genom
komponentbyte.

Skapar konkurrens
bland komponentle-
verantörer.

Albert &
Brownsword
(2002), 

Leung (2006)

Tydlig funk-
tionalitet. 

Identifierbar och
väl avgränsad
funktionalitet
(funktion).

Kräver
dokumentation.

Kräver preciserad
beskrivning.
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Författare Begrepp Definition Egenskaper

Albert &
Brownsword
(2002), 

Iribane et al.
(2006)

Väldefinierad
arkitektur.

Definierad och
tydligt uttryckt
arkitektur.

Grundförutsättning
för komponentbase-
rade informations-
system.
Komponenten följer
en öppen standard
(ex. CORBA,
Javabeans, COM).
Komponenten följer
en sluten standard
(medför en
begränsad kompo-
nentmarknad och an-
vändning).

Christiansson
(2000)

Samarbete. Komponenters
förmåga att sam-
arbeta med andra
komponenter.

Möjliggör kombiner-
barhet.

Christiansson,
B. (2000)

Kunskaps-
inkapsling.

Återanvändning
av komponent-
utvecklares ex-
pertis. 

Skapar ett mervärde i
komponenter.
Institutionaliserar
kunskap.

10.2 Arkitektur
Systemarkitekturer är ett centralt område avseende den datalogiska och infolo-
giska sidan av komponentbaserade informationssystem. Problemet är att be-
greppet används för arkitekturer på två olika nivåer. Inom det datalogiska om-
rådet representerar en arkitektur ett sätt eller en grund att implementera mjuk-
vara på. Arkitekturen är baserad på hårdvara som ger mjukvaran vissa förut-
sättningar och begränsningar. Dessutom är arkitekturen anpassad till redan
existerande mjukvara som även den ger vissa förutsättningar och begräns-
ningar. Dessa kriterier lägger grunden för hur mjukvaran struktureras och im-
plementeras. Denna struktur är utformad efter en arkitektur. Inom det infolo-
giska området används begreppet arkitektur ur ett informationsperspektiv, där
begreppet beskriver hur informationen i informationssystem är strukturerad
(Axelsson & Goldkuhl, 1998). Begreppet systemarkitektur används i flera oli-
ka sammanhang och betydelser. För att klargöra den utgångspunkt som ligger

290



Del IV –Mjukvarukomponenter

till grund för denna avhandling följer nedan en kartläggning, positionering och
definition av begreppets innebörd och användning. 

Enligt Svensk ordbok (1990) är en arkitektur; ”konstnärlig och teknisk ut-
formning”. I citatet nämns ordet utformning, vi anser att en arkitektur definie-
rar ett antal egenskaper hos en artefakt, begreppet har både en styrande och en
beskrivande funktion. 

Man kan även betrakta arkitekturen som att den definierar den artefakt ar-
kitekturen avser. Asker (1995, sid. 13) använder följande definition; ”Arkitek-
turen definierar ett systems komponenter och deras samverkan samt systemets
struktur och väsentliga konstruktionsprinciper.” 

Vi anser att en arkitektur är mer styrande under utvecklingen av informations-
system för att sedan övergå till en mer beskrivande roll. Om ett utvecklingsar-
bete exempelvis misslyckas kan man ju knappast betrakta den styrande ar-
kitekturen som även beskrivande.

Axelsson & Goldkuhl (1998) introducerar en arkitektursyn som de benämner
för PAKS (Process-, Aktivitets-, Komponentbaserad Systemstrukturering).
Denna arkitektursyn baseras på tre teoretiska hörnpelare:

”

� Processer (affärsprocesstänkande)

� aktiviteter (kommunikativt handlande)

� komponenter (objektorientering ”cooperative business objects”)”
(ibid, sid. 185)  

Med processer avses en affärsprocessyn vid strukturering av informations-
system och deras ansvarsfördelning. Med aktiviteter avses att tonvikt ska
läggas på de kommunikativa handlingar som utförs i verksamheter då informa-
tionssystem struktureras. Slutligen avses med komponenter synen att informa-
tionssystem och delar av system kan, genom att använda en komponentsyn,
betraktas som separata delar som därigenom underlättar strukturering av
informationssystem. Vi anser att PAKS är ett exempel på en användbar strategi
för arkitekturarbete på informationssystemsnivån. Det räcker dock inte med
enbart detta perspektiv då komponentbaserade informationssystem betraktas.
Då kan minst tre olika delarkitekturer i en systemarkitektur identifieras. Detta
illustreras i Figur 10.5 genom att det yttersta lagret av ”löken” representerar
den arkitektur som finns för att verksamheten ska kunna använda sina in-
formationssystem (IS-arkitektur). Informationssystemarkitekturen består i sin
tur av den delarkitektur som finns för att kunna utnyttja de komponentba-
serade system som används (IT-arkitektur). Den innersta ringen beskriver den
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delarkitektur som finns i systemet för att kunna använda mjukvarukompo-
nenter (komponentarkitektur). 

10.3 IS-Arkitektur
Det finns olika typer av komponenter som erbjuder skilda typer av funktioner.
Detta är en viktig aspekt hos mjukvarukomponenter, eftersom det är svårt att
klassificera komponenter på något annat sätt. Det är exempelvis inte vidare
fruktbart att diskutera en komponent i förhållande till dess storlek (exempelvis
i antalet källkodsrader). Detta uttrycker lite om komponentens användnings-
område och användbarhet. Klassificeringen bör istället ske utifrån kompo-
nentens syfte. Klassificeringen av komponenter innebär även avgränsning.
Under ett analysarbete är det viktigt att kunna avgränsa en komponent från
andra komponenter. Krav bör kunna kopplas ihop med en specifik komponent
eller klass av komponent. Att detta är nödvändigt illustreras tydligt på Compo-
nentsource (2006) handelsplats för komponenter, där identifikation av kompo-
nent sker genom klassificering av komponenter via komponenters användning
och syfte (se bilaga 3). Att klassificera komponenter kan ses som en del av ar-
betet med en verksamhets informationssystemarkitektur. IS-arkitektur är ett
begrepp som Axelsson & Goldkuhl (1998, sid. 21) definierar som; ”Med IS-
arkitektur menas hur man inom en organisation fördelar information och in-
formationshantering i olika informationssystem och därmed avgränsar dessa
samt även hur ansvar för detta fördelas.”. 

Det är en verksamhets IS-arkitektur som avgör hur och om verksamhetens in-
formationssystem kan integreras. Om verksamheten har en ad-hoc-mässig IS-
arkitektur kommer även informationssystemen att ha ad-hocmässiga relationer
till andra informationssystem. Arkitekturen fungerar som en styrning av hur
integration och struktur kan genomföras och utformas. En verksamhets IS-ar-
kitektur blir allt viktigare att definiera, utveckla och underhålla (de Cesare et
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Figur 10.5 De olika lagren av arkitekturer som finns då en verk-
samhet använder komponentbaserade informationssystem
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al. (2006), Iribane et al. 2006; Mörch et. Al , 2004). Teoriavsnittet för arkitek-
tur sammanfattas i Tabell 10.2

Tabell 10.2 Sammanfattande begreppstabell avseende arkitektur i teorin

Författare Begrepp Definition Egenskaper

Compo-
nentsource
(2006)

Klassifi-
cering

Gruppering av
komponenter. 

Möjliggör anskaffning.
Möjliggör distribution. 
Kan baseras på kompo-
nents syfte.
Kan ske baseras på kompo-
nents användning.

Axelsson &
Goldkhul
(1998)

IS-
arkitektur

Fördelning av in-
formation och in-
formationshantering
i olika informa-
tionssystem.

Tydliggör systemgränser.
Tydliggör systemansvar.

Leung
(2006) 

de Cesare
(2006)
Mörch et al.
(2004)

Integre-
ring

Möjligheten för in-
formationssystem
att samverka med
andra informations-
system.

Kan avse interna system.
Kan avse externa system.
Kan avse existerande sy-
stem.
Kan avse framtida system.

10.3.1 IT-arkitektur
Enligt Szyperski (2002) är en IT-arkitektur en holistisk bild över ett system.
Arkitekturen definierar de övergripande oföränderliga parametrar som ut-
märker alla system byggda med denna arkitektur. En arkitektur är samtidigt
basen för oberoendet mellan systemets delar samt basen för samverkan mellan
delarna. Oberoendet är nödvändigt för att kunna byta delar. Samverkan är nöd-
vändigt för att möjliggöra arkitekturens syfte. 

Jacobson et al. (1997, sid. 171) definierar begreppet mjukvaruarkitektur som;
”…the software architecture defines the static organization of software into
subsystems interconnected through interfaces and defines at a significant level
how nodes executing those software subsystems interact with each other.”

En mjukvaruarkitektur kan betraktas som ena halvan av IT-arkitekturen, den
halva som representerar möjligheter och begränsningar som sätts av existe-
rande mjukvara. Genom att komplettera detta med den arkitektur som defi-
nieras av existerande hårdvara får vi tillsammans IT-arkitekturen.
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IT-arkitekturen beskriver och styr hur verksamhetens datorbaserade informa-
tionssystem utformas och implementeras. IT-arkitekturen styrs och påverkas
genom de beslut som fattas avseende verksamhetens IS-arkitektur (Asker et
al., 1996; Axelsson 1998).

Asker (1994, sid. 21) påpekar att; ”En genomtänkt och hållbar arkitektur är
kanske den enskilt viktigaste faktorn för en långsiktigt framgångsrik IT-pro-
dukt”. Vidare säger Szyperski (1997); ”Only where an overall architecture is
defined and maintained do evolution and maintenance of components and
systems find the firm foundation they require.” (ibid., sid. 273). Dessa två citat
identifierar vikten av en hållbar, definierad och förvaltad IT-arkitektur.

Framtagandet av och utformandet av en verksamhets IT-arkitektur är centralt.
IT-arkitekturen styr den fysiska miljö som de datorbaserade informationssys-
tem som verksamheten använder måste anpassas till. Det är dessutom viktigt
att IT-arkitekturen skapar bra möjligheter till utveckling och förvaltning av
verksamhetens datorbaserade informationssystem. Jacobson et al. (1997, sid.
171) lyfter fram detta faktum; ”Software architecture is important in order to
maintain the integrity of systems so that development and maintenance do not
result in a patchwork of uncoordinated fixes. A well-articulated software
architecture is also key to managing the complexity of software systems,
allowing large organizations to work on parts in parallel.” 

Det ställs ytterligare krav på en IT-arkitektur i komponentbaserade informa-
tionssystem eftersom de kan bestå av köpta, återanvända eller egentillverkade
mjukvarukomponenter. För att kunna anskaffa mjukvarukomponenter måste
IT-arkitekturen ge möjlighet att använda externt tillverkad mjukvara. Denna
mjukvara kan dessutom vara standardiserad. Detta leder till behovet av en
komponentarkitektur som definierar hur komponenter kan installeras, exe-
kveras och kommunicera med andra komponenter i existerande IT-arkitektur
(Jacobson et al., 1997; Szyperski, 2002). Se Tabell 10.3 för en sammanfatt-
ning av detta avsnitt.
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Tabell 10.3 Sammanfattande begreppstabell avseende IT-arkitektur i teorin

Författare Begrepp Definition Egenskaper

Szyperski
(2002);
Axelsson
(1998), Asker
et al. (1996)

IT-ar-
kitektur

Holistisk bild
över ett system.

Definerar övergripande oförän-
derliga parametrar som styr
implemententeringen och ut-
formningen av informationssy-
stem. 

Beskriver och styr hur en verk-
samhets informationssystem
utformas och implementeras.

Jacobson et
al. (1997)

Software
archi-
tecture

Mjukvaru-
arkitektur.

Definierar den statiska struktu-
ren i en mjukvara i delsystem
och deras kopplingar.

Asker
(1994),
Jacobson et.
al. (1997)

Håll-
barhet

Ett sätt att be-
skriva en IT-ar-
kitekturs an-
vändbarhet och
förändrings-
barhet.

Påverkar systems livslängd.

Szyperski
(2002),
Jacobson et.
al. (1997)

Defini-
erad

Den uttryckta
(dokumente-
rade) IT-ar-
kitektur ett
visst system
har.

Förutsättning för framgångsrik
systemutveckling.

Szyperski
(2002),
Jacobson et.
al. (1997)

Förvaltad Avser den för-
valtning som
aktivt görs av
en IT-arkitek-
tur. 

Påverkar systems livslängd.

Påverkar kunskapen och med-
vetenheten om IT-arkitekturer.

10.3.2 Komponentarkitektur
Enligt Szyperski (2002) är komponentarkitekturen den uppsättning riktlinjer
som styr och beskriver hur mjukvarukomponenter kan installeras och exe-
kveras. Dessutom avgör komponentarkitekturen hur mjukvarukomponenter
kommunicerar med varandra. Komponentarkitekturen styrs och påverkas
genom de beslut som fattas avseende verksamhetens IT-arkitektur. Det är kom-
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ponentarkitekturen som avgör hur verksamhetens komponenter kan imple-
menteras.

Då en komponentarkitektur definieras är det centralt att verksamheten under-
söker de standardiserade komponentarkitekturer som existerar och därefter
väljer den som anses mest lämplig för given situation (Christiansson, B, 2000;
Pressman, 2005 Jacobson et al., 1997). Det är svårt att skapa en egen kom-
ponentarkitektur då möjligheten att köpa standardiserade komponenter re-
duceras. För att avgöra om en komponentarkitektur är lämplig bör hänsyn tas
till aspekter som exempelvis arkitekturens generalitet (exempelvis spridning
och användning) samt den standard som ligger till grund för komponenternas
kommunicerbarhet (Christiansson B, 1997). Steel (1996b, sid. 7) påpekar att;
"A prerequisite to distributed component-based computing is a consistent in-
frastructure for component communication and interoperation." 

Inom hårdvaruindustrin har man under lång tid framgångsrikt använt ett
komponentsynsätt. Detta synsätt har resulterat i ett antal tydliga standarder för
hur komponenter kan fogas samman. Då ett komponentsynsätt används är
möjligheten till sammanfogning grundläggande. Sammanfogning av hårdvaru-
komponenter följer idag globala standarder som exempelvis USB eller S-ATA.
Två standarder för hur externa minnesenheter kopplas samman med en dators
moderkort. Inom mjukvaruindustrin har man identifierat samma behov av
standarder för att möjliggöra sammanfogning av komponenter, denna standard
kallas för komponents kommunikationsgränssnitt. För att konstruera informa-
tionssystem genom sammanfogandet av mjukvarukomponenter bör kompo-
nenterna ha möjlighet att samarbeta med andra komponenter. Sådana andra
komponenter kanske inte existerar i det ögonblick komponenten görs men de
ska kunna samarbeta ändå (de Cesare et al. 2006, Pressman, 2005. Situationen
idag är att det inte finns någon enhetlig standard för hur komponenter kom-
municerar med varandra. Används mjukvarukomponenter i informationssys-
tem bör aspekten kommunicerbarhet hanteras på en övergripande nivå för att
möjliggöra kommunicerbarheten mellan existerande komponenter och fram-
tida anpassningar eller nyanskaffningar av komponenter; ”…we propose a
general, implementation-independent concept of a component.” (Stojanovic et
al., 2006, sid. 28) 

Då komponentbaserad systemutveckling bedrivs blir standardiserade kom-
munikationsgränssnitt för mjukvarukomponenter en viktig aspekt. Om kom-
ponenter köps in från externa leverantörer bör dessa konstrueras på ett sådant
sätt att de kan implementeras ihop med redan existerande komponenter. Detta
kan lösas genom att man har en öppen standard, vilket innebär att ”vem som
helst” kan konstruera komponenter som följer standarden. Det är dessutom bra
om arkitekturen bygger på välkända, erkända och använda standarder
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(Atkinson et al., 2006; Christiansson B, 2000b; Szyperski, 2002; Acosta &
Madey, 2006). 

Idag finns det ett antal ansatser till standarder för mjukvarukomponenters
kommunikationsgränssnitt. Några av dessa är:

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) 

CORBA lanserades 1991 av OMG (Object Management Group). CORBA är
en objektorienterad standard som definierar hur mjukvarukomponenter kan
konstrueras (Mowbray & Ruh, 1997). CORBA bygger på att det i det färdiga
informationssystemet finns en del (ett program) som sköter kommunikationen
mellan de övriga mjukvarukomponenterna. Detta program fungerar som en
mäklare mellan systemets övriga mjukvarukomponenter, och förkortas ORB
(Object Request Broker). 

COM (Component Object Model)

COM lanserades 1991 av Microsoft Corporation. COM är en objektorienterad
standard för konstruktion av mjukvarukomponenter. Denna standard är an-
vändbar så länge som något av Microsofts operativsystem används. Kommuni-
kationen mellan komponenterna sköts av operativsystemet. (Leake, 1994)

JavaBeans

JavaBeans är en arkitektur framtagen av Sun Microsystems, Inc. 1995.
JavaBeans är en standard för konstruktion av mjukvarukomponenter som im-
plementeras i programmeringsspråket Java. Att utnyttja Java som programme-
ringsspråk innebär att komponenterna blir plattformsoberoende. Flanagan
(1997, sid. 4) redogör för detta; ”Because Java programs are compiled to an
architecture neutral byte-code format, a Java application can run on any sys-
tem, as long as that system implements the Java Virtual Machine.” 

Kommunikationsgränssnittet visar hur komponenten kan anropas men även
hur komponenten returnerar resultat på anrop. En grundförutsättning för an-
vändning av mjukvarukomponenter blir därför att komponenternas kom-
munikationsgränssnitt utformas på ett sådant sätt att övriga delar av systemet
kan anropa och även hantera returvärdena från en utförd funktion hos en
komponent. Detta medför behovet av en explicit komponentarkitektur som
möjliggör detta.

Att använda en egen kommunikationsstandard innebär att om inköp av en
standardkomponent görs måste ett skal av mjukvara skapas, detta skal får
översätta från den egna standarden till den kommunikationsstandard som den
köpta komponenten använder. Detta har även fördelen att den köpta kompo-
nenten blir lättare att byta ut eller förändra, se Figur 10.6. 
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Figuren beskriver hur en köpt komponent kapslas in i ett nytt skal av mjukva-
ra. Den köpta komponenten kommunicerar enbart med skalet som i sin tur
sköter all kommunikation utåt. Detta innebär att skalet kan skräddarsys efter
verksamhetens önskemål. Då en egen kommunikationsstandard används upp-
står ett behov av att skapa ett mjukvaruskal runt komponenten som kan över-
sätta mellan den egna kommunikationsstandarden och komponentens sätt att
kommunicera. Se Tabell 10.4 för en sammanfattning av detta teoriavsnitt.

Tabell 10.4 Sammanfattande begreppstabell avseende komponentarkitektur i
teorin

Författare Begrepp Definition Egenskaper

Szyperski
(2002)

Kompo-
nentarki-
tektur

Den uppsättning av
riktlinjer som styr och
beskriver hur mjukva-
rukomponenter kan
installeras och exe-
kveras.

Påverkar kom-
municerbarheten
mellan komponenter.

Christiansson
(B, 2000)

Atkinson et
al. (2006)
Szyperski
(2002);
Pressman
(2005

Standar-
diserad
komponent-
arkitektur

Komonentarkitekturen
är etablerad i både
producent och konsu-
mentled.

Öppen standard (be-
gränsar inte mark-
naden för komponen-
ter) (ex CORBA,
COM, Javabeans).
Sluten standard (be-
gränsar marknaden
för komponenter).
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Figur 10.6 En kommersiell komponent används i
en egenutvecklad arkitektur
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Författare Begrepp Definition Egenskaper

Booch
(1994); Acos-
ta & Madey
(2006)

Kommuni-
cerbarhet

Möjligheten att
kommunicera med
komponenter inom
samma komponentar-
kitektur men även
möjligheten att
kommunicera med
andra mjukvarusystem
(som inte följer
arkitekturen).

Påverkar möjligheten
till systemintegration.

Påverkar möjligheten
till återanvändning.

Påverkar möjligheten
till förändringsbarhet.

Påverkar möjligheten
till utbytbarheten.

de Cesare et
al. (2006)

Jacobson et
al. (1997)

Generalitet En komponentarkitek-
turs förmåga att an-
vändas i så många
sammanhang som
möjligt.

Påverkar kompo-
nenters användbarhet.

Påverkar möjligheten
till återanvändning.

Påverkar kompo-
nenters komplexitet
och storlek.

10.4 Utveckling av komponentbaserade in-
formationssystem

Ett begrepp som används vid utveckling av komponentbaserade informations-
system är verksamhetsanalys. Verksamhetsanalys betraktas traditionellt som
det arbete som föregår initieringen av en systemutveckling eller är initieringen
av en systemutveckling. Verksamhetsanalys bedrivs i form av verksamhets-
modellering som behandlas i ett separat kunskapsområde inom ramen för den-
na doktorsavhandling. Goldkuhl & Röstlinger (1988) presenterar en metodik
(bland många) för att bedriva verksamhetsanalys. Vi anser att verksamhetsana-
lys traditionellt sett betraktas som en separat process som föregår en systemut-
veckling, därför presenterar vi inte verksamhetsanalys som en fas i ett in-
formationssystems livscykel. Grunden för ett informationssystems existens
läggs dock i en verksamhetssanalys, Figur 10.7.
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Figur 10.7 Den traditionella synen på systemutveckling i
förhållande till verksamhetsanalys och förvaltning
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När ett informationssystem är utvecklat övergår traditionellt sett informations-
systemet i en förvaltnings- och driftsfas. En driftsfas kans beskrivas genom ex-
empelvis följande moment (Christiansson B, 2000a):

• Övervakning, kontrollera att systemet används som det är tänkt.

• Övervakning av driftsmiljön, mät och kontrollera prestanda och till-
gänglighet

• Kompetensbevakning, se till att kompetens om systemets tekniska så-
väl som användarmässiga aspekter bibehålls i verksamheten.

Ett komponentbaserat informationssystem i drift kan dessutom innebära
följande för arbetet i driftsfasen (ibid.): 

• Att övervaka ett komponentbaserat system kan vara komplicerat.
Såväl informationssystemet, kommunikationsmjukvaran samt indivi-
duella komponenter bör övervakas avseende användning.

• Används standardkomponenter kan detta ytterligare komplicera över-
vakningen då användningen av en standardkomponent kan vara mer
eller mindre väl specificerad.

• Avseende övervakning av driftsmiljön Kan det faktum att komponen-
ter kan existera distribuerat avsevärt försvåra övervakningen. I ett
komponentbaserat informationssystem kan ingående komponenter
existera på olika geografiska platser och ändå samarbeta via den kom-
munikationsmjukvara som används. Detta kan medföra att en verk-
samhet kan använda en komponent men inte ha några möjligheter att
övervaka den avseende exempelvis prestanda och tillförlitlighet. 

Förvaltning innebär att det implementerade och integrerade systemet skall
underhållas och förändras allteftersom verksamhetens behov och krav föränd-
ras under den tid systemet befinner sig i drift (ibid.). Det är mycket viktigt att
iaktta att kraven på ett informationssystem är under förändring då verksamhe-
ten är det. En fördel med komponentbaserade informationssystem är möjlighe-
ten att byta ut eller förändra en eller flera komponenter för att svara mot de
krav verksamheten ställer på förändring av systemet. Vidare kan en kompo-
nentbaserad strategi medföra förändringar i verksamheten då komponenter och
deras funktionalitet kan fungera som möjliggörare och erbjuda stöd för föräd-
ringar i en verksamhet. 

Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till vid användandet av standardise-
rade mjukvarukomponenter är att, då en verksamhet köper komponenter från
leverantörer kan ett leverantörsberoende uppstå. Leverantören står kanske för
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utvecklingen och eventuellt även underhållet av komponenter detta kan skapa
icke önskvärda beroendeförhållanden till en extern leverantör. Detta le-
verantörsberoende kan exempelvis visa sig genom att en leverantör går i kon-
kurs och kunden inte längre får hjälp med nya versioner och support av existe-
rande komponenter. 

Att bedriva komponentbaserad systemutveckling medför möjligheten att an-
skaffa och använda mjukvarukomponenter i informationssystem. Mjukvaru-
komponenter kan vara mer eller mindre standardiserade. Detta medför att livs-
cykeln hos ett komponentbaserat informationssystem har likheter med livscy-
keln hos ett standardsystem. Anskaffningen av en mjukvarukomponent borde
kunna betraktas som anskaffandet av ett standardsystem i miniatyrformat
(Christiansson B, 2000b). Dessutom borde utvecklingen av en standardiserad
mjukvarukomponent ha stora likheter med utvecklandet av standardsystem där
stor tonvikt ligger på att hantera generella krav som många kunder har gemen-
samt. Nilsson (1991) menar att ett standardsystems livscykel är en växelverkan
mellan den verksamhet som utvecklar och distribuerar standardsystemet samt
de verksamheter som anskaffar och använder standardsystemet. Samma
standardsystem har en livscykel i den utvecklande verksamheten samt en an-
nan livscykel i den användande verksamheten. Dessa två separata livscykler
har dock beröringspunkter och beroendeförhållanden sinsemellan. Livscykeln
för ett standardsystem i en utvecklande verksamhet kan jämställas med ett
generellt informationssystems livscykel med tillägg av följande faser/pro-
cesser:

Marknadsföring, försäljning Ett standardsystem bör mark-
nadsföras samt säljas till an-
vändande verksamheter.

Service, support En utvecklande verksamhet kan
ansvara för delar av förvalt-
ningen och driften av standard-
systemet hos den användande
verksamheten.

För en användande verksamhet ersätts analys-, design-, implementerings- test-
nings- och integreringsfasen med en anskaffningsfas där standardsystem väljs
och upphandlas. Dessutom kan förvaltnings- samt driftsfaserna hanteras av
den verksamhet som har utvecklat standardsystemet. Dessa faser och deras
växelverkan beskrivs i Figur 10.8.
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Det finns ytterligare en viktig fas att nämna avseende livscykeln hos ett
standardsystem. Om en verksamhet utvecklar standardsystem ska systemen
distribueras till kunden. Distributionen kan eventuellt betraktas som ingående i
marknadsföring och försäljning (Nilsson, 1991). Att distribuera ett standardsy-
stem är att på lämpligt sätt förflytta nödvändig information samt mjukvara till
den kund som anskaffat systemet. Denna förflyttning kan ske på olika sätt ex-
empelvis via disketter, cd-rom eller direkt nedladdning via ett nätverk, ex-
empelvis via Internet. Distributionsfasen inträder efter att utvecklaren imple-
menterat systemet och efter kundens anskaffningsfas. Enligt våra avgräns-
ningar (se kapitel 1 fokuserar vi i första hand på kundens sida av denna dub-
belsidiga livscykelsyn.

En generisk systemutvecklingsprocess kan beskrivas som bestående av fem fa-
ser; analys, design, implementering, testning och integrering (de Cesare, 2006;
Christiansson B, 2000b), se Figur 10.9. Analysfasen innebär ett arbete med att
nå förståelse för den verksamhet som informationssystemet ska stödja och be-
står ofta i att fånga upp och att få utvecklare att nå insikt i den redan genomfö-
ra verksamhetsanalysen, ofta används eller skapas en detaljerad kravspecifika-
tion under denna fas som sedan ligger som grund för resterande utvecklingsar-
betet. Designfasens syfte är att utveckla en detaljerad beskrivning av informa-
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Figur 10.8 Ett standardsystems livscykel
(lätt modifierad från Nilsson 1991, sid. 66)
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tionssystemet. Detta kan ligga till grund för en implementering av systemet.
Implementeringsfasen innebär att uttrycka designen på ett för datorn exekver-
bart sätt. Testfasen innebär att identifiera och eliminera felaktigheter och icke
önskvärda effekter i systemet och verifiera systemets funktionalitet. Integre-
ringsfasen innebär slutligen att anpassa implementeringen till existerande
miljö och befintliga system. Pilen i figuren repesenterar informationssystemets
utveckling från analys till integrering. 

Christiansson (B, 2000) beskriver även en utvecklingsprocess anpassad för
komponentbaserad systemutveckling, se Figur 10.10. Jämfört med den gene-
riska processen beskriven i Figur 10.9 så är det vissa skillnader. Dessa skillna-
der är anpassningar och vidareutvecklingar som gjorts på utvecklingsproces-
sen för att den ska vara applicerbar vid utveckling av komponentbaserade in-
formationssystem såväl som utveckling av enskilda mjukvarukomponenter.
Livscykeln inleds med en analysfas där de specifika krav som ska ligga till
underlag för anskaffning och/eller design av enskilda komponenter, här an-
vänds och skapas kravspecifikationer och mycket av det specificeringsarbete
och utformning av användbara kravspecifikationer som behandlas i ett eget
kunskapsområde används här. Efter analysfasen följer en anskaffningsfas, där
eventuella standardkomponenter anskaffas. Därefter följer en designfas där
existerande komponenter som kräver vidareutveckling kan designas eller om
komponenten inte redan existerar kan en mer traditionell mjukvarudesign ske.
Efter implementeringsfasen följer en testfas med namnet ”implementations-
testning”, denna testfas är ämnad för testning av enskilda komponenter. Vid
komponentbaserad systemutveckling bör man skilja på komponenterna och de
system som ett antal komponenter tillsammans bildar. Varje komponent bör
genomgå testning innan komponenterna integreras med andra komponenter.
Efter integreringsfasen har det tillkommit ytterligare en testfas med namnet
”integrationstestning”, denna testfas är ämnad för testning av en grupp
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Figur 10.9 Generisk systemutvecklingsprocess
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komponenter som tillsammans bildar ett komponentbaserat informationssys-
tem. 

10.4.1 Analys
Analysfasens syfte är att identifiera och ge förståelse för de problem som in-
formationssystemet ska lösa. Att använda ett komponentsynsätt under analys-
fasen kan innebära att analysera problemen utifrån ett komponentperspektiv.
Pressman (2005, sid. 818) beskriver arbetet som; ”... to identify, construct,
catalog, and disseminate a set of software components that have applicability
to existing and future software...”. De komponenter som identifieras beskrivs
på en hög abstraktionsnivå med utgångspunkten att komponenten redan
existerar för anskaffning (Leung, 2006). Därefter kan arbetet gå vidare med att
anskaffa komponenter eller komponentbaserade system som uppfyller beskriv-
ningen. Viktiga frågeställningar förutom hur komponenten beskrivs är hur
komponenterna kan interagera och vilken funktionalitet de erbjuder. Detta
medför att det sätt som en komponent beskrivs på bör vara väl definierat i
verksamheten. Om vi vill uppnå återanvändning måste det dessutom vara
standardiserat. Beroende på graden av återanvändning bör beskrivnings-
tekniken vara standardiserad även över verksamhetsgränser, för att på så sätt
kunna identifiera standardkomponenter. Under analysfasen är kravspecifika-
tionen att betrakta som ett centralt dokument. Om kravspecifikationen inte
redan existerar så är det under analysfasen som arbetet med att utforma krav-
specifikationen görs. 
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Figur 10.10 En process för komponentbaserad systemutveckling
(Christiansson B., 2000)
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10.4.2 Anskaffning
Då komponentbaserad systemutveckling bedrivs kan (om verksamheten enbart
anskaffar existerande komponenter) designfasen ersättas med en anskaffnings-
fas där anskaffning av de komponenter som har identifierats under analysfasen
sker. Vid anskaffning existerar komponenten redan och kommer därför inte att
designas. 

Anskaffning av komponenter är baserad på kunskap om vad som behövs
(krav) och på kunskap om vad som finns tillgängligt (lösning). Anskaffnings-
fasen är den fas då kravspecifikationen och lösningsspecifikationen möts. Ar-
betet med att baserat på krav identifiera tänkbara lösningar görs genom att
kravspecifikation och lösningsspecifikationer jämförs. Vigder et al., (1996,
sid. 13) uttrycker detta som; ”… in order to realize the benefits of COTS soft-
ware a procurement process must be in place that defines requirements ac-
cording to what is available in the marketplace, and that is flexible enough to
accept COTS solutions when they are proposed.”. Detta innebär att vi behöver
ta hänsyn till vad som finns att anskaffa samt även definiera en nivå av tillåten
avvikelse som möjliggör en mer flexibel acceptans av komponenter. Leung
(2006, sid. 187) beskriver två strategier för detta arbete; ”There are two basic
strategies for selecting a COTS product, depending on whether the evaluator
needs the best available COTS product:

• Best fit-strategy: the objective is to identify the best COTS product
among all the candidates.

• First-fit strategy: the objective is to identify the first COTS product
that satisfies all the requirements. If no COTS produt satisfies all the
requirements, then the best product from the available COTS prod-
ucts is selected.”

Viktiga frågeställningar förutom komponentens lösningsspecifikation är hur
komponenterna hänger ihop och vilken funktionalitet de erbjuder. Detta med-
för att det sätt som en lösningsspecifikation beskrivs på påverkar hur fram-
gångsrikt en anskaffning kan genomföras. Om vi dessutom vill nå utanför den
egna verksamheten bör sättet vi specificerar komponenter på vara standardise-
rat (Christiansson B, 2000b). Ett standardiserat sätt att uttrycka en lösnings-
specifikation bör öka möjligheten att kontrollera om en befintlig komponent
kan användas och på så sätt uppnå återanvändning. Detta medför möjligheten
att söka i komponentlager efter en existerande komponent som har samma
eller liknande lösningsspecifikation som den man har behov av. 

Komponentbaserad systemutveckling kan dessutom bidra med en möjlighet
till ökad förståelse av en problemsituation. Genom kunskap om de tjänster
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som befintliga komponenter erbjuder kan detta vid analysen ge en ökad för-
ståelse för problemsituationen och förmåga att definiera denna. Kommunika-
tionen mellan analytiker och aktörer i problemsituationen kan förbättras ge-
nom att en ‘statisk’ miljö existerar i form av befintliga komponenter och deras
tjänsteutbud. Detta innebär att antalet okända faktorer i analysarbetet kan min-
skas. 

Då komponentbaserad systemutveckling bedrivs tenderar analysfasen att gene-
rera en mer abstrakt och kvalitativ kravspecifikation då existerande kompo-
nenter sätter de kvantitativa gränserna för vilka komponenter som kan an-
vändas. Antag exempelvis att vi har ett krav att det ska gå att skicka data mel-
lan två system i en sekvens (’batch’) genom användande av Internet. Detta är
ett exempel på ett mera kvalitativt formulerat krav. Traditionellt sett skulle kra-
vet innehållit en exakt specificering av formatet på de data som skulle skickas
samt protokollet som skulle använts för kommunikationen. Vidare påpekar
Dean & Vigder (1997, sid. 5) att användarmedverkan vid analysfasen kan öka
då komponentbaserad systemutveckling bedrivs; "The major goal is to at-
tempt to describe the real world functionality of the system as opposed to de-
scribing the technical aspects. This leads us to conclude that the needs of the
end user take on a much more important role in COTS software based devel-
opment...". 

Anskaffningsfasen kan beskrivas genom ett flödesdiagram, se Figur 10.11. Fi-
guren beskriver en idealsituation där flera möjliga anpassningar för en specifik
situation är möjliga. Under analysfasen identifieras ett behov av en kompo-
nent, krav på komponenten beskrivs. Under anskaffningsfasen undersöks först
det interna komponentlagret. Finns inte komponenten där så söks externt hos
leverantörer. Finns inte komponenten där så beställs en tillverkning av kompo-
nenten som antingen kan ske via en förädling av existerande komponenter
eller helt ny tillverkning. Under denna process är det komponentens beskriv-
ning (existerande eller önskvärd) som möjliggör anskaffningen.
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Vi har genomfört en studie av en av de största marknadsplatserna för förmed-
ling av COTS mjukvarukomponenter. Marknadsplatsen erbjuder en mötesplats
för leverantörer av komponenter och anskaffare av komponenter. Marknads-
platsen heter Componentsource (2006) och bedriver hela sin verksamhet på
Internet. Leverantörer distribuerar information och komponenter via Internet
och anskaffare identifierar komponenter och ingår avtal om användning via In-
ternet. Componentsource har bedrivit verksamhet sedan 1995 under parollen
“Making Reuse a Reality”. På marknadsplatsen anges att detta är; “the mar-
ketplace of choice for technical decision makers everywhere - home to the
world's largest source of software components for all platforms (9,000 com-
ponents and expanding)”. Motiven till verksamheten är enligt information på
marknadsplatsen; “In our experience component acquisition is oftentimes hin-
dered due to lack of tools to aid identification of components. There are no
standard strategies for identifying components, or any standard language for
expressing requirements on components.” Detta fenomen identifierade
Vaughn redan 1990 då han påpekade behovet av standarder för att möjliggöra

307

Figur 10.11 Flödesdiagram över anskaffningsfasen
av mjukvarukomponenter
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identifikation och anskaffning av komponenter; ”A standard approach to
building and using components must be set and universally practiced if the
software engineering community is to reap the benefits…of reusable software
components…” (Vaughn, 1990, sid. 1). Detta citat är giltigt än idag, visser-
ligen har det bedrivits en hel del forskning inom området men vi visar i en
studie av 20 strategier för att specificera komponenter att det fortfarande sak-
nas strategier för att underlätta identifikation och anskaffning av existerande
komponenter (Christiansson & Christiansson, 2003a, se även bilaga 4 för en
sammanfattning av den studien). 

Componentsource har enligt egen utsago ett stort antal både anskaffare och le-
verantörer knutna till sin marknadsplats, de har dessutom over 9000 kompo-
nenter i sitt register. För att deras verksamhet ska fungera behöver de hantera
problemen med anskaffning och identifikation. Vi anser det därför relevant att
undersöka hur identifikations- och anskaffningsfasen är utformad på mark-
nadsplatsen, genom att kartlägga denna process får vi en pragmatisk och an-
vändbar strategi för hur identifikation och anskaffning faktiskt bedrivs i empi-
rin. Genom att studera denna process kan vi även kartlägga den lösningsspeci-
fikation (komponentspecifikation) som används på marknadsplatsen.

Vi har börjat med att identifiera och beskriva den process Componentsource
(2006) benämner “Find a component”. Därefter anlayserar vi det informa-
tionsinnehåll som används under processen i kapitel 13. Denna information
representerar innehållet i den specifikation som används för att möjliggöra
anskaffning och identifikation.

“Find a component”-processen 

Processen initieras med en fritextsökning som baseras på användandet av nyc-
kelord som representerar komponentens funktionalitet. Dessa nyckelord be-
finner sig på en hög abstraktionsnivå där exempelvis ordet “customer” re-
presenterar all funktionalitet som kan relateras till hantering av kunder. Vilka
nyckelord som går att använda är inte formaliserat utan detta är helt upp till
den som söker efter komponenter att uttrycka, på samma sätt är det helt upp
till leverantören att då en komponent överlämnas till Componentsource uttryc-
ka de nyckelord som de anser representerar komponentens funktionalitet och
användning. Det finns några mycket övergripande rekommendationer då nyc-
kelord ska anges, dessa säger att man bör använda tänkbart namn på kompo-
nenten och ord som beskiver komponentens funktion på ett övergripande plan.
Exempelvis kan nyckelorden “credit card verification” innebära att kompo-
nenter som har detta som hela eller delar av sitt namn identifieras men även
komponenter som utför denna funktion kan identifieras. När denna initiala
övergripande och informella sökning genomförts finns det ett antal ytterligare
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kriterier att använda för vidare identifikation. Dessa kriterier är dock formella
och redan definierade av Componentsource. Dessa kriterier baseras på vilken
arkitektur komponenten är anpassad till, vilket operativsystem de fungerar
under. Nästa steg i urvalsprocessen är att välja version och release av
komponenten, beroende på hur komponenten förvaltas av leverantören kan
den förekomma i olika upplagor med olika funktionsinnehåll och stöd.
Därefter presenteras de komponenter som kvarstår efter det urval som gjorts
enligt den lösningsspecifikationsmodell man följer på Componentsource (se
även kapitel 13).

10.4.3 Design
Om komponentbaserad systemutveckling bedrivs är det centralt att under de-
signfasen ha stor kunskap om den komponentarkitektur som används. För att
uppnå de positiva effekter som förväntas med ett komponentsynsätt bör man
ha skapat en given komponentarkitektur som spänner över alla de informa-
tionssystem som finns i verksamheten (Booch, 1994; Szyperski, 2002;
Jacobson et al., 1997). Det kan krävas att denna komponentarkitektur följer en
marknadsstandard för att kunna samarbeta och utnyttja leverantörers och
kunders informationssystem. Arbetet med att skapa en komponentarkitektur
bör inte bedrivas för varje problemsituation separat utan bedrivas parallellt på
en verksamhetsnivå, då komponentarkitekturen är en del i en verksamhets
totala informationssystemarkitektur som bör vara sammanhängande. Paradox-
alt nog så leder användandet av ett komponentsynsätt till att komponentar-
kitekturen bör styras och utvecklas centralt. Detta står i direkt motsats till en
av fördelarna med att använda ett komponentsynsätt nämligen att de kompo-
nenter som bygger upp ett informationssystem kan existera och förvaltas dis-
tribuerat (lokalt) för att minska verksamhetens centralisering. 

Om verksamheten producerar mjukvarukomponenter kommer det under de-
signfasen att ske en design av de komponenter som konstrueras eller förädlas.
Denna process kan jämställas med en traditionell design av mjukvara men
dock kan vissa skillnader påpekas:

• En komponent kommer att vara mindre komplex att konstruera då den
erbjuder definierad funktionalitet via ett specificerat kommunikations-
gränssnitt. Detta benämns vanligen med modularisering av mjukvara och
är en erkänd teknik för att hantera komplexitet inom skräddarsydd system-
utveckling (de Cesare, 2006). 

• Vid design bör det finnas en uttryckt specifikation av komponenten
(Christiansson B, 2000b).
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• Att utforma komponenter kan bedrivas självständigt och parallellt med de-
sign av andra komponenter (Pressman, 2005).

• Designen bör genomföras på ett sådant sätt att återanvändning kan uppnås
(Meyer, 2002; O’Callaghan, 2006).

• Vid design av komponenter bör komponenten anpassas till given kompo-
nentarkitektur (Szyperski, 2002; Acosta & Madey, 2006).

10.4.4 Implementering
Vid implementering uttrycks designen på ett för datorn exekverbart sätt. Detta
görs i traditionell mening genom att mjukvaran som krävs konstrueras eller
köps in av leverantör. Då komponentbaserad systemutveckling bedrivs innebär
det att implementeringen övergår från ett konstruktionsarbete till ett mon-
teringsarbete. Istället för att mjukvaran skapas i ett traditionellt programut-
vecklingsverktyg så monteras färdiga mjukvarukomponenter ihop till det sy-
stem som beskrivits i designfasen. 

Förespråkarna av komponentbaserad systemutveckling menar; ”…components
make it possible today to construct systems that are, to some degree at least,
composed of prebuilt independent units of deployment…” (O’Callaghan,
2006, sid. 109). En stor reducering i arbetsbörda då programmerare inte längre
konstruerar hela system från början utan istället kan sätta ihop färdiga delar till
hela system. Vissa komponenter kommer fortfarande att behöva konstrueras,
de som är verksamhetsspecifika eller unika för en viss situation. En del kom-
ponenter kommer att kräva en förädling för att passa in i en given lösning. 

10.4.5 Implementationstestning
Efter anskaffning och implementering behövs det en omfattande testfas. En ny
komponent bör testas för att man ska vara säker på att komponenten utför det
som specifikationen beskriver samt att den fungerar. Det kanske till och med
behövs testning för att förstå vad komponenten gör och hur den imple-
menterats. Leung (2006, sid. 186) beskriver detta som; ”Selecting the appro-
priate COTS product is difficult because of the lack of a well-defined selection
process, incomplete evaluation, rapid changes in the marketplace, inappro-
priate result analysis, and a large set of COTS candidates.”

Detta innebär att precis som vid skräddarsydd systemutveckling, där testfasen
kommer efter implementering, bör det vid bedrivandet av komponentbaserad
systemutveckling genomgås en testfas efter implementering. En skillnad är
dock att vid anskaffning av komponenter behöver även dessa genomgå en im-
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plementationstestning. Det bör dock påpekas att då en komponent testats och
visat sig uppfylla sin specifikation kan verksamheten återanvända den utan att
genomföra denna initiala testning igen. En sammanfattning av imple-
menteringsfasen skulle kunna vara att först genomgå en anskaffningsfas som
kan leda till behovet av förädling eller konstruktion av komponenter. Därefter
genomgås en initial testfas för att undersöka att komponenten utför det som
specifikationen beskriver och att den dessutom har en tillräcklig tillförlitlighet.
Därefter kan komponenten implementeras samt placeras i verksamhetens kom-
ponentlager för att uppnå återanvändning. Då en komponent anskaffas bör den
testas innan integrering sker. Testning kommer att ske av delvis nya orsaker
jämfört med traditionell systemutveckling där test genomförs för att identifiera
och eliminera de felaktigheter och icke önskvärda effekter som ett in-
formationssystem har. Då komponentbaserad systemutveckling bedrivs kom-
mer test även ske för att skapa förståelse för och kunskap om en given kom-
ponent. Då en komponent anskaffats bör det kontrolleras att komponenten
verkligen uppfyller det den anskaffats för och har en tillräcklig nivå av tillför-
litlighet Kolb & Muthig (2006, sid 124) beskriver detta som; ”…it also high-
lights the need for more effective methods and techniques for ensuring the
quality of software artifacts that are intended for reuse.”.

För att kunna genomföra ett test bör man veta vad som ska testas och vad sy-
stemet ska klara av att uppfylla. Detta innebär i traditionell systemutveckling
att man använder sig av resultaten av analys- och designfaserna för att kon-
struera de testfall som krävs. Ett problem med att åstadkomma de testfall som
krävs är att en översättning av analysresultaten till konkreta test i imple-
menteringsfasen är nödvändig. Vid komponentbaserad systemutveckling för-
enklas detta genom att varje komponent har en specifikationsnivå, den be-
skriver exakt vad komponenten utför och testfall kan konstrueras utifrån den-
na. 

10.4.6 Integrering
Integrering innebär att implementeringen anpassas till existerande miljö och
befintliga system. Detta blir en central roll i komponentbaserad systemutveck-
ling. Det är under denna fas som systemets komponenter sammanfogas till det
färdiga systemet. Arbetet i integreringsfasen förenklas av att det finns en väl
definierad systemarkitektur som tas hänsyn till under analys, design och im-
plementering. Enligt vissa förespråkare för komponentbaserad systemutveck-
ing är detta arbete inte resurskrävande utan innebär enbart att en ”plug in”
process genomlöps. Detta är under förutsättning att en grundläggande system-
arkitektur som möjliggör detta existerar. 
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Enligt vissa förespråkare av komponentbaserad systemutveckling kan proces-
sen att integrera komponenter beskrivas som att; ”…software vendors can
create their own innovative, unique, and value-added components that can
plug into other vendors’ components. The different software vendors don’t
even need to communicate with each other to exchange specifications or in
any way coordinate the design and assembly of their specialized software
components.” (Leake 1994, sid. 2). Detta stämmer dock inte riktigt med andra
erfarenheter som dokumenterats. Iribane et al. (2006, sid. 201) påpekar att det
oftast krävs någon form av sammanfogningsteknik som inte har med kompo-
nenterna att göra utan snarare med den systemarkitektur som finns; "Finally,
wrappers may be used to adapt the selected COTS components (hiding extra
services not required, or adapting their interfaces for compatibility or interop-
erability reasons), and some glue language can be used to compose and coor-
dinate the component interactions.”.

Från Software Engineering Institute (1997, sid. 1) påpekas vidare att integra-
tionsfasen får en mer central roll om anskaffning av komponenter görs; "In
contrast to traditional development, where system integration is often the tail
end of an implementation effort, component integration is the centerpiece of
the approach; thus implementation has given way to integration as the focus
of system construction" .

En annan effekt på integreringsfasen är att vissa problem med komponenter
inte kan upptäckas förrän integrationen görs (ibid.). Detta innebär att även in-
tegrationsfasen kommer att påverkas av den efterföljande testfasen, men här
kommer testningen att ske utifrån komponenters påverkan av och på varandra.
Att detta arbete skulle kunna genomföras med ett ’plug and play’ tillväga-
gångssätt kan tyckas något oreflekterat.

Om verksamheten konstruerar mjukvarukomponenter för försäljning innebär
det att integreringsfasen kommer att ersättas med en marknadsföring/distribu-
tionsfas. Under denna fas bör verksamheten försöka få kunder att anskaffa de
komponenter som den leverantören erbjuder. Veryard (2001) kallar detta för
att publicera komponenten, detta innebär att komponentens existens blir känd
och möjlig att identifiera av den tänkta kundgruppen, exempelvis genom
distribution på en marknadsplats som Componentsource (2006)..

10.4.7 Integrationstestning
Integrationstestning innebär att det integrerade informationssystemet genom-
går en testning för att identifiera och eliminera de felaktigheter och icke
önskvärda effekter som systemet har samt att verifiera och kontrollera sy-
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stemets kvalitet. En testfas leder sällan till att alla fel och brister elimineras
utan innebär oftast att en viss nivå av tillförlitlighet uppnås. Denna nivå är
starkt beroende av den problemsituation som systemet är avsett för (Pressman,
2005). 

Vid komponentbaserad systemutveckling kommer testfasen att påverkas
främst avseende när i systemutvecklingsprocessen testen genomförs. Som ti-
digare nämnts kommer test att ske både efter implementerings- samt integra-
tionsfasen. Implementeringstest kan snarare kopplas ihop med en given kom-
ponent än ett givet informationssystem. Integreringstest avser snarare informa-
tionssystem framför enskilda komponenter, (Kolb & Muthig, 2006). 

10.5 Sammanfattning och bidrag för
kunskapsområdet

De identifierade centrala egenskaper hos mjukvarukomponenter kan samman-
fattas i den definition vi genererat och som ligger till grund för begreppet
mjukvarukomponent inom ramen för denna avhandling;

”En mjukvarukomponent:

• är självständig,

• är återanvändbar,

• erbjuder definierad funktionalitet via ett specificerat kommunika-
tionsgränssnitt,

• kan påverka-/påverkas av andra mjukvarukomponenter,

• bör ha en specifikation, och

• kan ha flera implementationer samt exekverbara (binära) former.”

Informationssystem är beroende av och existerar inom ramen av en arkitektur.
Arkitekturer spelar därför en central roll vid utveckling av informationssy-
stem. Då komponentbaserad systemutveckling bedrivs kan denna arkitektur
betraktas som tredelad (Christiansson B, 2000b sid. 148); ” … ett komponent-
baserat informationssystem bestäms av tre arkitekturer: 

1) IS-arkitekturen,

2) IT-arkitekturen, och

3) komponentarkitekturen.”
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Vi anser att anskaffning av mjukvarukomponenter som strategi för att utveckla
informationssystem kan liknas vid anskaffning av standardsystem i miniatyr-
format. Där en mjukvarukomponent kan betraktas som ett mini-standardsy-
stem i miniatyr. Detta medför att en komponents livscykel kan beskrivas som
en växelverkan mellan leverantör och kund. Samma mjukvarukomponent har
en livscykel i den utvecklande verksamheten samt en annan livscykel i den an-
vändande verksamheten. Dessa två separata livscykler har beröringspunkter
och beroendeförhållanden sinsemellan. Den traditionella synen på processen
för komponentbaserad systemutveckling kan sammanfattas i följande faser:

Analysfasen innebär att uppnå förståelse för problemen som informationssy-
stemet ska lösa och identifiera dem utifrån ett komponentperspektiv, detta ar-
bete dokumenteras vanligtvis i en kravspecifikation som sedan ligger till
grund för det vidare utvecklingsarbetet.

Anskaffningsfasen medför att anskaffa de komponenter som man har identifi-
erat under analysfasen, detta görs genom att kravspecifikationen och lösnings-
specifikationer av tänkbara komponenter studeras och beslut om eventuell an-
skaffning fattas.

Designfasen genomlöps om anskaffade komponenter behöver anpassas eller
om anskaffningen inte gav resultat och komponenten ska utvecklas då behöver
komponentens utformas innan implementering kan ske.

Implementeringsfasen är fasen där mjukvarukomponenter konstrueras enligt
den analys och design som gjorts. 

Implementationstestningsfasen innebär att en implementerad komponent testas
för att eliminera felaktigheter och icke önskvärda effekter i komponenten samt
att verifiera komponentens funktionalitet.

Integreringsfasen innebär att implementeringen anpassas till existerande sys-
temarkitektur och miljö. Detta görs genom att komponenter kopplas samman.
Sammankopplingen möjliggörs genom den komponentarkitektur som används.

Integrationstestningsfasen genomförs för att identifiera och eliminera felak-
tigheter och icke önskvärda effekter hos de integrerade komponenterna och att
verifiera systemets totala funktionalitet. Integrationstestning fokuserar på test-
ning av komponenters interaktion och samverkan.
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11 Mjukvarukomponenter i LiV 
Kapitlet avser att behandla forskningsfrågan ”Vilka generiska begrepp och
möjliga egenskaper kan användas för att identifiera behov av och beskriva
mjukvarukomponenter?” Kapitlet innehåller empirigrundad teori genererad
från vår studie av VISI-projektet. Kapitlet syftar till att ge en empirisk bak-
grund till kunskapsområdet mjukvarukomponent, och även dokumentera hur
synen på kunskapsområdet var inom VISI-projektet. Kapitlet inleds med synen
på begreppet mjukvarukomponent. Vidare diskuteras synen på arkitekturer vid
användning av komponentbaserade informationssystem. Därefter följer ett av-
snitt om synen på komponentbaserad systemutveckling. Kapitlet avslutas med
en sammanfattning.

Vi har valt att identifiera mjukvarukomponenter som ett eget kunskapsområde
i denna doktorsavhandling och det har vi gjort baserat på att det är den strategi
för systemutveckling som vi valt att studera. Av de fyra kunskapsområden vi
identifierat hanterar två områden subjekt och de andra två avser aktivitet. Kun-
skapsområdet verksamhetsprocess representerar det andra subjektet i denna
forskningsstudie och, i vårt perspektiv, betraktar vi kopplingen mellan dessa
två kunskapsområden som den specifikation som används för anskaffning av
komponentbaserade informationssystem, se Figur 11.1. Klammern represente-
rar fokusområdet för detta kunskapsområde där delvis specifikationer ingår
genom de lösningsspecifikationer komponentleverantörer behöver producera
för att möjliggöra distribution av komponenter. Fokus för detta kapitel är
markerat med fet stil i figuren. I detta kapitel kommer vi att behandla gen-
eriska begrepp och möjliga egenskaper för att identifiera och beskriva mjuk-
varukomponenter utifrån empiri. 

Det komponentperspektiv som använts inom VISI-projektet innebär att det
finns ett grundläggande synsätt där system kan anskaffas, konstrueras och im-
plementeras baserat på mer eller mindre standardiserade byggblock i form av
mjukvarukomponenter. Grundtanken är att byggblocken i systemen är anpas-
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Figur 11.1 Förhållande till kunskapsområdet verksamhetsprocess och
fokus för kunskapsområdet mjukvarukomponent

�� ����
� � ���
� �� � � ��

 �� �	��� �
�� 
� � �� ��

� � � � �������� �

.� �� �

(
(-&



Kapitel 11. Mjukvarukomponenter i LiV

sade till en på förhand definierad arkitektur där denna arkitektur styr imple-
mentationen av en komponent men inte påverkar funktionaliteten hos den-
samme, se Figur 11.2. ”Även om vi vill ha ett så öppet system som möjligt
krävs det att vi gör val av såväl struktur som standarder, teknik och produk-
ter… I val av standard, teknik och produkter är funktion i allmänhet överord-
nad tekniska aspekter, men ibland kan man bli tvungen att välja bort en pro-
dukt för att den inte passar ihop med övriga.” (VISI 2001, sid. 9)

Inom VISI-projektet finns det ett antal olika synpunkter på orsakerna till valet
av denna komponentsyn. En aspekt är att inom den egna verksamheten kan ett
organisationsoberoende skapas om systemen inom olika delar av organisatio-
nen består av samma komponenter; ”Vi utsattes för många organisations-
förändringar som gav problem då varje organisation hade sitt eget system, vi
behövde samma system” (Johnsson, 040614). Johnsson uttrycker detta som att
de; ”sökte ett organistationsoberoende system”. Midb�e (040616) tillägger as-
pekten organisatorisk komplexitet; ”det är flera skäl men verksamhetens kom-
plexitet … många olika delprocesser som samverkar med varann. Vi såg att vi
inte ville låsa fast oss i ett stort monolitiskt system. Vi hade ganska många så-
dana när detta började och de var kanske bra för en del sorts verksamhet men
stödde inte informationsöverföring mellan enheter och mellan olika professio-
ner och delprocesser.”

Johnsson (040614) påpekar även vikten av informationsoberoende, oberoende
av var i verksamheten en patient befinner sig ska inte informationen om denne
påverkas av att olika systemgränser passeras; ”data om patienten ska inte bli
berörd utav att vi förändrar organisationen”. Detta illustreras i Figur 11.3 där
patientinformationen är frikopplad från de informationssystem (IS i figuren)
som använder och påverkar den.
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Figur 11.2 En komponent anpassad till en given
arkitektur
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En annan viktig faktor är att få ett leverantörsoberoende; ”vi ville inte låsa oss
till en leverantör, ingen leverantör har komplett funktionalitet” (Hallberg,
040621). Då ingen leverantör kan leverera ett komplett system som passar
hela verksamheten satsade man på att ha möjligheten att anskaffa funktionali-
tet från flera leverantörer genom att ha en öppen komponentarkitektur; ”Olika
leverantörer kan leverera olika komponenter istället för att leverera stora sy-
stem med all funktionalitet.” (Johnsson 040614).

Ytterligare orsaker till användandet av en komponentsyn var möjligheten att
förändra och vidareutveckla systemen genom att ersätta komponenter när nya
bättre alternativ finns tillgängliga, se Figur 11.4. Inom VISI-projektet uttryck-
tes detta som att; ”vi ville ha avgränsade komponenter som kunde tas fram för
att stödja en specifik del och sedan kopplas ihop med andra och även bytas ut
när det kom andra och bättre komponenter.” (Midb�e, 040616). Hallberg
(040621) uttrycker detta som att; ”Vi ville ha en genomtänkt arkitektur som
matchade våra krav från verksamheten … grundtanken … någon form av bas
där alla gemensamma data och funktioner ska finnas och den tänker vi oss
ska leva väldigt länge, det ska ta lång tid innan vi byter ut den, sen på den ska
det finnas utbytbara system som använder allt grundmaterial i plattformen
och dom kan då köpas från flera olika leverantörer och bytas ut efter hand.” 
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Figur 11.3 Information som är fristående från de informa-
tionssystem som använder och påverkar den

Figur 11.4 Uppdatering av en komponent i ett befintligt in-
formationssystem
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En annan aspekt är det faktum att det inte går att på förhand fånga alla krav på
ett stort och komplext system; ”vi insåg att vi inte fångat alla krav så det gäl-
ler att ha en kreativitet” (Börjesson, 040622). Genom att använda ett kompo-
nentperspektiv öppnas möjligheten att komplettera systemen genom anskaff-
ning eller utveckling av komponenter som uppfyller de krav som inte identifi-
erades i de första skedena. I Figur 11.2 illustreras detta genom att den tillkom-
mande komponenten kan betraktas som uppfyllande krav som inte existerade
vid den initiala anskaffningen av systemet.

Börjesson (040622) tillägger även en ökad tillförlitlighet och bättre testbarhet
som orsaker till en komponentsyn. Dessutom påpekar Börjesson (040622)
möjligheten till en iterativ systemutveckling; ”Vi ville ha ett komponentba-
serat system för att få en större utvecklingsbarhet, förändringsbarhet, le-
verantörsoberoende, högre tillförlitlighet, testbarhet och möjlighet till iterativ
utveckling.”.

11.1 Begreppet mjukvarukomponent
Inom VISI-projektetet har följande definition av begreppet mjukvarukompo-
nent använts; ”En komponent är en funktionellt väl avgränsad del av ett sy-
stem. En komponent tillhandahåller en eller flera tjänster, som i sin tur kan
nås via ett eller flera gränssnitt. Komponenterna beskrivs bl a av sin lokala
begrepps-modell (den del av begreppsmodellen som komponenten för-
verkligar i omvärldens ögon, med en uppräkning och beskrivning av de tjäns-
ter den kan utföra, samt dess olika beroenden av olika typer… Komponenter-
na kan samverka med varandra på ett enhetligt sätt för att tillhandahålla IT-
tjänster till en användare. De kan vara installerade på en och samma dator
eller vara distribuerade i ett datornät.” (VISI 2000:5, sid. 17). Detta
illustreras i Figur 11.5 där pusselbitarna representerar de olika
kommunikationsgränssnitt som komponenten erbjuder.
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Figur 11.5 En komponents innehåll

 

� ������ ! � ����	���

! �  �� � � �
� �� ��

� ������ �

� � 
� � �� ��

�� 

� ���
��� �� ���
 �������� �



Del IV –Mjukvarukomponenter

I denna definition betraktas en komponent som en avgränsad del av ett system.
Detta ger uppfattningen att systemet identifieras först och sedan komponenten.
Detta synsätt genomsyrar även de riktlinjer som ges för hur komponenter kan
avgränsas. Genom att beskriva verksamhetens behov kan man sedan utifrån
denna behovsbeskrivning identifiera enskilda komponenter. Vidare betraktas
en komponent som erbjudare av tjänster, detta är komponentens implementa-
tion i drift. Inom VISI-projektet identifierades det faktum att en komponent
kan erbjuda sina tjänster via flera gränssnitt. Detta kan uppnås exempelvis
genom olika implementationer av samma komponent. I definitionen används
begreppet gränssnitt där; ”Ett gränssnitt utgör en del av ett protokoll för hur
man begär en eller flera tjänster av en komponent och hur komponenten leve-
rerar resultatet. Gränssnittet är beroende av den teknik man valt.” (VISI
2000:5, sid. 17). Vidare särskiljer man på två typer av gränssnitt (VISI 2000:5,
sid. 18); ”Det finns två huvudsakliga typer av gränssnitt: användargränssnitt
och komponentgränssnitt” Där ett användargränssnitt är allt det som gör det
möjligt för användaren att utnyttja en IT-tjänst (se nedan). Ett
komponentgränssnitt beskriver en grupp funktioner, informationsstrukturer
och valmöjligheter som tillhandahålls av en komponent på implementations-
nivå.

I VISI-projektet beskrivs även en komponents möjlighet att samverka med
andra komponenter för att tillsammans erbjuda användaren IT-tjänster; ”Med
IT-tjänst menas oftast en grupp funktioner som stödjer en verksamhetsmässigt
avgränsade arbetsuppgift.” (VISI 2000:5, sid. 16) Vidare utnyttjar man
komponenters möjligheter att vara distribuerade i ett eller flera nätverk;
”Komponenterna ska kunna installeras och köras på olika datorer samman-
länkade i ett datornätverk men ändå enkelt kunna använda varandras tjäns-
ter” (VISI 2000:5, sid. 12). En komponent bör kapsla in sin funktionalitet och
den information komponenten behandlar, detta innebär att; ”… dess inre
struktur är dold för omgivande komponenter och att dess information endast
är åtkomlig via väl specificerade tjänster.” (VISI 2000:5, sid. 12). Lokal be-
greppsmodell representerar den information som komponenten dels behöver
som input men även den information som komponenten producerar. Det som
utmärker en lokal begreppsmodell är att den är uttryckt genom det språk som
används inom den vårdenhet komponenten är tänkt att stödja. Se Tabell 11.1
för en sammanfattning av detta avsnitt. Begreppen i tabellen kan härledas till
den löpande texten genom de markerade begreppen (fet och kursiv stil).
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Tabell 11.1 Sammanfattande begreppstabell avseende begreppet mjukvarukompo-
nent i LiV

Källa Begrepp Definition Egenskaper

VISI
2000:5

Tjänst Ett sätt att beskriva
funktionalitet hos
komponenter.

Utgår ifrån användarens
behov.

Sätter användning i cent-
rum.

Kan omfatta flera kompo-
nenter.

VISI
2000:5

Gräns-
snitt

Det protokoll som an-
vänds för att begära
tjänster av komponen-
ter. 

Översiktlig beskrivning av
komponenters kommunika-
tionsgränssnitt.

VISI
2000:5

Samver-
kan

Komponenters möj-
lighet att interagera
med andra komponen-
ter.

Genom samverkan skapas
IT-tjänster.

VISI
2000:5

IT-tjänst En grupp funktioner
som stödjer en arbets-
uppgift.

Genomsyras av processper-
spektiv.

Användarfokus.

VISI
2000:5

Verksam-
hets-
behov

Alla komponenters
sammantagna funktio-
nalitet ska täcka verk-
samhetens behov. 

Utgångspunkt för kompo-
nentidentifikation.

11.2 Arkitektur 
Syftena till att arbeta med arkitektur beskrivs av Landstinget (VISI 2000:4,
sid. 6) som; ”Genom att arbeta med arkitektur skapas förutsättning för att få
ett långsiktigt ekonomiskt, flexibelt, komponentbaserat, framsynt, och robust
system som möjliggör att flera leverantörer kan samverka till att skapa ett sy-
stem. Detta i sin tur kan snabba på utvecklingstakten och säkra att god kon-
kurrens råder inom de olika specialområdena.” 

De grundläggande faktorer som tagits hänsyn till är att arkitekturen ska vara
komponentbaserad genom väl avgränsade och beskrivna delar som samverkar
via standardiserade gränssnitt. De kommunikationsgränssnitt som bör an-
vändas ska vara öppna kommersiella standarder som exempelvis CORBA
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och JavaBeans (se kapitel 10). Med öppna standarder menas att användning av
komponenter ska gå att genomföra utan att utvecklaren av komponenten
behöver delta. Inom Landstinget strävar man efter distribuerade lösningar där
information och tjänster ska kunna vara geografiskt utspridda i Landstingets
nätverk. Informationssystemen ska vara skiktade, där avses att uppnå flexi-
bilitet och oberoende. Skiktningen sker främst baserat på komponenttyper.
Komponenter placeras i olika skikt, någon specifik hänsyn till nödvändig
mellanmjukvara verkar inte identifierats. 

Inom VISI-projektet definierades en grundarkitektur som en; ”… slags refe-
rensmodell att använda sig av när man ställer krav på och utvärderar kom-
mande lösningar.” (VISI 2001, sid. 13) De hade som målsättning att; ”…
skapa en struktur bestående av väl avgränsade och inkapslade komponenter.”
(VISI 2000:5, sid. 12). Vidare identifierades även behovet av att gemensam-
göra begrepp för att dessa sedan ska kunna ligga till underlag för en gemen-
sam informationssystemarkitektur inom landstinget;”Allmänt anses avsak-
naden av gemensamma och entydiga begrepp vara ett allvarligt hinder för
användning av IT inom hälso- och sjukvården.” (VISI 2000:3, sid. 33). ”Ett
enhetligt ’internt språk’ skapar naturligtvis ökade möjligheter för ett enklare
och säkrare informationsutbyte med andra landsting och med andra
myndigheter.” (VISI 2000:5, sid. 11). Men förutom att identifiera behovet av
gemensamma begrepp ses även ett behov av att använda ”rätt” begrepp. Med
”rätt” avses begrepp som är användbara för att möjliggöra processorientering,
sätta användaren i centrum och genomföra kvalitetsutveckling; ”Snarare är
det så att hälso- och sjukvårdens begrepp, ’Det professionella verksamhets-
språket’, behöver utvecklas. Dagens begrepp är otillräckliga för att kunna
hantera processorientering, patienten i centrum, ständig kvalitetsutveckling
etc. Att göra föga lämpliga begrepp till gemensamma för alla leder inte till
framgång. IT-stöden skall baseras på ändamålsenliga, gemensamma och väl
definierade begrepp.” (VISI 2000:3, sid. 33).

Inom VISI-projektet har man valt att identifiera och utforma arkitekturen
genom att beskriva dess olika karaktäristika i form av en systembeskrivning.
De karaktäristika som identifierades var organisatorisk anpassningsbarhet,
verksamhetsmässig anpassningsbarhet, samverkansmöjligheter samt Mo-
bilitet; ”De egenskaper som vi ser som mest signifikanta för just vår systembe-
skrivning är:

Organisatorisk anpassningsbarhet (flexibilitet vid organisatoriska föränd-
ringar)

Verksamhetsmässig anpassningsbarhet (flexibilitet med avseende på verk-
samhetens arbetssätt, t ex olika yrkesgruppers)
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Samverkansmöjligheter (inom och mellan enheter, externt)

Mobilitet och terminaloberoende (presentationsoberoende)” (VISI 2000:4,
sid. 8).

Viktiga aspekter på den framtida arkitekturen är att den ska medföra en hög
grad av anpassningsbarhet, den ska genom sin utformning medföra flexibilitet
i de system som används. Vidare ska den möjliggöra samverkan mellan olika
organisatoriska enheter, olika vårdgivare samt samverkan mellan vårdgivare
och patient; ”Mest centralt är att kunna stödja samverkan mellan:

Organisatoriska enheter

Olika vårdgivare

Vårdgivare och patient” (VISI 2000:5, sid. 8).

Denna anpassningsbarhet och samverkansmöjlighet ska uppnås genom att sy-
stemen utformas i logiska nätverk som baseras på samverkansbehov; ”IT-stöd
och information skall kunna grupperas i logiska nätverk baserat på olika
grupperingar av samverkande vårdgivare och vårdenheter. En viss grup-
perings behov av IT-stöd och information skall i första hand tillgodoses av ett
eget avgränsat logiskt nätverk av IT-stöd och information. En annan grup-
pering har således sina IT-stöd och sin information i sitt logiska nätverk. IT-
stöden kan vara identiska och informationen av samma typer. Varje logiskt
nätverk skapar ett oberoende till andra och ett tydligt ansvar för grup-
peringens egna IT-stöd och egen information. Samtidigt kan varje logiskt nät-
verk anpassas till särskilda förutsättningar och ändå fungera i LiV:s helhet.
IT-stöd som hanterar allmän och för alla vårdenheter eller vårdprocesser ge-
mensam information ( tjänster) t.ex befolkningsregister skall tillhandahållas
av ett LiV gemensamt logiskt nätverk som är åtkomligt för “egna” nätverk via
väl definierade gränssnitt.” (VISI 2000:3, sid. 33).

Detta behov av anpassning och samverkan måste balanseras mot de inom
Landstinget stora kraven på säkerhet och sekretess i den vårdinformation som
lagras rörande vårdtagare i verksamheten;”Ökad förmåga till samverkan mås-
te kombineras med höga krav på patientsäkerhet och sekretess.” (VISI
2000:5, sid. 8). Se Tabell 11.2 för en sammanfattning av detta avsnitt.
Begreppen i tabellen kan härledas till den löpande texten genom de markerade
begreppen (fet och kursiv stil).
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Tabell 11.2 Sammanfattande begreppstabell avseende arkitektur i LiV

Källa Begrepp Definition Egenskaper

VISI
2000:4

Syfte Syfte med att
definiera och
använda en arkitek-
tur.

Skapa förutsättningar för
långsiktiga, ekonomiska,
framsynta och robusta sy-
stem.

VISI
2000:4

Öppna
standarder

Kunskap om hur
utformningen av
kommunika-
tionsgränssnitt
mellan komponenter
är allmänt kända.

Påverkar marknaden för
komponenter.

Exempel på öppna standar-
der är CORBA eller Javabe-
ans.

VISI
2000:4

Skiktning Informations-
systemen interna
struktur är upp-
delade i flera lager
som ansvarar för
olika delar av
systemens funktio-
nalitet.

Skapar möjlighet till
komponentoberoende.

Skapar möjlighet till utbyt-
barhet.

Skapar möjlighet till återan-
vändning.

Påverkar förändringsbarhe-
ten.

VISI
2000:4

Grundar-
kitektur

Ett exempel på
arkitektur som
används som re-
ferensmodell för
resterande system.

Jämförelsebar med andra
arkitekturer.

VISI
2000:4

Gemen-
samma
begrepp

Ge alla ingående be-
grepp en entydig
definition.

Gemensamgöra.
Tydliggöra.
Precisera.

VISI
2000:4

Organi-
satorisk
anpassnings-
barhet

Möjlighet att
förändra systemen
då organisationen
förändras.

Möjliggör flexibilitet i sy-
stemen vid organisatoriska
förändringar.

VISI
2000:4

Verksamhets-
mässig
anpassnings-
barhet

Möjlighet att
förändra systemen
då arbetssätt och ru-
tiner förändras.

Möjliggör flexibilitet i sy-
stemen vid verksamhets-
mässiga förändringar.
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Källa Begrepp Definition Egenskaper

VISI
2000:4

Mobilitet En arkitekturs
förmåga att skapa ett
terminaloberoende
vid systeman-
vändning. 

Systemen ska kunna an-
vändas från olika media (ex
handdatorer eller
webbgränssnitt).

VISI
2000:5

Säkerhet och
sekretess

Det skydd av den
data som finns i
informa-
tionssystemen.

Integritetsskydd

Intrångsskydd

11.2.1 IS- och IT-arkitektur
Inom Landstinget i Värmland separerar man inte på informationssystemarki-
tektur och IT-arkitektur. Vi betraktar resonemanget kring IT-arkitektur inne-
fatta både informationssystemarkitektur och IT-arkitektur. Med IT-arkitektur
avser man inom Landstinget i Värmland riktlinjer för hur IT-stöd ska utformas
och användas. I denna vision finns det identifierat att allt IT-stöd inom Land-
stinget ska följa en gemensam IT-arkitektur. Då VISI-projektet arbetade inom
ramen för Landstingets verksamhet så behövde en anpassning till Landstingets
vision göras. Visionen för IT-stödet och Landstingets organisationsfilosofi
medför ett antal strukturella egenskaper hos en för Landstinget gemensam IT-
arkitektur. De övergripande egenskaperna som kan identifieras baserat på
Landstingets vision är att:

• Vårdgivare och vårdgivare belägna på olika platser skall kunna ha
samtidig åtkomst till samt kunna skapa, registrera och läsa patientrela-
terad information.

• Användargränssnittet skall vara gemensamt (för alla system inom
Landstinget).

• Oberoende av tid och plats för systemåtkomst (användare ska kunna
nå nödvändig information från vilken terminal som helst). 

• Arkitekturen ska klara av förändringar och utökningar i systemen.

• Informationshantering innebär att information skall kunna skapas
och sammanställas vertikalt för organisatoriska enheter och hori-
sontellt längs vårdprocesser över organisatoriska gränser för såväl en-
skilt vårdåtagande (patient) som för typ av problem, diagnos eller typ
av aktivitet. Med detta menas att inom en specifik verksamhet ska in-
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formation kunna sammanställas (vertikalt), men då en vårdåtagare
slussas genom flera verksamheter ska även information om detta kun-
na sammanställas (horisontellt).

• Arkitekturen ska möjliggöra kommunikation med externa system (ut-
anför Landstingets verksamhet).

• Intressenter och vårdtagare skall kunna nyttja och samverka med
Landstingens system.

• IT-arkitekturen skall erbjuda möjlighet till modulariserad imple-
mentation för att främja flexibilitet, anpassningsförmåga och ett le-
verantörsoberoende. Modularisering kan åstadkommas genom an-
vändning av mjukvarukomponenter.

• Arkitekturen skall medge lagring, överföring och sökning av stora in-
formationsvolymer.

Dessa egenskaper bearbetades inom VISI-projektet för att översättas till mer
konkret realiserbara egenskaper hos den IT-arkitektur de inom projektet skulle
kravställa. Detta arbete ledde slutligen fram till en serie konkreta egenskaper
hos den IT-arkitektur som man inom VISI-projektet krävde att systemle-
verantörer skulle följa och anpassa sig efter; ”

• Tillgänglighet. IT-tjänster och information måste vara tillgänglig för
vårdgivare oberoende av när hon behöver dem och var de finns. In-
formationen kan finnas på och måste kunna sammanställas från olika
datorer, vårdenheter, myndigheter etc. Tillgänglighet i denna mening
gör bland annat att vårdgivare enhetsoberoende kan dela information
och därigenom samverka på ett helt annat sätt än med dagens VIS.

• Mobilitet. IT-tjänsterna måste vara tillgängliga oberoende av var
vårdgivaren befinner sig och måste kunna nås via olika typer av
terminaler (till exempel bordsdatorer av olika slag, mobiltelefoner el-
ler handdatorer).

• Korrekthet och aktualitet. Vårdgivaren måste kunna lita på att
förändring av information sker så som det förväntas och att den in-
formation hon får del av är korrekt. Inkorrekt eller utebliven informa-
tion kan vara ödesdiger för patienten.

• Enkelhet. Förutsatt att man har kunskap om sakområdet ska det vara
så enkelt som möjligt att förstå hur man ska använda en IT-tjänst.
Det är bland annat viktigt att vårdgivaren kan återanvända sin ti-
digare kunskap om hur man använder IT-stödet.

• Prestanda. Trots höga krav på tillgänglighet ställs höga krav på att
IT-tjänsten ska kunna utföras inom en förutbestämd tid.
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• Personlig anpassningsbarhet, IT-stödet ska kunna anpassas till den
enskilde vårdgivarens behov. Detta gäller både med avseende på ut-
formningen av användargränssnittet och med avseende på möjlighet
att välja/välja bort IT-tjänster.” (VISI 2000:5, sid. 8).

Vidare karaktäristika hos den framtida IT-arkitekturen är att den ska vara kost-
nadseffektiv och möjliggöra effektiv drift och förvaltning av de system som
används; ”Ur organisationens (här Landstingets i Värmland) synvinkel måste
arkitekturen långsiktigt vara kostnadseffektiv med avseende på drift, under-
håll och förändring. ” (VISI 2000:5, sid. 10).

Tidigare har omnämnts att arkitekturen ska möjliggöra organisatorisk såväl
som verksamhetsmässig anpassningsbarhet. Avseende IT-arkitekturen till-
kommer ytterligare en aspekt avseende anpassningsbarhet kallad teknisk an-
passningsbarhet, denna aspekt avser främst att systemen ska kunna läggas ut
hos olika driftsansvariga verksamheter; ”Teknisk anpassningsbarhet. Det ska
vara så enkelt som möjligt att kunna lägga ut olika delar av IT-stödet på le-
verantörer (så kallad ’out-sourcing’)” (VISI 2000:5, sid. 10).

Ytterligare karaktäristika hos IT-arkitekturen är möjligheten att förändra sy-
stemens volymomfång både avseende utökningar såväl som neddragningar;
 ”Skalbarhet. Det ska vara så enkelt som möjligt att utöka (eller skala ned)
systemet för att till exempel stödja fler (eller färre) vårdgivare, vårdenheter
och patienter.” (VISI 2000:5, sid. 10).

Vidare identifieras behovet att stödja återanvändning av den information men
även avseende de komponenter som systemen består av; ”Återanvändbarhet.
Hur enkelt det är att komma åt och integrera information och tjänster som
redan finns inom systemet.” (VISI 2000:5, sid. 11). En annan aspekt är möj-
ligheten att successivt övergå till den nya arkitekturen; ”Nya komponenter
måste kunna samexistera med befintliga. Det måste dessutom vara möjligt att
successivt gå över till den nya arkitekturen i takt med behov och ekonomiska
möjligheter. (VISI 2000:5, sid. 11).

Den framtida IT-arkitekturen ska följa öppna standarder, för att därigenom
bland annat möjliggöra anpassningsbarhet i systemen. Inom VISI-projektet
läggs dessutom dimensionen internationell öppenhet. Med öppenhet menar
man att arkitekturen ska inkorporera internationellt gångbara öppna standar-
der; ”Grundarkitekturen ska i så hög utsträckning som möjligt använda sig av
internationella standarder. Syftet med detta är minskat leverantörsberoende
och ökad teknisk anpassningsbarhet.” (VISI 2000:5, sid. 11).

Inom VISI-projektet har en översiktsbild över den kompletta IT-arkitekturen
genererats, se Figur 11.6. Notationen följer UML (Unified Modeling Langu-
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age) och är skapad i form av ett klassdiagram. Figuren illustrerar innehållet i
ett IT-system (diamantsymbolen avser aggregatsrelation eller ”består av”). Ett
IT-System består av komponenter. Ett IT-system tillhandahåller ett IT-stöd. En
komponent är en del av en IT-produkt. I figuren representerar den ’vita pilen’
en arvsrelation, denna relation kan uttryckas som ”är en typ av”. En gemen-
sam tjänstekomponent är en typ av tjänstekomponent som i sin tur är en typ
av komponent. AGS-komponent avser användargränssnittskomponent som
även den är en typ av komponent. Strecken representerar en association eller
”använder-relation”. En komponent använder ett komponentgränssnitt. Siff-
rorna på strecken avser kardinalitet och exempelvis 1..* utläses ”en till
många” och avser antalet tänkbara använder-möjligheter. En AGS-komponent
kan använda ett användargränssnitt en annan AGS-komponent kan använda
många olika användargränssnitt. En komponent kan tillhandahålla en till
många IT-tjänster. En distributionskomponent är en typ av baskomponent. En
baskomponent är en komponent som erbjuder IT-tjänster som inte är verk-
samhetsspecifika som exempelvis stöd för återkommande rutiner som inlogg-
ning och utskrifter. I Tabell 11.3 sammanfattas detta avsnitt i en begreppsta-
bell. Begreppen i tabellen kan härledas till den löpande texten genom de
markerade begreppen (fet och kursiv stil).
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Tabell 11.3 Sammanfattande begreppstabell avseende IT-arkitekturen i LiV

Källa Begrepp Definition Egenskaper

VISI
2000:5

IT-system Ett komponentbaserat
informationssystem.

Datorbaserade informations-
system bestående av mjukva-
rukomponenter.

VISI
2000:5

IT-stöd Det verksamhetsstöd
ett IT-system erbjuder
för en given arbets-
uppgift.

Ett IT-system erbjuder IT-stöd
till verksamhetspersoner.

VISI
2000:5

IT-produkt Är ett produktpers-
pektiv på en eller flera
komponenter.

En mjukvara som består av
komponenter.

VISI
2000:5

Kompo-
nent

En del av en IT-
produkt.

En IT-produkt kan bestå av
mer än en komponent.

VISI
2000:5

IT-tjänst En grupp funktioner
som stödjer en
arbetsuppgift.

Tillhandahålls av komponen-
ter.

VISI
2000:5

Gränssnitt Det protokoll som an-
vänds för att begära
tjänster av kom-
ponenter.

Del av arkitektur.

Ska vara standardiserat.

VISI
2000,5

Användar-
gränssnitt

Det grafiska skal sy-
stemet kommunicerar
med användare via.

Ska vara enhetligt.

Ska möjliggöra användning.

Ska vara lättförståeligt.

VISI
2000:5

AGS-
komponent

Den grupp av kom-
ponenter som kon-
trollerar och skapar
användargränssnitten.

Hanterar och möjliggör
kommunikationen med an-
vändaren.

VISI
2000:5

Tjänste-
komponent

Den grupp av kom-
ponenter som stödjer
verksamhetsspecifika
arbetsuppgifter.

Komponenten är anpassad till
en specifik tjänst.
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Källa Begrepp Definition Egenskaper

VISI
2000:5

Baskom-
ponent

Den grupp av kom-
ponenter som till-
handahåller tjänster
som inte är verk-
samhetsspecifika.

Kan exempelvis vara åter-
kommande uppgifter som ut-
skrift och påloggning.

VISI
2000:5

Distribu-
tionskom-
ponent

Den grupp av kompo-
nenter som till-
handahåller de funk-
tioner som krävs för
att möjliggöra sam-
verkan mellan kom-
ponenter. 

Bidrar med stöd för mobilitet
och distribution av IT-stöd
inom verksamheten.

VISI
2000:5

Gemensam
tjänste-
komponent

En gemensam tjänste-
komponent tillhanda-
håller en grupp av
sammanhängande
funktioner som i
verkligheten finns
spridda över flera
tjänstekomponenter.

Skapar ett sammanhängande
IT-stöd åt verksamhetsperso-
ner.

VISI
2000:5

Tillgäng-
lighet och
mobilitet

Till vilken grad IT-
tjänster och informa-
tion är tillgänglig för
vårdgivare.

Skapar flexibilitet i verk-
samhetsutövningen.

VISI
2000:5

Informa-
tionshan-
tering

De olika sätt informa-
tion kan hanteras och
presenteras i informa-
tionssystem.

Information skall kunna ska-
pas och sammanställas ver-
tikalt för organisatoriska
enheter och horisontellt längs
vårdprocesser över organi-
satoriska gränser för såväl en-
skilt vårdåtagande (patient)
som för typ av problem / dia-
gnos / typ av aktivitet.

VISI
2000:5

Modulari-
sering

Uppdelningen av
system i delsystem
och komponenter
genom användning av
mjukvarukompo-
nenter.

Kan uppnås genom kompo-
nentanvändning.

Avgränsar systemdelar.
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Källa Begrepp Definition Egenskaper

VISI
2000:5

Korrekthet
och auktu-
alitet

Tillgängligheten av
rätt information.

Vårdgivaren måste kunna lita
på att förändring av informa-
tion sker så som det förväntas
och att den information hon
får del av är korrekt.

VISI
2000:5

Enkelhet Ett mått på ett in-
formationssystems an-
vändarvänlighet.

Förutsatt att man har kunskap
om sakområdet ska det vara så
enkelt som möjligt att förstå
hur man ska använda en IT-
tjänst.

VISI
2000:5

Prestanda Ett mått på ett in-
formationssystems
kapacitet.

En IT-tjänst ska exempelvis
kunna utföras inom en förut-
bestämd tid.

VISI
2000:5

Anpass-
ningsbar-
het

Ett mått på ett in-
formationssystems
möjlighet att hantera
förändringar.

Personlig anpsassningsbarhet,
IT-stödet ska kunna anpassas
till den enskilde vårdgivarens
behov.

Teknisk anpassningsbarhet.
Det ska vara så enkelt som
möjligt att kunna lägga ut oli-
ka delar av IT-stödet på le-
verantörer.

VISI
2000:5

Åter-
använd-
barhet

Ett mått på möj-
ligheten att komma åt
och integrera in-
formation och tjänster
som redan finns inom
systemet eller andra
system.

Kan avse intern återanvänd-
ning då delar av systemet
återanvänds.

Kan avse extern återanvänd-
ning då delar av andra system
integreras.

VISI
2000:5

Interna-
tionella
standarder

De erkända och stan-
dardiserade kom-
ponentarkitekturer
som används inter-
nationellt.

Syftar till att minska le-
verantörsoberoende och öka
teknisk anpassningsbarhet.
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11.2.2 Komponentarkitektur
De egenskaper som beskrivits inom ramen för IT-arkitekturen ska ligga till
grund för utformningen av den komponentarkitektur som eftersträvas inom
Landstinget. Inom VISI-projektet beskrivs denna arkitektur som; ”… en
struktur bestående av väl avgränsade och inkapslade komponenter.” (VISI
2000:5, sid. 12).

De specifika krav på komponentarkitekturen som identifierats inom ramen för
VISI-projektet sammanfattas i följande citat; ”Komponenterna ska kunna in-
stalleras och köras på olika datorer sammanlänkade i ett datornätverk men
ändå enkelt kunna använda varandras tjänster. IT-tjänsterna nås via standar-
diserade gränssnitt och den information som utbyts följer gemensamma be-
grepp, termer och struktureringsregler som i huvudsak bygger på internatio-
nella standarder.” (VISI 2000:5, sid. 12). Att komponenterna ska kunna in-
stalleras och exekveras på olika datorer ska möjliggöras genom en komponent
som kallas distributionskomponent; ”Den tillhandahåller grundläggande
tjänster för att knyta ihop distribuerade komponenter och för att på ett enhet-
ligt sätt utbyta strukturerad information.” (VISI 2000:5, sid. 12).

I VISI-projektet har komponentarkitekturen genererats utifrån en klassifice-
ring av komponenter. Klassificeringen har till syfte att underlätta komponen-
tidentifikation och så småningom även underlätta anskaffning. Klassificering
och avgränsning görs med hänsyn till vilken grad komponenten är speci-
aliserad för en viss specifik verksamhetstillämpning. Exempelvis är en tids-
bokningskomponent specialiserad då den stödjer den specifika verksamhets-
funktionen tidsbokning medan en databasaccesskomponent kan erbjuda gene-
rella databasfunktioner som kan användas i olika verksamhetsfunktioner.
Förutom graden av specialisering används även en uppgiftsbaserad klassifice-
ring och avgränsning. Beroende på vilken funktion eller uppgift i verksamhe-
ten komponenten stödjer sker avgränsning mellan komponenter. Exempelvis
kan funktionen tidsbokning stödjas av en tidsbokningskomponent medan
funktionen remiss som är en annan verksamhetsfunktion stöds av en annan
komponent. Målet med att dela upp och klassificera komponenter är att skapa
väldefinierade delar som är så oberoende av varandra som möjligt; ”En
komponent kan avgränsas med avseende på:

• Till vilken grad komponenten är specialiserad för en viss verk  -  
samhetstillämpning. En tidsbokningskomponent är specialiserad i
den mening att den specifikt stödjer tillämpningen tidsbokning medan
en databashanterare erbjuder generella databasfunktioner som kan
användas i många olika verksamhetstillämpningar. Komponenter
med samma grad av specialisering kan sägas utgöra ett skikt i
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Grundarkitekturen. Verksamheten ställer krav på de mest spe-
cialiserade komponenterna som i sin tur kravsätter komponenter i
skikt med lägre grad av specialisering och så vidare.

• Vilken deluppgift den har inom det skikt den tillhör  .  Exempelvis kan
en tidsbokningskomponent och en kassahanteringskomponent sägas
tillhöra samma skikt, men de har klart avgränsade deluppgifter och
erbjuder olika tjänster.” (VISI 2000:5, sid. 17).

Det finns fem typer av komponenter identifierade; användargränssnittskompo-
nenter, tjänstekomponenter, gemensamma tjänstekomponenter, baskomponen-
ter och distributionskomponenter, se Figur 11.7. I figuren är typerna beskrivna
utifrån graden av specialisering i sin användning i verksamheten. De mest
specialiserade komponenterna är tjänstekomponenter som i princip kan stödja
en unik verksamhetsfunktion. Nästa grad av specialisering är gemensamma
tjänstekomponenter som även de kan stödja en unik verksamhetsfunktion men
gör det genom att koppla ihop tjänster från flera olika tjänstekomponenter. An-
vändargränssittskomponenter kan vara mer generella då samma användar-
gränssnitt kan återanvändas för olika tjänstekomponenter. Baskomponenter
och distributionskomponenter är de mest generella typerna av komponenter,
dessa kan användas generellt i hela veksamhetens IT-stöd. 

Tjänstekomponenter

En tjänstekomponent stödjer verksamhetsspecifika arbetsuppgifter; ”En
tjänstekomponent tillhandahåller funktioner för en grupp verksamhetsmässigt
sammanhörande arbetsuppgifter.” (VISI 2000:5, sid. 18). De egenskaper en
tjänstekomponent har är att de är; ”…mer stabila, de utför tjänster oberoende
av vem som frågar efter dem. Samma tjänst kan användas i olika an-
vändargränssnitt.” (VISI 2000:4, sid. 7). En tjänstekomponent kan dessutom;
”… använda sig av tjänster i en annan tjänstekomponent.” (VISI 2000:4, sid.
7). En tjänstekomponent bör vidare vara väl beskriven med avseende på syfte
och avgränsning. Avgränsning av tjänstekomponenter definieras genom de
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Figur 11.7 Komponentklassificering och
grad av specialisering 
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tjänster samt den information som komponenten hanterar; ”En tjänstekompo-
nent svarar för att hantera information som, konceptuellt sett, finns i en och
samma databas. Det innebär att all manipulering av data som en komponent
hanterar ska göras genom de tjänster som komponenten tillhandahåller.”
(VISI 2000:7, sid. 4). Se Tabell 11.5 i nästa avsnitt för ett exempel på en
tjänstekomponent. 

Gemensamma tjänstekomponenter

”En typ av tjänstekomponent är Gemensam tjänstekomponent som ansvarar
för att knyta samman olika tjänstekomponenter. ” (VISI 2000:4, sid. 7) En ge-
mensam tjänstekomponent kan betraktas som en samordnare mellan ett antal
tjänstekomponenter; ”En gemensam tjänstekomponent ansvarar för en grupp
sammanhängande funktioner som kräver samordning mellan flera tjänste-
komponenter. Detta innebär att en gemensam tjänstekomponent ansvarar för
en grupp funktioner som kräver att information hämtas eller förändras i flera
tjänstekomponenter.” (VISI 2000:5, sid. 19). Syftet med dessa gemensamma
tjänstekomponenter är att skapa en mer stabil systemstruktur och en ökad grad
av flexibilitet; ”… genom skapandet av speciella Gemensamma tjänstekompo-
nenter har man dels friheten att ha kvar den enskilda vårdenheten som admi-
nistrativt område, dels samverka mellan systemdelar i olika grupperingar och
kring olika typer av information. Information från äldre och nyare system el-
ler från system av olika typer kan sammanställas. Säkerhetsarbetet blir enkla-
re att förlägga till rätt nivå. En successiv övergång från befintliga till nya pro-
dukter underlättas också.” (VISI 2000:4, sid. 7). Exempel på en gemensam
tjänstekomponent är en gemensam tidsbokningskomponent. Antag att ex-
empelvis tre separata vårdenheter har varsin tidbokningskomponent för lokal
bokning inom den egna enheten. Om en enhet behöver boka en tid inom en
annan enhet kan en gemensam tidsbokningskomponent användas som i sin tur
kan kommunicera med de lokala tidsbokningskomponenterna. Fördelen med
detta är att gemensamma funktioner och gemensam information för tidsbok-
ning finns samlat i en komponent, samtidigt som de respektive vårdenheterna
kan använda specialanpassade tidsbokningskomponenter.

Användargränssnittskomponenter

Nästa komponenttyp har man valt att kalla användargränssnittskomponenter
(AGS); ”Användargränssnittskomponenten (AGS) hanterar kommunikationen
med användaren. Dessa komponenter kan behöva anpassas och bytas ut över
tiden, och flera olika gränssnitt kan förekomma samtidigt, beroende på att oli-
ka typer av användare har olika behov.” (VISI 2000:4, sid. 7). Syftet med
denna komponenttyp är att koppla isär tjänstekomponenterna från an-
vändargränssnittet för att på så sätt enkelt kunna använda olika gränssnitt för
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samma tjänst; ”Samma tjänst kan användas i olika användargränssnitt.”
(VISI 2000:4, sid. 7). Dessutom sker en uppdelning i ansvar genom att låta allt
som rör interaktion med användaren hanteras av separata komponenter;
”AGS-komponenten ansvarar för den interaktion (presentation och manipula-
tion) som behövs för en viss kombination av tjänster och användare.” (VISI
2000:5, sid. 18). Exempel på AGS-komponenter är; ”Patientmottagning,
Vårdutbud, Patientwebbsajt och Vårdplanering” (VISI 2000:5, sid. 18).

Baskomponenter

Baskomponenter tillhandahåller tjänster som inte är verksamhetsspecifika;
”Baskomonenter är den typ av komponenter som tillhandahåller verksamhets-
oberoende funktioner till tjänste- eller AGS-komponenter. Baskomponenter
kan även använda varandras funktioner.” (VISI 2000:5, sid. 20). Dessa kom-
ponenter erbjuder all den funktionalitet som tjänstekomponenterna inte till-
handahåller; ”För att tjänstekomponenterna ska fungera behövs det bas-
komponenter.” (VISI 2000:4, sid. 7). Exempel på baskomponenter: ”… är
behörighetskontrollsystem, befolkningsregister, vårdgivarregister etc.” (VISI
2000:5, sid. 20).

Distributionskomponenter

”Distributionskomponenten ansvarar för de funktioner som komponenterna
behöver för att de ska nå varandras tjänster i ett distribuerat nätverk.” (VISI
2000:5, sid. 20). Deras enda syfte är att möjliggöra kommunikation mellan
komponenter. Förutom att bara erbjuda en kommunikationsväg mellan kompo-
nenter; ”… ansvarar också för de generella funktioner som komponenterna
behöver för att utbyta komplexa informationsstrukturer.” (VISI 2000:5, sid.
20). Exempel på en distributionskomponent är en CORBA mäklare eller en
Java Virtual Machine.101

Man har genererat en komponentarkitektur bestående av 6 separata tjänste-
komponenter, se Figur 11.8. Pilarna i figuren avser de relationer som finns
mellan dessa tjänstekomponenter. Nedan följer en kortfattad redogörelse för
dessa komponenter.

Vårdåtagande 

När en vårdbegäran resulterar i ett accepterat uppdrag benämns detta uppdrag
för vårdåtagande; ”Komponentområdet ansvarar för att tillhandahålla de
tjänster som behövs för att skapa, hämta information om och modifiera fö-
reteelser i olika delar av vårdprocessen. Ansvaret sträcker sig från det att en
inkommande Vårdbegäran registreras via att Vårdåtagande eventuellt görs,

101 Java Virtual Machine är samlingsnamnet på den mjukvara som krävs för att komponenter
utveccklade med Java-teknologi ska kunna exekvera.
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Vårdplanering, dokumentation och avslut med eller utan att ny Vårdbegäran
skapas.” (VISI 2000:7, sid. 5).

Vårdutbud 

Vårdutbud avser den samling tjänster en verksamhet kan genomföra inom ra-
men för ett vårdåtagande; ”Ansvarar för tjänster och information om enhetens
vårdutbud, inkluderande såväl beskrivning av vårdtjänster till omgivningen
som en mer detaljerad beskrivning av fördefinierade metoder och arbetsmo-
ment.” (VISI 2000:7, sid. 6).

Patient 

Med patient avses den fysiska person ett vårdåtagande avser; ”Patient an-
svarar för sådan patientinformation som inte är direkt knuten till enskilda
vårdåtagande.” (VISI 2000:7, sid. 7).

Resurs

En resurs avser en resurs som utnyttjas i vårdprocessen; ”Ansvarar för tjäns-
ter och information som är knuten till egenskaper hos de resurser som nyttjas
i vårdprocessen.” (VISI 2000:7, sid. 6).

Redovisning
”Denna komponent, eller dessa komponenter, ansvarar för den information
och de tjänster som övriga system, såsom ekonomisystem eller ledningssystem
behöver, men också mer vårdnära styrinformation. Eventuellt kan funktionen
byggas in i respektive källkomponent.” (VISI 2000:7, sid. 7).

Bokning

”Bokning ansvarar för att knyta ihop, hantera och presentera information
kring en bokning. Komponenten kan ta hand om begäran av typen ’Vilka bok-
ningar har en viss vårdgivare?’, ’Boka patient NN på vårdgivare NN i lokal
LL’” (VISI 2000:7, sid. 8).
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Vidare i komponentarkitekturen har det identifierats ett antal gemensamma
tjänstekomponenter, användargränssittskomponenter samt baskomponenter.
Nedan följer ett utdrag (VISI 2000:7, sid. 9-11) som redovisar denna del av
komponentarkitekturen.

” GEMENSAMMA TJÄNSTEKOMPONENTER

En Gemensam tjänstekomponent svarar för att hantera information som är
gemensam för flera vårdenheter. Komponenttypen kräver att det finns någon
typ av infrastruktur som gör att en gemensam tjänstekomponent kan hitta de
lokala tjänstekomponenter den ska samverka med i nätverket. Som i fallet
med lokala tjänstekomponenter kan även gemensamma tjänstekomponenter
tänkas finnas i samma fysiska miljö. I övrigt har den gemensamma tjänste-
komponenten samma egensaker som andra tjänstekomponenter. En fördel
med konstruktionen med gemensamma tjänstekomponenter är att de, som
framgår nedan, kan byggas för begränsade uppgifter. Därav följer flexibilitet
och låga tröskelkostnader för ibruktagande och därmed möjlighet till snabb
återbetalning av gjorda investeringar. Följande gemensamma tjänstekompo-
nenter har identifierats:

Samordnad hantering av vårdåtagande (SamÅtagande). Ansvarar för att
samla in, integrera och sammanställa all information som är knuten till alla
vårdåtaganden för patient som är tillgängliga för IT-systemet.

Samordnade resurser (SamResurs). Ansvarar för att sammanställa den in-
formation om resurser som är tillgänglig för IT-systemet, även vårdenheter.

Samordnad patientinformation (SamPatient). Ansvarar för att sammanställa
den information om patienter som är oberoende av patientens vårdåtaganden
och som är tillgänglig för IT-systemet.
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Figur 11.8 Den grundläggande tjänstekompo-
nent arkitekturen

 

�0��0�� �����0��� �! � � 6 � �� ��

� ���� �� ; � ����6 � �� 	�����



Del IV –Mjukvarukomponenter

Samordnad utbudsinformation (SamUtbud). Ansvarar för att sammanställa
information om utbud. Bör även kunna användas för att presentera enklare ty-
per av sortimentsinformation från olika typer av enheter.

Samordnad hantering av bokningar (SamBokning). Ansvarar för att hante-
ra och sammanställa information om bokningar relaterade till resurser och
patienter.

Remiss och svar (R0S). Svarar för säker transport av remisser och svar och
meddelandehantering i samband med det.

Samordnad hantering av vårdbedömningar och vårdbegäran (SamBedöm-
ning). Skapa överblick över köer, omdirigera patienter mm.

Samordnad hantering av användare (SamAnvändare). Hanterar informa-
tion om IT-systemets användare med avseende på säkerhet och ndividuella
preferenser.

SamRedovisning svarar för uppsamling, sammanställning och avsändning av
redovisningsdata av olika typer.

SamResultat kan samla ihop resultat från olika vårdåtaganden. Kan kapsla in
data från olika typer av källsystem. Exempel är EKG, analyssvar klin kem
lab. …

ANVÄNDARGRÄNSSNITTSKOMPONENTER

Användargränssnittskomponenter, som ska vara fristående från övriga
komponenter, är det som användarna upplever direkt och kan ha mest infly-
tande över. De använder sig i sin tur av andra komponenttyper för att få
tjänster utförda. De är lättare att förändra än andra komponenter eftersom de
inte ska innehålla verksamhetslogik. Projektet har hittills inte definierat vilka
användargränssnittskomponenter som är lämpliga, men olika gränssnitt för
olika intressentgrupper verkar vara självklart, liksom att det finns olika
gränssnitt för olika uppgifter. Några tänkbara kandidater skulle kunna vara,
nu eller i framtiden (användargrupp inom parentes):

Vårdbedömning, inkommande vårdbegäran (vårdgivare)

Vårdplanering (vårdgivare)

Vårdutbud (vårdgivare)

Patienter (vårdgivare)

Resurser

Vårdgenomförande (vårdgivare). Användargränssnitt för PC och handdator.
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Vårdåtagandeöversikt (patient) via internet.

Bokade tider (patient) via internet.

Utbudsöversikt (patient) via internet. …

BASKOMPONENTER

Baskomponenter kan vara både generella komponenter såsom databashante-
rare men också komponenter som tillhandahåller allmänna, icke verksamhets-
beroende, tjänster. Nedan följer en lista på baskomponenter som kommer att
behövas i arkitekturen:

Operativsystem

Applikationsserver

Webbserver

Begrepps- och termhantering

Användaradministration

Personalisering

Händelselogg

Säkerhet (PKI, BKS etc)

Distributionskomponent (till exempel CORBA eller EJB produkter)”

Vi väljer även att ta med ett exempel från systembeskrivningen för att illustre-
ra hur en konkret process i Landstinget skulle kunna stödjas av denna arkitek-
tur. Vi tolkar benämningen Planverktyg i nedanstående exempel/citat som av-
seende AGS-komponenten Vårdplanering.(Exemplet är hämtat från VISI
2000:5, sid. 23-24)

”ETT EXEMPEL: VÅRDPLANERING

Nedanstående figur visar ett förenklat exempel på hur en komponentstruktur
för vårdplanering kan se ut. Notera att fördelningen av komponenter på olika
datorer inte är någon rekommendation. Syftet är primärt att visa på de möj-
ligheter som Grundarkitekturen ger. I exemplet ingår två vårdenheter A och B
samt en patientdator. Patientdatorn kan vara en godtycklig Internet-ansluten
dator. Med hjälp av ett planeringsverktyg vill vårdgivare på vårdenhet A kun-
na skapa patientplaner med vårdtjänster från det egna vårdutbudet. De vill
också kunna få översiktlig information om vilka planer som andra vårdenhe-
ter har skapat för patienten. Med hjälp av en webbläsare på sin dator vill
Patienten kunna få översiktlig information om de planer som finns registre-
rade för henne.
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Vårdenhet A har i detta exempel en klientdator och en serverdator. På klient-
datorn är AGS-komponenten (AK) PlanVerktyg installerad. Klientdatorn har
dessutom en baskomponent (BK) (operativsystem med tillhörande komponen-
ter) och en distributionskomponent (DK). Planverktyg hanterar interaktionen
med användaren och använder tjänstekomponenterna (TK) Vårdutbud och
Vårdplanering som finns installerade på en serverdator. För att nå dessa an-
vänder PlanVerktyg distributionskomponenten. På Vårdenhet A:s serverdator
körs tjänstekomponenterna (TK) Vårdutbud och Vårdplanering. Vårdutbuds-
komponenten har två tjänster. En med funktioner som är avsedda för AGS-
komponenter och ett som är avsett för andra tjänstekomponenter. Vårdplane-
ring använder det senare av dessa för att hämta information som behövs i
planeringsarbetet.

Det finns också ett gemensamt IT-stöd som körs på en centralt placerad ser-
verdator. I detta fall finns en gemensam tjänstekomponent (GTK) SamPlan.
SamPlan som ansvarar för att sammanställa vårdplaner för en patient då
denna är distribuerad på flera vårdenheter och datorer. Vårdplanerings-
komponenten i A:s serverdator använder SamPlan för att hämta denna in-
formation. Den hittar SamPlan och sköter interaktionen via sin distributions-
komponent som kommunicerar med distributionskomponenten på den centra-
la servern. Samplan hämtar information från både A:s planeringskomponent
och vårdenhet B:s planeringskomponent. SamPlan sammanställer till sist in-
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formationen till en vårdplansöversikt och returnerar den till planerings-
komponenten i A som vidarebefordrar den till PlanVerktyg.” 

I Tabell 11.4 återfinns en sammanfattning av de centrala begreppen avseende
komponentarkitektur.

Tabell 11.4 Sammanfattande begreppstabell avseende komponentarkitektur i LiV

Källa Begrepp Definition Egenskaper

VISI
2000:5

Kompo-
nentarki-
tektur

Den valda och
använda struktur
för samverkan
mellan mjukva-
rukomponenter.

En struktur bestående av väl avgrän-
sade och inkapslade komponenter.

VISI
2000:5

Klassi-
ficering

Gruppering av
komponenter. 

Görs med hänsyn till vilken grad
komponenten är specialiserad för en
viss specifik verksamhetstillämpning.

Har till syfte att underlätta kompo-
nentidentifikation och underlätta an-
skaffning.

VISI
2000:5

Avgräns-
ning 

Att bestämma
vad som ingår i
en komponent.

Baserad på specialisering.

Görs med hänsyn till vilken grad
komponenten är specialiserad för en
viss specifik verksamhetstillämpning.

Har till syfte att underlätta kompo-
nentidentifikation och underlätta an-
skaffning.

Baserad på uppgift (Beroende på vil-
ken funktion eller uppgift i verk-
samheten komponenten stödjer sker
avgränsning mellan komponenter).
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11.3 Anskaffning  av komponentbaserade
informationssystem

Inom VISI-projektet har man inte använt någon uttalad livscykel avseende den
systemutveckling och användning som föreligger. Snarare har det fokuserats
på de arbetsuppgifter eller faser som ingår i det åtagande projektet avser. Detta
åtagande beskrivs som; 

” -Verksamhets- och behovsanalyser utifrån LiV 2002 och andra verksamhets-
förändringar 

- Specificering av krav på IT-stöd

- Anskaffning av IT-stöd

- Införande av IT-stöd” (VISI 2000:3, sid. 4).

Arbetet med verksamhets- och behovsanalyser hanteras inom ramen för denna
forskningsstudie i kunskapsområdena verksamhetsprocesser och verksamhets-
modellering. Nästa arbetstuppgift beskrivs som specificering av krav och detta
moment behandlas i kunskapsområdet specificering. I detta kapitel behandlas
anskaffning då vi betraktar detta som en fas i utveckling av komponentbase-
rade informationssystem. Vid tidpunkten för denna empiriska studie hade man
inte genomfört något införande fullt ut i verksamheten ännu (20061001). Detta
medför att det är svårt att studera detta arbete, vidare har vi lagt tonvikten på
anskaffning av komponentbaserade informationssystem för denna doktors-
avhandling. Detta medför att vi inte redogör för införandefasen utan fokuserar
på anskaffning.

Inom VISI-projektet har man inte uttryckt kraven på ett sådant sätt att de
direkt kan härledas till en given komponent. Inom projektet anses inte detta
som nödvändigt istället anses det centrala vara att ställa krav på rätt arkitektur
och struktur på lösningen. Därefter kan komponenter avgränsas och identi-
fieras. Inom projektet uttrycks detta som en konsekvens av att de i leverantö-
rers ögon inte kan betraktas som en stor kund och därför inte kan ställa krav
på hur leverantörens lösning är strukturerad. Det viktiga är att leverantören
erbjuder rätt arkitektur och stödjer rätt begreppsmodell. En del krav relaterar
till viss komponent, de kraven har inte varit tillräckligt precisa och lämnat för
mycket utrymme för tolkningar. Inom projektet efterlyses arbetsmetoder för att
kunna precisera krav relaterade till en viss komponent. Inom projektet
identifieras även att branschens omognad bidragit till problem med att koppla
krav till specifik komponent. Det är fortfarande svårt att få leverantören att
beskriva tjänster och komponenter i användbara lösningsspecifikationser. Vid
arbetet med att identifiera krav till specifik komponent kan komponentens
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syfte utnyttjas för klassificering, och därigenom underlättande av att koppla
krav till komponent, men även genom att utnyttja ett exkluderande och
inkluderande perspektiv på funktionaliteten. Med exkluderande perspektiv
menar vi att identifiera funktionalitet som är fristående och inte beroende av
andra delar av systemen. Detta är tänkbara områden för en specifik
komponent. Med inkluderande perspektiv menar vi identifikation av funk-
tionalitet som är ofta förekommande i olika system. Denna typ av funktionali-
tet representerar tänkbara funktionalitetskrav på komponenter.

Arbetet med att identifiera och anskaffa komponenter har visat sig i VISI-pro-
jektet vara ett svårt arbete. Det finns inte några entydiga riktlinjer som använts
utan mycket arbete har bedrivits utifrån externa konsulters erfarenheter och
kunskaper. Johnsson (040614) påpekar att identifikationen dock bör starta i de
processbeskrivningar som gjorts. Detta illustreras med ett exempel på identi-
fikation av en komponent som hanterar vårdbegäran; ”… jag kan ur verk-
samhetssynpunkt se, utifrån processbeskrivningen att en komponent skulle sä-
kert kunna vara att exempelvis ta emot vårdbegäran.”. Johnsson (040614)
påpekar vidare att utifrån ett verksamhetsstödjande perspektiv är det
ointressant hur komponenter identifieras, det är något som systemleverantören
kan lösa; ”Systemet ska stödja hela vårdprocessen men sen om den styckas i
komponenter här eller där är egalt, det ser ju inte jag som användare.”. 

Midb�e (040616) uttrycker vikten av informationsmodellering för att möj-
liggöra identifikation av komponenter, informationsmodellering och begrepps-
modellering som stöd för komponentidentifikation; ”Vi har utgått mycket
ifrån processer och försökt och se informationsflödena och se dess olika be-
ståndsdelar…ur processbeskrivningarna identifierar vi centrala begrepp …”.
I Figur 11.9 illustreras arbetet med att identifiera komponenter som bestående
av identifikation av specifika komponenter i de modeller som innehåller be-
grepp, information och processer. 
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Figur 11.9 De modeller som legat till grund för
komponentidentifikation
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Ett exempel på hur en identifierad komponent kan beskrivas återfinns i Tabell
11.5. Detta är ett exempel hämtat ur den kravspecifikation som genererats
inom VISI-projektet.

Tabell 11.5: Beskrivning av komponenten Bokning i VISI-projektet (VISI 2000:7,
sid. 8)

Ansvar Bokning ansvarar för att knyta ihop, hantera och presentera in-
formation kring en bokning. Komponenten kan ta hand om be-
gäran av typen ”vilka bokningar har en viss vårdgivare?”,
”Boka patient NN på vårdigvare NN i lokal LL”

Tjänster Resursbokning, Patientbokning

Begrepp Bokning

Kompo-
nentbero-
enden

Vårdåtagande, Patient, Resurs

Övrigt Bokning ingår inte som ett begrepp i basmodellen. Alternativt
kan ”bokning” betraktas som ett tillstånd på en Indiviuellt an-
passad Utredning/Behandling (”vårdtjänst”) eller på ett Arbets-
moment. Detta förutsatt att tidpunkt och varaktighet kopplas
till dessa begrepp. Eventuellt kan bokningsuppgifter också lag-
ras tillsammans med respektive inblandad resurs. Boknings-
komponenten skulle då inte nödvändigtvis behövas som själv-
ständig komponent utan dess tjänster kan ingå som en del i
Vårdåtagande

Baserat på informations- och begreppsmodeller försöker man sedan identifiera
funktionalitet utifrån två perspektiv. Man identifierar dels funktionalitet som
har så stort oberoende som möjligt (modularisering) men man identifierar även
funktionalitet som är gemensam och återkommande på flera ställen i verk-
samheten. Dessa perspektiv är användbara för att identifiera komponenter;
”både samverkande och avgränsad funktionalitet” (Midb�e, 040616). Detta
illustreras i Figur 11.10 där X representerar funktionalitet som förekommer i
alla tre informationssystem, detta är exempel på samverkande funktionalitet. Y
representerar avgränsad funktionalitet som bara förekommer i informationssy-
stem 1 och inte har omfattande kommunikation med övriga delar av systemet.
Både X och Y är identifierade komponentkandidater.

Hallberg (040621) anser att det var enklare att identifiera bastjänsterna och
utgå ifrån dem; ”det var lättare att identifiera bastjänster …” då dessa re-
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presenterade generell funktionalitet som förekommer på flera ställen inom sy-
stemen i Landstinget. I Figur 11.10 kan X illustrera en sådan bastjänst.

Börjesson (040622) beskriver komponentidentifikationen som framtagandet
av ett förslag på komponenter som sedan leverantören kan påverka genom att
illustrera hur deras lösning uppfyllde Landstingets krav; ”genom att studera
begreppsmodell och processmodell och använda förtrogenhetskunskap så har
vi tagit fram förslag på komponentstruktur som innehåller komponenter som
ska leverera sammanhållna tjänster och ha så små gränsytor med varandra
som möjligt av skäl som distribuerbarhet, minsta möjliga integrationsproblem
… vi har även skiktat komponenter i olika typer nämligen baskomponenter,
tjänstekomponenter och användargränssnittskomponenter och distributions-
komponenter för att de har olika typer av uppgifter och för att klara av skikt-
ning i olika dimensioner, för att få en kontrollerad flexibilitet och för hög
kravuppfyllnad.” (Börjesson 040622).

Börjesson (040622) påpekar även vikten av att utgå ifrån verksamhetsbeskriv-
ningen; ”man måste ha med det grundläggande processtänket…det måste
byggas in i systemet om man vill ha processtöd.”. Midb�e (040616) illustrerar
detta som ett arbete att beskriva arbetsflöden, deras resursbehov samt interak-
tionen mellan de olika aktiviteter som utförs i arbetsflödena; ”när vi fångat
processen och arbetsflödena och sen kopplat på resurserna och sedan be-
skrivit interaktionen mellan så har vi hittat något sorts raster för att hitta
dem.”.
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Figur 11.10 Tre informationssystem med identifierad gemensam
funktionalitet X samt den avgränsade och isolerade förekomsten

av funktionalitet Y
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11.3.1 Problem vid anskaffning av komponenter
Det största problemet med anskaffning av komponenter som identifierats i
VISI-projektet; är att marknaden för anskaffning av komponenter fortfarande
är omogen; ”marknaden är inte mogen ännu, leverantörerna klarar inte av att
uppfylla kraven ännu.” (Börjesson, 040622). Hallberg (040621) påpekar att
det i stort sett inte finns någon komponentmarknad för Landsting i Sverige
ännu; ”det finns inte några komponenter att anskaffa än”. Detta innebär att
man fått anpassa sina krav till leverantörernas nivå och inte tvärtom. Midb�e
(040616) uttrycker detta som; ”leverantörerna tänker inte så alls och det
märker vi ju, de kan inte beskriva komponenter, de kan möjligtvis beskriva
någon form av moduler men det handlar ju mer om användargränssnitt och
skärmbilder, men de har inte riktiga komponenter som jag förstår som är
avgränsade och hanterar sitt data bara via den komponenten utan det är
många korsvisa beroenden och det gör att de har väldigt svårt att förklara för
oss när vi ställer krav.”.

Ett annat problem med anskaffning av komponenter är avsaknaden av lös-
ningsspecifikationer på rätt abstraktionsnivå. Johnsson (040614) anser att man
inte ska behöva ha för mycket detaljer i de beskrivningar som presenteras av
leverantörer; ”Jag är en verksamhetsutvecklingsperson och inte alls in-
tresserad av vad som finns inne i burken utan bara att det passar det som jag
ska göra.” Detta synsätt innebär att leverantörer behöver i sina lösningsspeci-
fikationer även dokumentera sina lösningar på ett mer informellt och övergri-
pande sätt genom en översiktlig funktions- och informationsbehovsbeskriv-
ning. 

Hallberg (040621) påpekar en problematik med att avgränsa komponenter och
koppla specifik funktionalitet till en specifik komponent; ”det är lite svårt att
avgränsa komponenterna, och vilka tjänster som ska ingå i en komponent,
problemet är då att IT-världen inte har strikt byggt system i form av kompo-
nenter trots allt.”. Hallberg (040621) påpekar även problematik med att be-
skriva gränssnitten mellan komponenter ”Att beskriva gränssnitten är bekym-
mersamt, vad gör komponenten och vilka tjänster har en komponent?”. 

11.4 Sammanfattning och bidrag för
kunskapsområdet

En av de viktigaste målsättningarna med VISI-projektet var att skapa grunden
för ett organisationsoberoende system. Detta skulle uppnås genom att använda
mjukvarukomponenter som kunde samverka i en öppen arkitektur och däri-
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genom möjliggöra ett organisationsoberoende. Dessutom fanns det ingen le-
verantör som kunde leverera komplett funktionalitet så det ansågs som nöd-
vändigt att kunna använda flera leverantörer. Vidare insåg man att man inte
kunde fånga alla krav på förhand utan behövde anskaffa ett system som möj-
liggjorde enkel anpassning till nya och förändrade krav. Inom VISI-projektet
definierades en mjukvarukomponent som; ”En komponent är en funktionellt
väl avgränsad del av ett system. En komponent tillhandahåller en eller flera
tjänster, som i sin tur kan nås via ett eller flera gränssnitt.”.

Inom VISI-projektet insåg man tidigt vikten av en tydlig och helst öppen ar-
kitektur. Fördelarna med att definiera och arbeta med arkitekturen vid sidan
om de konkreta informationssystemen beskrivs som; ”Genom att arbeta med
arkitektur skapas förutsättning för att få ett långsiktigt ekonomiskt, flexibelt,
komponentbaserat, framsynt, och robust system som möjliggör att flera le-
verantörer kan samverka till att skapa ett system. Detta i sin tur kan snabba
på utvecklingstakten och säkra att god konkurrens råder inom de olika speci-
alområdena.”. 

Vidare identifierade man även behovet av att gemensamgöra begrepp för att
dessa sedan ska kunna ligga till underlag för en gemensam informationssys-
temarkitektur inom landstinget; ”Allmänt anses avsaknaden av gemensamma
och entydiga begrepp vara ett allvarligt hinder för användning av IT inom
hälso- och sjukvården.”.

För att klassificera komponenter användes en grov uppdelning i fem olika ty-
per av komponenter 1) baskomponenter, 2) distributionskomponenter, 3) an-
vändargränssnittskomponenter, 4) tjänstekomponenter och 5) gemensamma
tjänstekomponenter. Med baskomponenter avses de komponenter som erbju-
der generella tjänster som exempelvis inloggning och utskrifter. Distributions-
komponenter avser de komponenter som skapar mobilitet och tillgänglighet av
IT-stöd i verksamheten. Användargränssnittskomponenter avser komponenter
som presenterar och tar emot data från systemanvändare. Tjänstekomponenter
avser komponenter som stödjer någon verksamhetsspecifik aktivitet. Gemen-
samma tjänstekomponenter stödjer verksamhetsspecifika aktiviteter som krä-
ver stöd av mer än en tjänstekomponent. 

Då projektet har syftat till att generera en kravspecifikation för anskaffning av
komponentbaserade informationssystem har inte någon entydig livscykel
identifierats för de tänkta informationssystemen. Anskaffningsfasen har dock
definierats som en aktivitet som utförs utifrån två perspektiv, komponent-
kandidater identifieras utifrån avgränsning genom att identifiera väl avgrän-
sade tjänster som komponentkandidater. Det andra perspektivet är att identifie-
ra samverkande och återkommande tjänster och använda detta som tänkbara
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områden för komponentstöd. Inom projektet användes begreppsmodeller, in-
formationsmodeller och processmodeller som underlag för denna aktivitet.
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12 Mjukvarukomponenter –
analys av teori och empiri

I detta kapitel görs en analys av teori och empiri inom kunskapsområdet
mjukvarukomponenter. Kapitlet inleds med en genomgång av de forsknings-
frågor denna analys avser att behandla. Analysen av mjukvarukomponenter i
teori och empiri genomförs genom att de sammanfattande begreppstabeller
som redovisas i respektive teori- och empirikapitel sammanställs i gemen-
samma begreppsgrafer, där begreppens innebörd och inbördes relationer jäm-
förs och analyseras. Kapitlet avslutas med sammanfattande svar på de i inled-
ningen uppställda forskningsfrågorna.

Detta kunskapsområde behandlar mjukvarukomponenten som fenomen. Vi har
identifierat kunskapsområdet mjukvarukomponent och identifierat två tillhö-
rande forskningsfrågor som återfinns i kapitel 1. Forskningsfrågorna avser att
fånga upp de nödvändiga bidragen till vårt gemensamma ramverk för krav-
specifikationer som stöd vid anskaffning av komponentbaserade informations-
system men även fånga upp generella bidrag som inte används i ramverket
men som ändå är centrala för kunskapsområdet i sig. Forskningsfrågan för
detta kunskapsområde är formulerad som (illustrerad med siffran 4 i Figur
12.1); ”Vilka generiska begrepp och egenskaper kan användas för att
identifiera behov av och beskriva mjukvarukomponenter?” Dessa generiska
begrepp återfinns i avsnitt 12.4, vidare förs där ett resonemang kring varför
dessa begrepp är relevanta för att identifiera behov av och beskriva mjukvaru-
komponenter. Den andra forskningsfrågan.som är formulerad för att bidra till
ramverket är uttryckt som (illustrerad med siffrorna 4.1 i Figur 12.1); ”Vilka
av de generiska begreppen för att förklara innebörd av mjukvarukomponenter
är relevanta i en kravspecifikation för komponentbaserade informationssy-
stem?”. Dessa generiska begrepp återfinns i avsnitt 12.5, vidare förs där ett re-
sonemang kring varför dessa begrepp är relevanta för ramverket.
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Figur 12.1 Förhållande till kunskapsområdet verksamhetsprocess och
fokus för kunskapsområdet mjukvarukomponent
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12.1 Begreppet mjukvarukomponent
I både teori och empiri ligger tonvikten på begreppet mjukvarukomponent
kring erbjudandet av en väl avgränsad funktion (tjänst) via ett väl definierat
gränssnitt. Ytterligare gemensamt för både teori och empiri är möjligheten till
samverkan (interaktion) mellan komponenter, se Figur 12.2. Inom VISI-pro-
jektet har en mjukvarukomponent definierats som; ”En komponent är en funk-
tionellt väl avgränsad del av ett system. En komponent tillhandahåller en eller
flera tjänster, som i sin tur kan nås via ett eller flera gränssnitt.” (VISI
2000:5, sid. 17). En IT-tjänst definieras som; ”Med IT-tjänst menas oftast en
grupp funktioner som stödjer en verksamhetsmässigt avgränsad arbetsupp-
gift” (VISI 2000:5, sid. 16). De centrala aspekterna i dessa definitioner är
avgränsning och gränssnitt. En komponent ska vara en väl avgränsad del av ett
system. En IT-tjänst stödjer en verksamhetsmässigt avgränsad arbetsuppgift.
En komponent tillhandahåller en eller flera IT-tjänster. Därigenom borde defi-
nitionen kunna utvecklas till; ”En komponent är en funktionellt väl avgränsad
del av ett system. En komponent tillhandahåller en eller flera grupper av
funktioner som stödjer en verksamhetsmässigt avgränsad arbetsuppgift, som i
sin tur kan nås via ett eller flera gränssnitt.”. Denna definition visar tyngd-
punkten vid verksamhetsstöd. En komponent ska stödja arbetsuppgifter inom
verksamheten, det är grundsyftet med komponenter. Denna funktionalitet ska
dessutom erbjudas genom ett eller flera gränssnitt. Då denna förädlade defini-
tion ställs i relation till den definition vi själva härlett i de teoretiska studierna;

”En mjukvarukomponent:

• är självständig,

• är återanvändbar,

• erbjuder definierad funktionalitet via ett specificerat kommunika-
tionsgränssnitt,

• kan påverka-/påverkas av andra mjukvarukomponenter,

• bör ha en specifikation, och

• kan ha flera implementationer samt exekverbara (binära) former.”

anser vi att tillägget med verksamhetsstöd bör adderas i vår egen definition.
Om en komponent inte direkt eller indirekt stödjer arbetsuppgifter i en verk-
samhet saknar komponenten relevans. Därför anser vi att begreppet verk-
samhetsstödjande bör adderas i vår egen definition;
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”En mjukvarukomponent:

• är självständig,

• är återanvändbar,

• erbjuder definierad verksamhetsstödjande funktionalitet via ett
specificerat kommunikationsgränssnitt,

• kan påverka-/påverkas av andra mjukvarukomponenter,

• bör ha en specifikation, och

• kan ha flera implementationer samt exekverbara (binära) former.”

En mjukvarukomponent bör vara generell i sin användning för att möjliggöra
återanvändning i olika informationssystem. Komponenten ska dessutom kunna
samarbeta med andra komponenter. Denna generalitet innebär att kompo-
nenten innehåller mer funktionalitet än den som är nödvändig i en given situa-
tion. Detta förhållande existerar i all standardiserad och generell mjukvara, ex-
empelvis en ordbehandlare. En modern ordbehandlare innehåller funktionalitet
som en given användare aldrig använder. Detta innebär att i en given situation
finns det funktionalitet som vid ett specifikt tillfälle är överflödig men för att
ordbehandlaren ska fungera i så många olika situationer som möjligt finns det
ändå där som valbar funktionalitet. Detta innebär att komponenter kommer att
innehålla funktionalitet som inte alltid används. Det är viktigt att vara med-
veten om detta och att ta hänsyn till detta vid anskaffning av komponenter.
Överflödig funktionalitet kan ge oönskade sideffekter som exempelvis sämre
prestanda.

Genom att studera de begreppstabeller som tidigare redovisats i Tabell 10.1
och Tabell 11.1 har vi skapat en begreppsgraf (se Figur 12.2) som visar om be-
greppen förs in i analysen från enbart teori, enbart empiri eller om begreppet
återfinns i både teori och empiri. Förutom att begreppen kan härledas till teori
och empiri har vi även analyserat fram samband och relationer mellan dessa
begrepp. I det följande avsnittet beskrivs de relationer som finns beskrivna i fi-
guren.

Ett viktigt bidrag från empirin kring innebörden av begreppet mjukvaru-
komponent är avseende dess specificering. Inom VISI-projektet har stor ton-
vikt lagts på det som kallas lokal begreppsmodell där en viss verksamhets be-
greppsapparat används för att definiera det stöd en viss komponent behöver
erbjuda. Att använda en begreppsmodell fångad i den berörda verksamheten
anser vi ytterligare stärker det verksamhetsperspektiv på funktionalitet som är
nödvändigt.
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Med begreppet syfte avses att en komponent har ett visst syfte. Detta syfte är
kopplat till den verksamhet där komponenten ska brukas. Det är en verk-
samhets syfte som styr vilka komponenter som används. Inom Landstinget an-
vänds begreppet tjänst för att tydliggöra detta. En tjänst är en funktion hos ett
informationssystem som uppfyller ett specifikt verksamhetssyfte. Att betrakta
ett informationssystem som erbjudare av tjänster innebär förutom att ett mono-
litiskt informationssystems funktionalitet kan brytas ned i ett antal tjänster och
dessa tjänster kan realiseras genom komponenter och därigenom elimineras
den monolitiska struktur som tidigare använts. Vidare erbjuder dessa tjänster
ett tydligt verksamhetsfokus. Det är i verksamheten som tjänsterna används.
Begreppet byggblock relaterar till möjligheten att skapa informationssystem
bestående av ett flertal byggblock, det går även att kombinera byggblock på
olika vis och därigenom skapa unika skräddarsydda lösningar med standar-
diserade byggblock. En komponent betraktas som ett byggblock. Ett synsätt
baserat på byggblock kräver en gemensam struktur denna struktur definieras
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Figur 12.2 Analys av begreppet mjukvarukomponent
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genom en arkitektur. För varje komponent manifesterar sig detta i ett
gränssnitt. Det är via en komponents gränssnitt den kan användas och kopplas
samman med andra komponenter. Gränssnitten möjliggör den interaktion som
kan förekomma mellan komponenter. Via gränssnittet skapas även möjlighet
till utbyte av komponenter. Två komponenter som erbjuder samma tjänst via
samma gränssitt kan ersätta varandra. Det är även genom dess gränssnitt en
komponent kan användas självständigt. En komponents gränssnitt bör
definieras för att möjliggöra identifikation och förståelse för vad en
komponent gör. Då en komponent ska identifieras och eventuellt anskaffas är
det av största vikt att kunna identifiera och förstå en komponent. Att beskriva
en komponent görs genom en lösningsspecifikation och en specifikation förut-
sätter en specifikationsteknik. Inom Landstinget identifierade man behovet av
att specificera en komponent genom en lokal begreppsmodell. Denna be-
greppsmodell innehåller de begrepp som beskriver och definierar den verk-
samhet komponenten är tänkt att stödja med verksamhetens egna begrepp. En
lösningsspecifikation är den dokumentation som beskriver en komponents
funktionalitet på ett sätt som möjliggör anskaffning av komponenten. Vi ut-
vecklar definitionen av begreppet mjukvarukomponent till att även innefatta
lösningsspecifikation:

”En mjukvarukomponent:

• är självständig,

• är återanvändbar,

• erbjuder definierad verksamhetsstödjande funktionalitet via ett speci-
ficerat kommunikationsgränssnitt,

• kan påverka-/påverkas av andra mjukvarukomponenter,

• bör ha en lösningsspecifikation, och

• kan ha flera implementationer samt exekverbara (binära) former.”

12.2 Arkitektur
En orsak till valet av ett komponentsynsätt inom VISI-projektet var att de
organisationsförändringar som Landstinget utsätts för ställer nya krav på gam-
la system. Dessa system är i huvudsak monoliter, kompletta lösningar som in-
nehåller all beställd funktionalitet med mycket små möjligheter till vidareut-
veckling och förändring. Dessa monolitiska system försvårar omorganisationer
och därför anammades ett komponentsynsätt. Genom att utnyttja en grundar-
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kitektur för komponenter kan komponenter bytas ut och nya komponenter kan
introduceras, därigenom kan systemen utvecklas och förändras i samma takt
som verksamheten. Den verksamhet som bedrivs inom Landstinget är ofta så
komplex att en leverantör har svårt att kunna konstruera system till den.
Komponenter innebär att en leverantör kan vara expert på en smal del av en
komplex verksamhet och genom att verksamheten kan använda olika le-
verantörer kan en komplex verksamhet ändå täckas in genom flera specialise-
rade leverantörer. De omorganisationer som genomförs ställer även krav på
förändrade nya behov av informationsutbyte mellan olika delar av verksamhe-
ten. De monolitiska system som används klarar inte detta nya eller förändrade
informationsutbyte då de enbart kan hantera de informationsutbyten som var
kända när systemen konstruerades. Genom komponenter skapas möjligheten
att generera nya och förändra existerande informationsutbyten mellan delar av
verksamheten.

12.2.1 IS-Arkitektur
Genom att studera de begreppstabeller som tidigare redovisats i Tabell 10.2
och Tabell 11.2 har vi skapat en begreppsgraf (se Figur 12.3) som visar om be-
greppen förs in i analysen från enbart teori, enbart empiri eller om begreppet
återfinns i både teori och empiri. Förutom att begreppen kan härledas till teori
och empiri har vi även analyserat fram samband och relationer mellan dessa
begrepp. I det följande avsnittet beskrivs de relationer som finns beskrivna i
begreppsgrafen.

Inom VISI-projektet har man som målsättning att systemet ska ha en lång livs-
längd, detta kan enbart uppnås genom att systemet är förändringsbart då man
inte på förhand vet vilka omorganisationer och verksamhetsförändringar som
kommer att införas, därför behöver IS-arkitekturen stödja verksamhetsanpass-
ningar och organisatorisk anpassning. Inom VISI-projektet betraktas arbetet
med att klassificera komponenter som en del av arbetet med verksamhetens in-
formationssystemarkitektur. Klassificeringen är en central uppgift som är en
förutsättning för att skapa en fungerande arkitektur för verksamhetens in-
formationssystem. Vi anser att klassificering inte bara är önskvärt utan helt
nödvändigt för att möjliggöra anskaffning. En klassificering kan ur ett anskaff-
ningsperspektiv användas för att avgränsa de komponentkandidater som
identifieras då en upphandling genomförs. Om vi exempelvis behöver en
komponent som hanterar kommunikationen med en existerande relationsdata-
bas. Då kan vi klassificera komponenten som en databasaccesskomponent och
då behöver vi inte undersöka komponenter som inte tillhör denna klassifice-
ring. Ett dilemma här är dock att det inte finns någon standardiserad klassi-
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ficering att utnyttja, än så länge är det upp till varje komponentanskaffare att
själv klassificera komponenter. Arbetet med anskaffning skulle förenklas be-
tydligt om en enhetlig standardiserad kategorisering av komponenttyper kunde
upprättas. Det är dock viktigt att lägga märke till att klassificering sker med
olika syften och från olika perspektiv. Vi anser att komponenter bör klassi-
ficeras utifrån deras syfte och ändamål. Detta igenkänns inom VISI-projektet
där det till och med uttrycks som att det är svårt att klassificera komponenter
på annat sätt än utifrån funktionalitet. En klassificering kan även användas för
att underlätta avgränsning av komponenter. Att avgränsa krav till en given
komponent är ett problematiskt arbete och bör underlättas genom användandet
av klassificering. Genom att kunna härröra en given funktion till en viss kate-
gori av komponenter, bör det gå att se när kraven övergår i en ny kategori och
detta kan användas för att identifiera att kraven hör till en annan komponent.

Inom VISI-projektet ansågs att det bör finnas en klassificering att tillämpa vid
anskaffning av komponenter, men någon egen klassificering finns inte utförd.
Det går dock att betrakta de komponenttyper som identifierats som en typ av
klassificering men denna är inte tillräcklig för att underlätta anskaffning i nå-
gon särskild utsträckning. Vi anser att en användbar strategi för klassificering
är att utgå ifrån komponenters syfte. Genom att betrakta en komponents syfte
kan man både avgränsa, jämföra och strukturera system och komponenter. En
komponents syfte beskriver dess tänkta användningsområde samtidigt som det
avgränsar komponenten. Om vi exempelvis betraktar en komponent som har
till syfte att användas för tidsbokningar hos en undersökningsenhet. Ser vi via
dess syfte både vad den erbjuder (tidsbokningsstöd) samtidigt som vi ser vad
den inte erbjuder, Vi kan exempelvis inte använda den komponenten för att
skapa remisser. Om flera komponenter erbjuder tidsbokningsstöd, kan vi
genom denna precisering av syfte jämföra dessa komponenter och välja den
som passar oss bäst. Klassificering av komponenter medför även avgränsning.
Genom att använda en komponents syfte som grund för klassificering borde
detta syfte även gå att använda för avgränsning, genom syftet kan avgöras om
ett krav hör till en viss komponent eller annan. Under ett analysarbete är det
viktigt att kunna avgränsa en komponent från andra, krav bör kunna kopplas
ihop med en specifik komponent eller klass av komponent. Klassificeringen
har till syfte att underlätta komponentidentifikation och så småningom även
underlätta anskaffning. Klassificering och avgränsning görs med hänsyn till
vilken grad komponenten är specialiserad för en viss specifik verksamhets-
tillämpning. 
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Inom VISI-projektet har man beskrivit IS-arkitekturen genom en grundarkitek-
tur, denna grundarkitektur är en referensmodell som används för att utvärdera
och utveckla IS-arkitekturen. Den IS-arkitektur som eftersträvas i LiV ska
hantera och inkorporera aspekter som mobilt användande (distribuerade lös-
ningar), skiktning (både genom komponenter men även genom presentations-
lager). Vidare egenskaper är säkerhet och sekretess, samt möjligheten till in-
tegration mellan olika delar av den totala IS- arkitekturen, inom LiV används
begreppet samverkan som vi sätter som analogt med Integrering i detta
sammanhang. Vid användning av komponentbaserade informationssystem är
komponenternas kommunicerbarhet central. Kommunicerbarheten medför
möjligheten till integration och samverkan mellan komponenter. En viktig
aspekt av detta är användandet av öppna standarder. En öppen standard är ett
kommunikationsgränssnitt som är offentligt och publikt känt. Det är oftast inte
ens licensbelagt utan utvecklare kan fritt lära sig hur kommunikationsgräns-
snittet ser ut och används och själva nyttja detta för att skapa komponenter
som följer gränssnittet. En öppen standard medför möjligheten att välja le-
verantör och främjar även konkurrens mellan leverantörer. En öppen standard
kan därigenom skapa ett större komponentutbud och därigenom ge större möj-
ligheter till komponentanskaffning. Ett viktigt steg i denna öppna standard är
att genom begreppsprecisering definiera komponentens syfte på ett sådant sätt
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att en tänkbar komponentanvändare kan identifiera och anskaffa kompo-
nenten. 

12.2.2 IT-arkitektur
Genom att studera de begreppstabeller som tidigare redovisats i Tabell 10.3
och Tabell 11.3 har vi skapat en begreppsgraf (se Figur 12.4) som visar om be-
greppen förs in i analysen från enbart teori, enbart empiri eller om begreppet
återfinns i både teori och empiri. Förutom att begreppen kan härledas till teori
och empiri har vi även analyserat fram samband och relationer mellan dessa
begrepp. I det följande avsnittet beskrivs de relationer som finns beskrivna i
begreppsgrafen.

IT-arkitekturen definierar de övergripande oföränderliga parametrar som ut-
märker alla system byggda med denna arkitektur (vi väljer att även använda
ordet mjukvaruarkitektur), se Figur 12.4. En IT-arkitektur är samtidigt basen
för oberoendet mellan systemets delar samt basen för samverkan mellan delar-
na. Oberoendet är nödvändigt för att kunna byta delar. Samverkan är nöd-
vändigt för att möjliggöra arkitekturens syfte. Att använda komponentbaserade
informationssystem ställer höga krav på en tydlig och definierad arkitektur ef-
tersom de kan bestå av köpta, återanvända eller egentillverkade mjukvaru-
komponenter. För att kunna anskaffa mjukvarukomponenter behöver IT-ar-
kitekturen ge möjlighet att använda externt tillverkad mjukvara. Denna mjuk-
vara kan dessutom vara standardiserad. Detta leder till behovet av en IT-ar-
kitektur som definierar hur komponenter kan integreras i existerande IT-ar-
kitektur. Inom VISI-projektet har målsättningen varit att sträva efter en öppen
arkitektur för att möjliggöra flera leverantörer, nya lösningar, vidareutveckling
och konkurrens, även för egen systemtransparens för förvaltningspersonal.

Då komponentbaserad systemutveckling bedrivs blir standardiserade kom-
munikationsgränssnitt för mjukvarukomponenter en viktig aspekt. Om kompo-
nenter köps in från externa leverantörer bör dessa konstrueras på ett sådant
sätt att de kan implementeras ihop med redan existerande komponenter. Detta
kan lösas genom att man har en öppen standard, vilket innebär att ”vem som
helst” kan konstruera komponenter som följer standarden. Det är dessutom
värdefullt om arkitekturen bygger på välkända, erkända och använda stand-
arder
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Kommunikationsgränssnittet visar hur komponenten kan anropas men även
hur komponenten returnerar resultat på anrop. En grundförutsättning för an-
vändning av mjukvarukomponenter blir därför att komponenternas kom-
munikationsgränssnitt utformas på ett sådant sätt att övriga delar av systemet
kan anropa och även hantera returvärdena från en utförd funktion hos en kom-
ponent. Detta medför behovet av en explicit IT-arkitektur som möjliggör detta.
Inom VISI-projektet var man medveten om detta och lade stor tonvikt på ar-
kitekturens utformning och öppenhet vid anskaffandet. Det finns fem typer av
komponenter identifierade; användargränssnittskomponenter, tjänstekompo-
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Figur 12.4 Analys av begreppet IT-arkitektur
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nenter, gemensamma tjänstekomponenter, baskomponenter och distributions-
komponenter.

En annan viktig aspekt av en IT-arkitektur är hållbarheten i de system som an-
vänds. Med hög hållbarhet menas att systemet kan förändras i den takt verk-
samheten behöver förändra systemen. Detta innebär att IT-arkitekturen behö-
ver möjliggöra och kanske även förenkla förändring och utveckling. Inom
VISI-projektet skiljer man på personlig anpassning och teknisk anpassning.
Med personlig anpassning avses de förändringar som en specifik användare
kan genomföra för att anpassa systemet, exempel kan vara att justera bak-
grundsfärgen i en skärmbild. Teknisk anpassningsbarhet avser anpassningar
som kan behövas då ny teknologi inkorporeras, exempelvis om verksamheten
anskaffar en ny databashanterare. Båda dessa typer av anpassningsbarhet är
aspekter som definierar en IT-arkitekturs hållbarhet. Vidare bör en IT-arkitek-
tur möjliggöra återanvändning, både av arkitekturen i sig såväl som de system
arkitekturen beskriver. Inom VISI-projektet identifieras problemet med
systemkomplexitet. Strategin för att hantera denna komplexitet defineras
genom komponenter och komponenters inneboende modulariseringseffekt. En
komponent kapslar in en viss komplexitet och genom att dela upp komplexite-
ten i flera komponenter kan komplexiteten hanteras. Modularisering är även
den strategi som används för att möjliggöra komponenters kommunikations-
gränssnitt. 

En annan central aspekt av IT-arkitekturen är att den ska vara enkel, både av-
seende förståelse (att den ska gå att enkelt beskriva och förklara) men även en-
kel avseende dess innehåll. Genom att sträva efter enklast tänkbara struktur
erbjuds en möjlighet att hantera och minska systemkomplexitet. Ytterligare
aspekter är prestandakrav på arkitekturen. En verksamhet kan ha prestan-
dakrav som representerar exempelvis transaktionsvolym, eller accesstider vid
databassökningar. Slutligen ska arkitekturen möjliggöra att de system som an-
vänds behandlar information på ett korrekt sätt, både avseende hur informatio-
nen behandlas. 

12.2.3 Komponentarkitektur
En komponentarkitektur är den uppsättning riktlinjer som styr och beskriver
hur mjukvarukomponenter kan installeras och exekveras. Denna avgör hur
mjukvarukomponenter kommunicerar med varandra, se Figur 12.5. Genom att
studera de begreppstabeller som tidigare redovisats i Tabell 10.3 och Tabell
11.3 har vi skapat en begreppsgraf (se Figur 12.5) som visar om begreppen
förs in i analysen från enbart teori, enbart empiri eller om begreppet återfinns i
både teori och empiri. Förutom att begreppen kan härledas till teori och empiri
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har vi även analyserat fram samband och relationer mellan dessa begrepp. I
det följande avsnittet beskrivs de relationer som finns beskrivna i begrepps-
grafen.

Då en komponentarkitektur definieras är det centralt att verksamheten under-
söker existerande standardiserade komponentarkitekturer och därefter väljer
den som anses mest lämplig för given situation. Om de komponentarkitekturer
som redan är utvecklade inte kan användas är det viktigt att ta hänsyn till det
faktum att det är svårt att skapa en egen komponentarkitektur då möjligheten
att köpa standardiserade komponenter reduceras. För att avgöra om en kompo-
nentarkitektur är lämplig bör hänsyn tas till aspekter som exempelvis arkitek-
turens spridning och användning samt den standard som ligger till grund för
komponenternas kommunicerbarhet. En standardiserad komponentarkitektur
medför möjligheten till generella komponenter som kan användas i alla
sammanhang där den standardiserade komponentarkitekturen används.
Klassificering är nödvändig för en viss komponentarkitektur då klassificering
används för att skilja på (avgränsa) komponenter från varandra genom att sär-
skilja deras funktionalitet. Avgränsning kan ske baserad på gemensamma ofta
förekommande uppgifter eller alternativt genom att man baserar avgränsning-
en på specialisering genom att identifiera unika funktioner till unika kompo-
nenter.  
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En orsak till att anlägga ett komponentperspektiv för systemutveckling visade
sig i VISI-projektet vara för att man inte har den tekniska kompetens som
krävs för att kunna egenutveckla system. Samtidigt ville man inte välja ett
standardsystem då dessa inte historiskt sett uppfyllt de krav man inom Lands-
tinget har på anpassningsbarhet och kommunikation mellan system. Genom en
komponentsyn kunde man förflytta kraven på teknisk kompetens till le-
verantören men bibehålla möjligheten att kravställa funktionalitet. En existe-
rande mjukvarukomponent kapslar in den interna implementationen vilket
medför att användaren av komponenten inte behöver känna till eller ha
kunskap om komponentens interna implementation utan enbart behöver känna
till hur komponenten används och anropas. Detta resonemang kan
vidareutvecklas till att även gälla de leverantörer som integrerar komponenter
till kompletta system. Kunskapsinkapsling innebär inte bara att kunden inte
behöver ha kunskap om komponenters interna funktionalitet. Kunden behöver
inte ha kunskap och kompetens att använda de verktyg som krävdes för
komponentens konstruktion. Inom VISI-projektet uttrycktes en önskan att inte
behöva ta hänsyn till tekniska detaljer utan en vilja att ställa krav på funktiona-
litet och utförande framför hur komponenten implementeras. Ytterligare en
orsak till detta synsätt uttrycktes som att leverantörer erbjuds en högre
flexibilitet då deras implementationsstrategier inte påverkas av kunden.
Kunden överlåter den tekniska implementationen till leverantören och därige-
nom har leverantören fria händer, detta leder till en flexiblare utvecklingssitua-
tion för leverantören. 

12.3 Utveckling av komponentbaserade in-
formationssystem

12.3.1 Livscykel
I Kapitel 10 presenterade vi den, enligt vår uppfattning, traditionella synen på
förhållandet mellan verksamhetsanalys och systemutveckling. Vi anser att det-
ta synsätt även användes inom VISI-projektet där arbetet med att generera
kravspecifikationen avslutades innan en anskaffning av system och kompo-
nenter inleddes. Vi vill förändra denna traditionella syn, då vi anser att kompo-
nentbaserad systemutveckling med ett anskaffningsfokus möjliggör en djupare
integrering av verksamhesanalys och systemutveckling. Vi använder en an-
skaffningsfas som en ”brygga” mellan verksamhetsanalys och systemutveck-
ling. Anskaffningsfasen innefattar, enligt vårt perspektiv, det arbete som tradi-
tionellt avslutar en verksamhetsanalys, oftast i en kravspecifikation, som sedan
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utvecklas i den inledande analysfasen i systemutvecklingen till en tillräcklig
bild av systemet för att en design och implementering kan ske, se Figur 12.6.

Vi har i kapitel 10 beskrivit livscykeln för komponentbaserade informations-
system och dess faser. Vi anser att denna livscykel har mycket gemensamt med
livscykeln för standardsystem, speciellt avseende identifikationen av de två
ingående parterna och informationssystemets beroendeförhållande mellan
leverantör och anskaffare. Detta tvåpartssynsätt anser vi vara så centralt att vi
baserat på den tidigare beskrivningen genererar en ny livscykel som tar hänsyn
till detta. Detta framkom exempelvis tydligt inom VISI-projektet där
deltagarna upplevde att de var i ofas med leverantörerna. Det gäller att
leverantörer och anskaffare är medvetna om var i livscykeln de befinner sig.
Ytterligare en viktig aspekt avseende komponentbaserade informationssystems
livscykel är att skilja på en enskild komponents livscykel och det kompletta
informationssystemets livscykel. Då vi fokuserat på anskaffning av
komponenter har vi tagit fram en livscykel som fokuserar på komponenter
som integreras i en befintlig miljö, se Figur 12.7 Faserna i livscykeln finns
beskrivna i detalj i kapitel 10.

Vi har skapat vår livscykel för komponentbaserade informationssystem genom
att ta hänsyn till utgångspunkten att anskaffning av komponentbaserade in-
formationssystem har mycket gemensamt med anskaffning av standardsystem.
Inom området för standardsystem är de två parterna leverantör och kund
tydliggjorda och deras inbördes beroenden och kopplingar redovisade. Det
finns dock skillnader mellan anskaffning av standardsystem och anskaffning
av komponentbaserade informationssystem där det faktum att ett standard-
system är en monolit i form av ett komplett integrerat system som levereras av
en ansvarstagande leverantör. Komponentbaserade informationssystem byggs
upp genom att ett flertal komponenter fogas samman till ett komplett informa-
tionssystem där varje komponent kan levereras från olika eller samma leveran-
tör. Detta medför att det blir en annan tyngdpunkt på implementering,
implementeringstestning, integrering och integrationstestning än då standard-
system anskaffas. Detta resonemang finns redogjort för i avsnitt 10.4. Då vi
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Figur 12.6 Anskaffning som en ’brygga mellan verksamhets-
analys och systemutveckling
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valt att fokusera på anskaffningsfasen och avgränsat oss från de övriga faserna
i livscykeln gör vi en fördjupad analys av anskaffningsfasen i nästa avsnitt. 

12.3.2 Anskaffning av komponentbaserade informa-
tionssystem

Anskaffning av mjukvarukomponenter innebär att redan existerande kompo-
nenter identifieras och vid behov upphandlas. Dessa komponenter integreras
sedan i de system som den anskaffande verksamheten använder. Anskaffning
består alltså av två huvudsakliga arbetsuppgifter identifikation och upphand-
ling. För att kunna identifiera en komponent och förstå vilken funktionalitet
komponenten erbjuder bör detta vara beskrivet. Denna beskrivning kallar vi
för en lösningsspecifikation. Denna specifikation bör beskriva funktionaliteten
på en sådan nivå att den underlättar identifikation. Den bör bestå av den
minsta möjliga mängd information som behövs för att möjliggöra identifika-
tion. Om en specifikation exempelvis består av 300 sidor tätt skriven text som
mycket detaljerat och exakt korrekt beskriver en komponents funktionalitet,
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Figur 12.7 Livscykeln för komponentbaserade
informationssystem
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innebär inte detta nödvändigtvis att specifikationen möjliggör eller underlättar
identifikation. Då identifikation pågår kan det finnas många kandidater och
om alla kandidater är specificerade med 300 sidor text uppstår ett problem
med filtrering av information. Det är därför av största vikt att specifikationen
innehåller så lite information som möjligt. Den får dock inte innehålla så lite
att identifikation inte är möjlig. Inom VISI-projektet påpekas två viktiga
instrument för att underlätta identifikation, användandet av begreppsmodeller
samt informationsmodeller. Detta innebär att komponentens binära form bör
kompletteras med beskrivningar som gör det möjligt att distribuera och
anskaffa komponenten. Komponentens funktionalitet, kommunikations-
gränssnitt samt hur den används är kanske den minsta möjliga mängd av
information som en beskrivning av en komponent bör innehålla.

Om en identifierad komponent enbart delvis uppfyller de krav som ställs på
den i en kravspecifikation finns det två alternativa strategier, antingen vidare-
utvecklas eller anpassas komponenten efter de krav som ställs eller så an-
passas kraven till komponentens specifikation. Det omvända problemet är när
en komponent innehåller funktionalitet som inte efterfrågas. Om detta sker i
stor utsträckning kommer systemen att bli onödigt stora, de kommer kanske att
innehålla redundant funktionalitet. Detta kan bli ett problem då en mjukvaras
totala komplexitet ökar med dess storlek. Man bör därför sträva efter att
identifiera komponenter som så exakt som möjligt uppfyller de krav som
ställs.

För att möjliggöra identifikation av komponenter behöver kund och leverantör
verktyg för att möjliggöra kommunikation. De bör kunna kommunicera krav-
och lösningsspecifikationer på ett effektivt sätt för att underlätta och möjliggö-
ra anskaffning. Vi föreslår ett standardiserat sätt att uttrycka komponenters lös-
ningsspecifikation. Detta efterfrågades inom VISI-projektet där pekar man på
stora brister i leverantörers förmåga att beskriva komponenters funktionalitet
på ett sådant sätt att anskaffning kan genomföras, detta lyfts även fram i teo-
rin. Det behövs bra verktyg för att dokumentera krav och avgränsa komponen-
ter. Vidare behövs det bra verktyg för att beskriva komponenters funktiona-
litet, på ett övergripande sätt. De strategier som använts inom VISI-projektet
men även rekommenderas i teorin medför för mycket detaljer i funktions-
beskrivningarna och detta underlättar inte anskaffning.

Dessutom bör en identifikation följas av en utförlig testning. Denna testning
har till syfte att öka förståelsen för identifierad komponents funktionalitet,
dess tillförlitlighet och korrekthet. 

Inom VISI-projektet fanns ett behov av att kunna identifiera komponenter ge-
nom de processbeskrivningar som finns, de anser att processynen måste byg-
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gas in i systemen, vilket medför att komponenterna bör identifieras i process-
beskrivningarna. Arbetet med identifikation anses som problematiskt då ingen
tydlig strategi fanns eller användes. Övergripande riktlinjer var att genom att
identifiera samverkande funktionalitetsbehov, funktionalitet som används av
flera enheter och medarbetare i verksamheten, kunna använda detta för kom-
ponentidentifikation. Vidare skulle avgränsad eller fristående funktionalitet
identifieras som funktionalitetskrav på tänkbara komponenter.

Ett stort problem i VISI-projektet var att det inte fanns någon egentlig kompo-
nentmarknad för komponenter av den typ de efterfrågade, de anser inte att le-
verantörerna kan leverera komponenter eller system baserade på ett kompo-
nentbaserat synsätt fullt ut. Detta anser vi vara ett symptom på avsaknaden av
kommunikationsinstrument. De har helt enkelt inte kunnat kommunicera sina
krav och leverantörerna har inte kunnat kommunicera sina lösningsförslag på
ett tillräckligt sätt. Genom avsaknad av tillräcklig dokumentation från le-
verantören har anskaffningen försvårats. 

12.4 Bidrag till kunskapsområdet
Begreppet mjukvarukomponent är av central betydelse för kunskapsområdet.
Vi har utvecklat en definition av fenomenet med tilläggen att den funktionali-
tet en komponent erbjuder ska vara verksamhetsstödjande och att en kompo-
nent bör ha en lösningsspecifikation. Den definition vi utvecklat är: 

”En mjukvarukomponent:

• är självständig,

• är återanvändbar,

• erbjuder definierad verksamhetsstödjande funktionalitet via ett speci-
ficerat kommunikationsgränssnitt,

• kan påverka-/påverkas av andra mjukvarukomponenter,

• bör ha en lösningsspecifikation, och

• kan ha flera implementationer samt exekverbara (binära) former.”

Vi har även genererat en ny livscykel baserad på vår utgångspunkt att anskaff-
ning av komponentbaserade informationssystem mer liknar anskaffning av
standardsystem än skräddarsydd utveckling. Denna livscykel tar hänsyn till de
två parter som ingår i en anskaffning (kund och leverantör) och inkorporerar
även konsekvenserna av att ett komponentbaserat informationssystem består
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av utbytbara komponenter. Detta medför att testning behöver genomföras an-
norlunda jämfört med om ett system anskaffas. Livscykeln finns beskriven i
Figur 12.7.

Anskaffning består av två huvudsakliga arbetsuppgifter identifikation och
upphandling. Vi betraktar anskaffning som en ”brygga” mellan verksamhets-
analys och systemutveckling, se Figur 12.6. Anskaffningsfasen innefattar, en-
ligt vårt perspektiv, det arbete som traditionellt avslutar en verksamhetsanalys,
oftast i en kravspecifikation, som sedan utvecklas i den inledande analysfasen
i systemutvecklingen till en tillräcklig bild av systemet för att en design och
implementering ska kunna ske. För att kunna identifiera en komponent och
förstå vilken funktionalitet komponenten erbjuder bör detta vara doku-
menterat. För att möjliggöra identifikation av komponenter behöver kund och
leverantör verktyg för att möjliggöra kommunikation. De bör kunna kommuni-
cera krav och lösningsförslag på ett effektivt sätt för att underlätta och
möjliggöra anskaffning. Då anskaffning av komponentbaserade informations-
system föreligger, har det traditionellt sett funnits två huvudsakliga strategier
att utnyttja, verksamheten kan antingen genomföra/upphandla en skräddarsydd
systemutveckling, där det system som verksamheten är i behov av utvecklas
och konstrueras som en unik artefakt. Den andra strategin har varit att verk-
samheten anskaffar ett standardsystem, där systemet som artefakt redan existe-
rar och därigenom inte medför någon egentlig utveckling. Idag finns det ett
tredje alternativ och det är att anskaffa komponentbaserade informationssy-
stem. Ett komponentbaserat informationssystem består helt eller delvis av
mjukvarukomponenter som kan sammanfogas i olika konstellationer för att på
så sätt möjliggöra en unik artefakt bestående av standardiserade byggblock
(komponenter). Varför väljer en verksamhet att använda ett komponentsynsätt
vid anskaffning av informationssystem. Det uppenbara motivet är möjligheten
att skräddarsy en lösning som är anpassad till den egna verksamheten utan att
behöva bekosta en komplett mjukvaruutveckling. Istället för att utveckla ett
unikt informationssystem kan verksamheten istället anskaffa de mjukvaru-
komponenter som tillsammans skapar ett unikt system som är skräddarsytt för
verksamhetens behov. 

Inom studerad empiri har ett annat motiv presenterats som en grundsyn att
funktion är överordnad teknik, inom studerad empiri indikerades det tydligt att
det viktiga är inte den tekniska lösningen av ett funktionsbehov, utan det vik-
tiga är hur lösningen kan användas och anpassas till den egna verksamheten.
Detta medför ett större intresse av vad komponenter gör framför hur de gör
det. En existerande mjukvarukomponent kapslar in den interna implementatio-
nen vilket medför att användaren av komponenten både utvecklare och slutan-
vändare inte behöver känna till eller ha kunskap om komponentens interna im-
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plementation utan enbart behöver känna till hur komponenten används och an-
ropas. Detta indikerar ett paradigmskifte i synen på mjukvaruutveckling, i det
nya paradigmet är mjukvarans utformning och teknik underordnad använd-
ningskraven. Detta är inte något nytt synsätt i teorin men vi anser att det är
nytt i empirin. Det är först nu som det finns komponenter att anskaffa och
därigenom är det först nu som möjligheten att underordna teknik till använd-
ning möjliggjorts. En komponentsyn ger möjligheten att förflytta kraven på
teknisk kompetens till leverantören men bibehålla möjligheten och rätten att
kravställa funktionalitet hos kunden. Detta medför även att leverantörer
erbjuds en högre flexibilitet då deras implementationsstrategier inte behöver
påverkas av kunden. Kunden överlåter den tekniska implementationen till
leverantören och därigenom har leverantören ”fria händer”, detta kan leda till
en flexiblare utvecklingssituation för leverantören. 

Ytterligare en konsekvens av detta nya synsätt på mjukvara är att arbetet med
att definiera och utforma funktionalitet flyttas från kunden till leverantören.
Kunden åtar sig att beskriva vad de vill att systemet ska utföra på en an-
vändningsnivå men det är upp till leverantören att generera lösningen som
uppfyller kraven. Problematiken med detaljerad funktionsbeskrivning för-
flyttas från kund till leverantör, detta anser vi i någon mån kan avväpna den
spända relation som ofta uppstår mellan kund och utvecklare vid mjukvaruut-
veckling. Denna spända relation kan delvis härledas till att utvecklare inte an-
ser sig få tillräckligt tekniskt detaljerade krav av kunden. Detta kan vara svårt
för kunden att tillgodose då den tekniska kompetens som krävs för att kunna
egenutveckla system inte finns i verksamheten. Vi förflyttar problematiken till
den part som enligt oss har bäst förutsättningar och inser relevansen av att ut-
forma de tekniska kraven nämligen leverantören. 

En annan konsekvens av detta paradigmskifte är att en kund kan vända sig till
olika leverantörer och bedöma vilken leverantör som bäst uppfyller uppsatta
krav. Detta medför en mer nyanserad konkurrenssituation för kunder och le-
verantörer. Normal situation vid skräddarsydd utveckling är att upphandling
och konkurrens mellan tänkbara leverantörer enbart kan förekomma innan ut-
vecklingsarbetet påbörjas, då kunden valt leverantör är kunden hänvisad och
beroende av denna leverantör till dess utvecklingen är avklarad. Det är
nästintill omöjligt att byta leverantör under utvecklingens gång utan att påbör-
ja en helt ny utveckling. Vid komponentanskaffande kan kunden använda oli-
ka leverantörer för olika komponenter men även låta flera leverantörer kon-
kurrera om leverans av samma komponent.

Paradigmskiftet medför vidare att krav på nya system enbart behöver uttryckas
på en tillräcklig abstraktionsnivå för att möjliggöra anskaffning. Krav behöver
bara uttryckas tillräckligt detaljerat för att möjliggöra identifikation av tänkbar
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lösning. Vi behöver inte utforma kraven med nyutveckling i åtanke. Det är na-
turligt att krav som används för att identifiera en existerande lösning inte be-
höver innehålla lika mycket detaljer som krav som används för att utveckla
och konstruera en ny icke existerande lösning. Men ett komponentsynsätt
medför även möjligheten att i vissa situationer betrakta komponenten som icke
existerande och då definiera krav på en lägre abstraktionsnivå. Detta medför
att kravspecifikationen kan vara differentierad i fråga om detaljeringsnivå. I
vissa delar kan den vara övergripande för att möjliggöra anskaffning av
existerande komponenter och i andra delar kan den vara tillräckligt detaljerad
för att möjliggöra nyutveckling. Behovet av att kunna differentiera abstrak-
tionsnivån vid kravställning var mycket tydligt i studerad empiri, genm att
kunna differentiera detaljeringsnivån kan kravspecifikationens användning
avsevärt förbättras.

Ett annat motiv till komponentsynsätt angavs i empirin som problemet att an-
passa existerande system till de frekventa organisationsförändringar som mo-
derna verksamheter utsätts för. Då omorganisationer sker förändras även kra-
ven på de system som stödjer organisationen. Systemen behöver följa de om-
organisationer som sker och därigenom vara enkla att förändra. Traditionellt
monolitiska system är konstruerade för en given situation och är därigenom
inte lika förändringsbara som system som är uppbyggda med komponenter där
grundtanken är att komponenter ska vara anpassade för så många kombina-
tionsmöjligheter som möjligt. Istället för att systemen utformas för en enda si-
tuation som fallet är med skräddarsydd utveckling har komponentutvecklare
motsatt syn. Komponenten ska nå så många potentiella kunder som möjligt
och ska därför vara anpassad för så många olika situationer som möjligt.
Genom att utnyttja en grundarkitektur för komponenter kan komponenter
bytas ut och nya komponenter kan introduceras, därigenom kan systemen ut-
vecklas och förändras i samma takt som verksamheten. Vidare kan ett längre
tidsperspektiv på informationssystem introduceras. Genom en hög föränd-
ringsbarhet kan systemen få en längre livslängd i verksamheten. Vilket innebär
att investeringen får en bättre återbetalning i verksamheten. På sikt kan detta
även leda till mer resurser för anskaffningen då systemen som anskaffas får en
högre nyttograd i verksamheten.

Vidare motiv är att delar av studerad empiri är så komplex att få leverantörer
av system kan besitta den kompetens som krävs för att utveckla ett system som
täcker hela verksamhetens behov. Ett komponentsynsätt medför istället att en
leverantör kan vara expert på en smal del av en komplex verksamhet och
genom att verksamheten kan använda olika leverantörer kan en komplex verk-
samhet ändå täckas in genom flera specialiserade leverantörer.
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12.5 Bidrag till ramverket
Vårt ramverk till integrerad verksamhetsmodell är ämnat att möjliggöra,
förbättra och underlätta anskaffning av komponentbaserade informationssy-
stem. En av de centrala beståndsdelarna i ramverket är fenomenet mjukvaru-
komponent. Genom att analysera de begreppsgrafer som presenterats tidigare i
detta analyskapitel samt särskåda den definition av begreppet mjukvaru-
komponent utifrån perspektiven specificering av krav och stöd för anskaffning
av komponenter. Identifierar vi 5 generiska begrepp som inkorporeras i ram-
verket (funktionalitet, klassificering, användning, avgränsning, lokal be-
greppsmodell och arkitektur) se Tabell 12.1 och vidare i kapitel 16. 

I inledningen av detta kapitel identifieras behovet av att komponenters funk-
tionalitet ska vara verksamhetsstödjande. Med detta menar vi att den funktio-
nalitet som anskaffade komponenter erbjuder ska stödja den verksamhet som
bedrivs. Genom detta resonemang anser vi att beskrivningen av mjukvaru-
komponenters funktionalitet måste ingå i ett ramverk för anskaffning av mjuk-
varukomponenter. Vi anser att en lämplig strategi för att säkerställa verk-
samhetsstödjande funktionalitet är att identifiera funktionalitetsbehov på kom-
ponenter i anslutning till beskrivningen av verksamheten. Om funktionalitet
beskrivs i direkt anslutning till att verksamheten beskrivs ökar chanserna att
funktionaliteten blir verksamhetsstödjande. 

Begreppet klassificering behöver ingå i ramverket baserat på problem med
komponentidentifikation, se avsnitt 12.2.1 och 12.2.3. För att underlätta an-
skaffning behöver vi möjliggöra komponentidentifikation. Genom att använda
klassificering baserad på funktionalitet och generalitet anser vi att identifika-
tion möjliggörs och åtminstone underlättas. De studier av lösningsspecifikatio-
ner vi gjort stärker detta val. Genom klassificering baserad på funktionalitet
kan leverantörer beskriva de komponenter de erbjuder på ett sätt som medför
att kunder kan identifiera dem och även begränsa det urval som behöver stu-
deras. Vid arbetet med att koppla krav till specifik komponent kan även
komponentens syfte utnyttjas, dels för klassificering och därigenom under-
lättande av att koppla krav till komponent men även genom att utnyttja ett
exkluderande och inkluderande perspektiv på funktionaliteten. Med exklude-
rande perspektiv menar vi att identifiera funktionalitet som är fristående och
inte beroende av andra delar av systemen. Inkluderande perspektiv avser vi
identifikation av funktionalitet som återkommer i olika delar i systemen.

För att möjliggöra klassificering baserad på funktionalitet och även möjliggöra
dokumenteringen av funktionalitet i anslutning till verksamhetsbeskrivningen
anser vi att en beskrivning av komponenters användning är ett viktigt bidrag
till ramverket. Genom att välja en tänkt användningssituation i verksamheten
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och dokumentera den, kan denna beskrivning användas för att kontrollera om
en komponentkandidat uppfyller de funktionalitetsbehov som finns identifie-
rade.

En central aspekt för komponentanskaffning är avgränsning av komponenter.
Det behövs möjlighet att identifiera var kraven på en komponent startar och
var kraven på nästa komponent tar vid. Genom avgränsning underlättas an-
skaffning då leverantör och kund kan diskutera gränser för olika komponenter.
Att koppla specifika funktionalitetsbehov till specifik komponent underlättas
om komponentens omfattning kan avgränsas.

För att möjliggöra att komponenter verkligen är verksamhetsstödjande räcker
det inte med att identifiera funktionella behov. Vi behöver även identifiera de
informationsmängder som informationssystemen ska använda/påverka. En
lämplig form för att definiera informationsbehov är att beskriva dem i sk. lo-
kala begreppsmodeller där begreppen avser informationsmängder. Vi anser att
de begrepp som används för att beskriva komponentens informationsmodell
ska vara förankrade i verksamheten, detta ger en mer verksamhetsnära be-
greppsmodell. Vi förespråkar att begreppsmodellen baseras på verksamhetens
eget språk. 

Användningen av komponenter förutsätter god kontroll på arkitektur avseen-
de komponenter och informationssystem. Komponenter fungerar enbart i en
väl definierad och kontrollerad infrastruktur som behöver vara väl doku-
menterad och kontrollerad i form av arkitekturer på olika abstraktionsnivåer. 

Tabell 12.1 Generiska begrepp för att förklara innebörd av mjukvarukomponenter
inom ramverket

Begrepp Definition Egenskaper

Funktionali-
tet

Den funktionalitet en
komponent kan utföra.

Beskrivs med informella nyckel-
ord genom ett naturligt språk.
Kan avgöra klassificering.
Styrs av syfte.

Klassifice-
ring

Klassificering av kompo-
nenter utifrån funktionali-
tet och syfte.

Definierar typtillhörighet för
komponenter ex: databasaccess,
säkerhet, information,
transaktion.

Användning Beskrivning av kompo-
nentens användning i en
given situation.

Kan beskriva begränsningar
och/eller möjligheter.

Avgräns-
ning

Avgränsning av krav på
specifik komponents funk-
tionalitet.

Kan utföras baserad på gemen-
sam uppgift eller specialisering.
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Begrepp Definition Egenskaper

Lokal
begrepps-
modell

En (del av) en viss verk-
samhets begreppsapparat
används för att definiera
det stöd komponenter be-
höver erbjuda.

Stärker verksamhetsperspektivet
på funktionalitet (verksamhets-
nära).
Definierar och beskriver de in-
formationsmängder komponen-
ter behöver använda/påverka.

Arkitektur Förutsättningar som måste
vara uppfyllda för att möj-
liggöra komponents an-
vändning.

Krav på komponentkandidater.
Skapar struktur.
Möjliggör ersättningsbarhet, an-
passning, återanvändning,
standardisering och integrering.
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13 Specificering i teori 
Kapitlet avser att behandla forskningsfrågan ”Vilka kritiska specificerings-
och specifikationsfaktorer är relevanta att beakta vid anskaffning av
komponentbaserade informationssystem?” Kapitlet avser att ge en teoretisk
bakgrund till kunskapsområdet specificering. Kapitlet inleds med ett reso-
nemang kring begreppen kravspecifikation och lösningsspecifikation. Vidare
diskuteras specificering av krav och lösningar utifrån fyra perspektiv, skräd-
darsydd systemutveckling, extrem utveckling, anskaffning av standardsystem
och komponentbaserad utveckling. Kapitlet innehåller beskrivningar och vär-
deringar av tidigare forskning inom specificeringsområdet. Kapitlet kommer
att användas för att generera bidrag till kunskapsområdet och bidrag till vårt
ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation. 

Vi har valt att identifiera specificering som ett eget kunskapsområde i denna
doktorsavhandling. Specificering som kunskapsområde avser att behandla ar-
betet med att dokumentera krav på informationssystem ur ett kundperspektiv.
Vidare hanterar vi även arbetet med att generera lösningsspecifikationer i detta
kunskapsområde. Lösningsspecifikationer genereras i första hand av le-
verantören och då vi har ett kundfokus i denna doktorsavhandling kommer vi
inte att behandla arbetet med att skapa lösningsspecifikationer lika grundligt
som arbetet med att generera kravspecifikationer, se Figur 13.1. I figuren illu-
strerar fyrkanterna arbetet med att skapa specifikationer (specificering). Kan
även beskrivas som processen att generera specifikationer. I figuren anges
även att kravspecificering främst utförs av kund, detta betyder inte att le-
verantörer inte kan medverka i detta arbete utan enbart att tyngdpunkten för
detta arbete ligger hos kunden. På samma sätt illustreras att leverantören har
huvudansvaret för lösningsspecificeringen. De två ellipserna i figuren illustre-
rar specifikationer som dokument, eller specifikationer som produkter. Dessa
är resultatet av specificeringsarbetet och slutligen illustrerar pilarna att speci-
fikationer kan fungera som underlag för specificeringsarbete. En kund kan ex-
empelvis använda existerande lösningsspecifikationer för att generera krav. Då
fungerar lönsningsspecifikationen som en möjliggörare och inspirationskälla
vid kravspecificering. På samma sätt kan kravspecifikationer användas som
underlag vid lösningsspecificering. Av de fyra kunskapsområden vi identifierat
hanterar två områden aktiviteter och de andra två avser subjekt. Kunskaps-
områdena verksamhetsprocess och mjukvarukomponent representerar de två
subjekten, se Figur 13.2. 
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Aktiviteterna avser verksamhetsmodellering och specificering. Detta kun-
skapsområde har sitt fokus på specificering som process och produkt enligt
figuren nedan. Fokus för detta kapitel är markerat med fet stil. i figuren nedan.
Kapitlet behandlar kritiska specificerings- och specifikationsfaktorer som är
relevanta att beakta vid anskaffning av komponentbaserade informationssys-
tem utifrån teori för att hitta kritiska faktorer (forskningsfråga 5). Några av
dessa faktorer kan vara relevanta i en kravspecifikation för komponentbasera-
de informationssystem (forskningsfråga 5.1).

13.1 Krav- och lösningsspecifikation
Att hantera mjukvarukrav på ett effektivt och korrekt sätt är något mycket
centralt för alla mjukvaruutvecklare. Det är kraven som representerar den väg
utvecklaren behöver gå för att uppfylla sin uppdragsgivares uppdrag. Det är
också en av de absolut största felkällorna och problemområdena inom mjukva-
ruutveckling (Pressman, 2005). Glass (1998, sid. 21) beskriver i följande citat
situationen som; ”There is little doubt that project requirements are the single
biggest cause of trouble on the software project front. Study after study has
found that, where there is a failure, requirements problems are usually at the
heart of the matter.” Detta innebär att stora ansträngningar borde göras för att
bättre hantera mjukvarukrav både avseende att beskriva dem men även avse-
ende identifikation. Detta teoriavsnitt sammanfattas i Tabell 13.1.
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Figur 13.1 Krav- och lösningsspecificering som produkt och
process

Figur 13.2 Fokus för kunskapsområdet och aktiviteten specifice-
ring i förhållande till kunskapsområdena verksamhetsprocess och

mjukvarukomponent
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Bray (2002, sid. 3) beskriver dagens situation som; “... there is a tendency to
concentrate upon system modeling techniques and the minutiae of notations.
Whilst some mastery of these techniques is required, it is far from being ade-
quate in itself. It would be rather like teaching would-be surgeons to dissect
and stitch and then expecting them to be able to perform operations. Dissec-
tion and stitching are essential skills but, without a detailed knowledge of
anatomy, disease and so on they are of limited use. So it is requirements engi-
neering; knowing how to model, say, a system’s data structure is necessary
but far from adequate.” 

Ovanstående citat är en målande illustration som sammanfattar en stor del av
den nuvarande problematiken inom mjukvaruutvecklingsindustrin. Att kon-
struera mjukvara är en komplex och svår uppgift (Pressman 2005; Meyer
2002) Därför är det av kritisk betydelse att konstruktören får exakta och preci-
sa krav för att ha en möjlighet att lösa problemet. Mjukvarukrav kan ses som
en problembeskrivning. Det är problemet som ska hanteras genom ett informa-
tionssystem. Kravet representerar alltså en beskrivning av det problem som
bör lösas. I Figur 13.3 illustreras förhållandena mellan begreppen problem,
krav och lösning. I figuren illustreras även en existerande lösning som
möjliggörare. En existerarande lösning kan fungera som inspiration vid krav-
ställande och på så sätt vara ett underlag för kravställande, Nilsson (1991).
Bray (2002, sid. 14) ger följande definition av krav; “the effects that the client
wishes to be brought about in the problem domain”

Här ligger fokus på funktionalitet, ”de effekter klienten önskar” anser vi avse
effekter i form av lösningar och förbättringar genom användning av informa-
tionssystem. Intressant är även användningen av begreppet ”client” i citatet
detta innebär att det är uppdragsgivaren som kan definiera krav inte
leverantören. IEEE (2004) ger följande definition av mjukvarukrav; ”A
condition or capability that must be met by the system to solve a problem or
achieve an objective” . Detta citat stärker bilden av ett krav som en
beskrivning av ett problem som bör lösas. 
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Figur 13.3 Begreppsgraf över relationerna mellan begrep-
pen problem, krav och lösning.
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Weide (2000, sid. 33-34) beskriver en kravspecifikation genom att betrakta
specifikationen som ett kontrakt mellan uppdragsgivare och leverantör. En
kravspecifikation definierar både uppdragsgivarens krav på en acceptabel lös-
ning såväl som leverantörens åtaganden och skyldigheter; “The specification
is a contract between a user and an implementer of the system. It defines the
interface by simultaneously defining two complementary things:

• the requirements the system places on its clients, or equivalently, the
only assumptions a person implementing the interior of a system may make
about the clients of that system; and 

• the guarantees the system gives in return to its clients, or equivalently,
the only assumptions a person using the system as a client may make about
the components of that system.”  

Denna definition fokuserar även på villkor och egenskaper som systemet mås-
te uppfylla. Vilket är en mer nyanserad definition då den belyser mer än enbart
funktionella krav. Vi anser att det finns andra krav än rent funktionella krav
som ett informationssystem bör uppfylla. Paetsch et al. (2003, sid. 3) definier-
ar en bra kravspecifikation som; ”A good requirements document is unam-
biguous, complete, correct, understandable, consistent, concise and feas-
ible.”. Detta citat identifierar ett flertal viktiga karaktäristika hos en krav-
specifikation. Med unambiguous avses att tvetydigheter och upprepningar av
krav är eliminerade, exempelvis innebär detta att ett specifikt krav bara finns
dokumenterat en gång. Med begreppet complete avses att kravbilden är kom-
plett, detta anser vi inte vara möjligt att definiera på förhand baserat på främst
två kriterier. 1) det är mycket svårt att skapa en komplett kravbild på något
som inte ännu existerar, krav uppstår vid användning och kan inte alltid förut-
ses. 2) En verksamhet är inte statisk utan i ständig förändring. Med
understandable avses möjligheten att kommunicera kraven och möjligheten
att kunna förstå och tolka kraven entydigt. Detta avser möjligheten att
kommunicera kraven mellan intressenter. Begreppet consistent avser oförän-
derlighet, att kraven inte ska förändras över tiden, även detta krav anser vi
vara tveksamt, enligts samma resonemang som kring begreppet complete
ovan. Begreppet consise avser kortfattad, med detta menas att kraven ska ut-
tryckas så kortfattat som möjligt. Slutligen avser begreppet feasible realiser-
barhet. Kraven ska på ett tillförlitligt sätt gå att realisera. 

En annan viktig aspekt av en kravspecifikation är måluppfyllnad. En krav-
specifikation syftar till att uppfylla en verksamhets mål och med mål menar vi;
”Goals denote the objectives a system must meet.” (Nuseibeh & Easterbrook
2000, sid. 4). Denna typ av mål benämns som ”highlevel goals” eller
affärsmål (verksamhetsmål) dessa mål bryts ner till ”lowerlevel goals” eller
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tekniska mål. Det är dessa tekniska mål som uppfylls genom systemutveck-
ling och därigenom uppfylls även affärsmålen; ”... highlevel goals (such as
business goals) are refined into lowerlevel goals (such as technical goals that
are eventually operationalised in a system). Eliciting goals focuses the
requirements engineer on the problem domain and the needs of the
stakeholders, rather than on possible solutions to those problems. (Nuseibeh
& Easterbrook, 2000, sid. 4)

Då anskaffning av hela system eller delar av system exempelvis i form av
mjukvarukomponenter används som utvecklingsstrategi blir även lösnings-
specifikationer viktiga. En lösningsspecifikation är de dokument som le-
verantören skapat för att dokumentera och beskriva vad ett existerande system
eller del av system utför i form av funktionalitet och även hur lösningen kan
användas. Utformningen av denna lösningsspecifikation är central för att möj-
liggöra för potentiella anskaffare att avgöra om lösningen i fråga är av betydel-
se för dem. Nilsson (1991) benämner denna specifikation för standardsystem-
beskrivning. I Figur 13.7 framgår det att en anskaffande verksamhet behöver
jämföra kravspecifikationen mot lösningsspecifikationen för att därigenom
kunna avgöra om standardsystemet uppfyller kundens krav, se vidare i avsnitt
13.2.3. Vi anser att detta resonemang är helt analogt oavsett om det som ska
anskaffas är en komponent, ett standardsystem eller ett helt affärssystem. Det
är bara en fråga om olika granularitet på det som anskaffas. En annan aspekt
med att tydligt identifiera även lösningsspecifikationen som ett centralt
begrepp vid anskaffning av existerande lösningar är att lösningen i sig kan
fungera som en inspirationskälla (möjliggörare) för den anskaffande verk-
samheten, se Figur 13.4. Genom att betrakta en existerande lösning kan en
anskaffande verksamhet utveckla och förbättra sin egen verksamhet och detta
innebär att det kan finnas en möjlighet att förbättra sin verksamhet genom att
anskaffa existerande systemlösningar i form av exempelvis mjukvarukompo-
nenter. 

Anskaffning av existerande lösningar kan alltså användas för att 1) anskaffa
lösningar som stödjer den existerande verksamheten 2) utveckla verksamheten
genom att betrakta användningen av existerande lösningar samt 3) både an-
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Figur 13.4 Anskaffning av existerande system som stöd-
jande och/eller möjliggörande aktivitet för verksamhe-

ten 
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skaffa stödjande lösningar och utveckla verksamheten genom att betrakta an-
vändningen av existerande lösningar. 

Detta teoriavsnitt sammanfattas i Tabell 13.1 där generiska begrepp, deras de-
finition samt centrala egenskaper hos dessa begrepp redovisas. Begreppen är
representerade med kursiv och fet stil i den löpande texten ovan.

Tabell 13.1 Sammanfattande begreppstabell avseende krav och
lösningsspecifikation i teorin

Författare Begrepp Definition Egenskaper

Bray
(2002);
IEEE
(2004);
Weide
(2000)

Krav Beskrivningen av en
problemsituation som
måste lösas.

Uttrycks av klienten
(uppdragsgivare, kund).

Villkor och egenskaper.

Funktion.

Weide
(2000);
Paetsch et.
al (2003

Krav-
speci-
fikation

Ett kontrakt mellan
kund och utvecklare.

Entydig, komplett,
förståelig och
kommunicerbar, oförän-
derlig, kortfatttad och
realiserbar.

Nilsson
(1991)

Lösnings
speci-
fikation

De dokument som le-
verantören skapat för
att dokumentera och
beskriva vad ett existe-
rande system eller del
av system utför.

Avser funktionalitet. Av-
ser användning.

Nuseibeh &
Easterbrook
(2000)

Mål Målsättningen med ett
system.

Verksamhetens mål.

Nuseibeh &
Easterbrook
(2000)

Affärs-
mål

Verksamhetens mål. De styrande mest centra-
la målen (”highlevel go-
als).

Nuseibeh &
Easterbrook
(2000)

Tekniska
mål

Affärsmål uppdelade i
realiserbara tekniska
mål.

Är bryggan mellan info-
logi och datalogi.
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Författare Begrepp Definition Egenskaper

Nuseibeh &
Easterbrook
(2000)

Intressent De aktörer som ut-
formar, använder och
påverkas av speci-
fikationer.

Kund, uppdragsivare,
utvecklare, förvaltare
och leverantör.

13.2 Krav- och lösningsspecificering 
Vi anser att för få en djupare insikt i kunskapsområdet specificering behöver
vi belysa det ur flera olika perspektiv. Varje perspektiv kan i sin tur bidra med
olika aspekter i slutsatserna i denna doktorsavhandling. Valet av perspektiv är
viktigt och kan i sig påverka de aspekter som belyses och hanteras. Då vi fo-
kuserar på anskaffning av existerande lösningar såg vi behovet av att använda
teori från forskningsområdet anskaffning av standardsystem som givet. Vidare
anser vi att teori kring specificering av mjukvarukomponenter och komponent-
baserade informationssystem som självklar då denna del av specificerings-
området är den naturliga länken till kunskapsområdet mjukvarukomponenter.
Då komponentbaserad informationssystemutveckling som strategi vuxit fram
inom forskningsområdet för skräddarsydd utveckling (benämns ofta med
”software engineering”) känns det naturligt att betrakta skräddarsydd
utveckling som ett bidragande perspektiv kring hur specificering kan
genomföras. Inom skräddarsydd utveckling ligger dock tyngdpunkten på
kravspecificering och lösningsspecificering inträffar inte förrän systemet är
skapat. Vi har också valt ett perspektiv som kan betraktas som en egen
inriktning inom perspektivet skräddarsydd utveckling. Vi har valt att kalla
detta perspektiv för extrem utveckling. Orsaken till detta perspektiv är synen
på specificering och främst då på att minimera den information som
dokumenteras. Vi har tagit med detta perspektiv då vi vill skapa ett ramverk
som ska vara användbart för praktiker och vår övertygelse är att en viktig
parameter för användbarhet är att begränsa informationsmängder.

13.2.1 Perspektivet skräddarsydd utveckling 
Med skräddarsydd utveckling avses utveckling av ett unikt datorbaserat in-
formationssystem som är anpassat för en unik kravspecifikation. Kravspeci-
ficering består då av två huvudsakliga arbetsuppgifter 1) analys, arbetet med
att identifiera krav, och 2) specificering, arbetet med att beskriva interaktionen
mellan verksamheten som bedrivs och informationssystemet som ska utveck-
las. Detta arbete kommer att resultera i en kravspecifikation; “So, the princi-
pal tasks and their domains of interest can be clearly differentiated: 
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Analysis concerns the problem domain and the problems that exist within it.

Specification concerns the interaction between the problem domain and the
solution system.” (Bray 2002, sid. 10) 

Kravspecifikationen är ett mycket centralt dokument vid mjukvaruutveckling;
”This document is the primary output from the whole of requirements engi-
neering and it provides the link with the rest of the development process.”
(ibid., sid. 136). Mjukvaruutvecklare behöver en exakt och entydig bild av vad
de ska utveckla samtidigt bör dokumentet i sig kunna utvecklas och förstås
även av uppdragsgivaren och potentiella användare av informationssystemet.
Enligt Bray (2002, sid. 136) är det trots vikten av en bra kravspecifikation ett
försummat område både inom teori såväl som inom empiri. Oftast presenteras
bara vaga riktlinjer för arbetet; ”At best guidance given often amounts to no
more than:

• a generic content list

• an introduction to some, more or less useful, modelling techniques;

• and, maybe a list of the desirable characteristics of the resultant docu-
ment.” Som vi redan tidigare i detta kapitel omnämnt är kravspecifikationen
en av de största orsakerna till problem inom mjukvaruutveckling. Vi anser att
vikten av en användbar och korrekt kravspecifikation inte kan överskattas. För
att generera en användbar kravspecifikation bör syftet med dokumentet vara
tydligt. Bray (ibid.) anger 10 syften med en kravspecifikation, dessa syften an-
ser vi vara högst relevanta:

1) att ge en klar bild av varje funktionellt krav så att det kan granskas och
godkännas i förhand, därigenom minimeras onödigt utvecklingsarbete;

2) att erbjuda en stabil och tillförlitlig lagring av alla krav för att minimera
beroendet av nyckelpersonal;

3) att möjliggöra att kommunikationen av kraven till mjukvaruutecklarna
är så korrekt som möjligt för att därigenom minimera kommunikations-
problem inom och mellan inblandade parter;

4) att erbjuda en grund för att generera effektiva och kompletta funktions-
test av informationssystemet;

5) att erbjuda den information som behövs för att skriva manualer och
övrig dokumentation av informationssystemet;

6) att minimera konflikter mellan utvecklare och uppdragsgivare avseende
kravens innebörd;
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7) att underlätta förvaltning av informationssystemet;

8) att underlätta framtida utveckling av nya informationssystem med lik-
nande funktionalitet;

9) att erbjuda en entydig källa för att generera milstolpar för mjukvaruut-
vecklingen;

10) att möjliggöra bättre uppskattningar av framtida mjukvaruutveckling.

En bra specifikation bör dessutom vara förståelig för alla inblandade parter.
Detta innebär att kravspecifikationen ska kunna användas av både leverantör
och kund (Figur 13.5). Då dessa två parter har olika syften med specifikatio-
nen är det uppenbart att detta är en källa till problem. Leverantören behöver en
så detaljerad och exakt specifikation att det går att generera korrekt mjukvara
baserad på den. Samma specifikation ska vara så enkel och översiktlig att en
kund kan avgöra om den innehåller de rätta kraven och även om alla krav in-
går. 

Inom skräddarsydd utveckling fokuseras i första hand tre typer av krav. Dessa
är funktionella krav, utförandekrav samt designkrav (Pressman, 2005, Bray,
2002). Med funktionella krav avses de egenskaper som informationssystemet
kan tilldelas genom funktionalitet. Detta är den vanligaste typen av mjukva-
rukrav och det som oftast finns beskrivna. Nuseibeh & Easterbrook (2000, sid.
5) uttrycker behovet av att modellera funktionella krav som “Modelling
requirements often involves modelling the dynamic or functional behaviour of
stakeholders and systems both existing and required.” Ett problem med funk-
tionella krav är att avgöra på vilken detaljnivå de ska beskrivas. En alltför hög
detaljrikedom kommer leda till en för omfattande dokumentation som i sig
själv innebär stora problem att underhålla och hålla uppdaterad. ”As a side
effect of comprehensive documentation, it becomes difficult to keep all
documents up-to-date and to find relevant information for answering a
question.” (Paetsch et al., 2003, sid. 5). En alltför låg detaljrikedom leder till
en icke tillräcklig funktionell specifikation av det nya systemet vilket innebär
att leverantören inte har tillräckligt exakta och precisa krav. Den detaljnivå
som används är alltså av största vikt för möjligheterna till att rätt
informationssystem utvecklas. 
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Figur 13.5 Kravspecifikationens användare vid skräddarsydd ut-
veckling
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Utförandekrav avser villkor för prestanda (hastighet, kapacitet), tillförlit-
lighet, användbarhet och säkerhet hos systemet som ska konstrueras (Bray,
2002). Dessa krav är enklare att hantera än funktionella krav då de kan mätas
genom exempelvis, access-tid för en operation eller antalet undantag genere-
rade över en given tidsperiod. Det räcker oftast att tänka på de fem ovan
nämnda kategorierna för att kunna identifiera utförandekrav. Designkrav avser
de krav som hanterar de icke-funktionella kraven. De behandlar hur själva
konstruktionen av systemet ska genomföras. Dessa krav kan ställas av upp-
dragsgivaren men kan även komma från leverantören. Dessa krav, om de
kommer från leverantören, kan betraktas som ett hinder av kunden och kanske
inte alltid har kundens bästa i fokus. Det kan exempelvis gälla val av utveck-
lingsstrategier eller val av tekniska plattformar och verktyg. Dessa kan i bästa
fall innebära att uppdragsgivaren inte kan kontrollera hur konstruktören utför
sitt arbete till att i sämsta fall innebära att uppdragsgivaren måste byta ut hela
sin maskinpark för att kunna använda lösningen baserad på den tekniska
plattform konstruktören valt. Nuseibeh & Easterbrook (2000, sid. 5) påpekar
att “Non-functional requirements ... are generally more difficult to express in
a measurable way, making them more difficult to analyse.” Med detta citat vill
vi illustrera att kraven inte enbart är svåra för kunden, användaren att förstå
eller acceptera de är dessutom svåra att kontrollera.

Specifikationen bör vidare vara så väl dokumenterad att tvetydigheter elimine-
ras. Dessutom bör specifikationen vara komplett, det ska vara möjligt att
avgöra om ”alla” krav finns med. Kraven får dessutom inte vara motsägande
utan specifikationen bör vara konsekvent avseende kravbilden. För att kunna
avgöra detta måste specifikationen vara utformad på ett sådant sätt att dess
giltighet går att kontrollera antingen manuellt eller automatiserat. En krav-
specifikation bör även vara förändringsbar för att möjliggöra uppfångande av
nya och ändrade krav allteftersom processen fortskrider. För att kunna upp-
fylla detta bör dessutom kravspecifikationen vara förvaltningsbar, då en
ändring görs får detta inte innebära att andra delar av specifikationen blir
inkorrekta. Detta undviks genom att de som använder specifikationen förstår
och värdesätter den. En viktig egenskap är sålunda att specifikationen är så
enkel att förstå som möjligt. Enligt Bray (2002) uppnås detta i första hand
genom få tvetydigheter, bra tillgänglighet till informationen i dokumentet ge-
nom en bra dokumentstruktur samt rätt detaljeringsnivå i dokumentet. Denna
detaljeringsnivå är den kritiska faktorn för hur förståelig specifikationen
kommer att vara. För mycket detaljer kommer att motverka förståelse då
människan inte kan hantera hur många detaljer som helst, om vi kunde det
skulle modeller inte behövas. För få detaljer kommer även det att motverka
förståelse då vi behöver tillräckligt många detaljer för att kunna förstå
sammanhanget. Denna detaljnivå är dessutom individuell och bestäms av

380



Del V - Specificering

individens förutsättningar i form av tidigare kunskaper och erfarenheter.
Ytterligare ett dilemma med att generera förståelse är behovet av så få
tvetydigheter som möjligt. Graden av tvetydigheter är direkt relativ till graden
av formalisering av kravspecifikationen; desto formellare den är desto större
möjlighet att undvika tvetydigheter. Ett exempel på detta är källkod som kan
ses som en mycket formell kravspecifikation där inga tvetydigheter
förekommer. Men hur väl passar ett sådant dokument den mänskliga
förståelsen? Graden av formalitet i en kravspecifikation är alltså även en
faktor som påverkar människans möjlighet att förstå den (ibid.). Detta
teoriavsnitt sammanfattas i Tabell 13.2 där generiska begrepp, deras definition
samt centrala egenskaper hos dessa begrepp redovisas. Begreppen är
representerade med kursiv och fet stil i den löpande texten ovan.

Tabell 13.2 Sammanfattande begreppstabell avseende perspektivet skräddarsydd
utveckling

Författare Begrepp Definition Egenskaper

Bray
(2002)

Krav-
specifi-
cering

Arbetet med att be-
skriva interaktionen
mellan verksamheten
som bedrivs och in-
formationssystemet
som ska utvecklas.

Ska leda till en användbar,
korrekt, entydig, komplett
förändringsbar samt för-
valtningsbar kravspecifika-
tion.
Lagring av krav.
Underlag för testgenere-
ring.
Underlag för dokumenta-
tion.
Eliminera konflikter (mel-
lan leverantör och kund).
Källa till milstolpar. 
Möjliggöra uppskattningar.
Länken till systemutveck-
lingsprocessen.

Nuseibeh
& Eas-
terbrook
(2000)

Funktio-
nella
krav

Definierar dynamiken
och funktionaliteten i
verksamheten som ska
stödjas av informa-
tionssystemen. 

Kan avse både existerande
och önskvärd funktionali-
tet.

Bray
(2002)

Utföran-
dekrav

Villkor för prestanda,
tillförlitlighet, använd-
barhet och säkerhet
hos systemet.

Kan exempelvis definiera
säkerhetsnivåer, accessti-
der och volymkrav.
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Författare Begrepp Definition Egenskaper

Nuseibeh
& Eas-
terbrook
(2000)

Design-
krav

Krav på hur systemet
konstrueras.

Kan vara arkitektur-relate-
derade.

Kan exempelvis avse ut-
vecklingsstrategi eller im-
plementationsmiljö.

13.2.2 Perspektivet extrem utveckling
Ett annat synsätt på kravspecificering presenterades av Beck (2000) där han
beskriver en strategi för mjukvaruutveckling som han benämner extreme pro-
gramming. Denna strategi är ett svar på den traditionella synen på skräddar-
sydd informationssystemutveckling där en kraftfull analys och design genom-
förs innan systemet konstrueras. Beck (2000) anser att denna strategi inte varit
speciellt framgångsrik, han föreslår istället en strategi som innebär att man
bara fokuserar på utvecklingen av systemet och bara genomför (extremt) lite
förarbete i form av analys och design. Han motiverar detta genom att säga att
den analys och design som genomförs traditionellt ändå inte innebär att vi
bygger bättre system. Istället fångar vi fel krav och beskriver dessa i för myc-
ket detaljer då kunden inte har möjligheten att beskriva detaljerade mjukva-
rukrav på förhand. Kunden behöver se systemet i funktion för att kunna uttryc-
ka de verkliga kraven. Dessutom innebär den traditionella synen ett överdrivet
resurskrävande dokumentationsarbete. Istället för att bygga system beskriver
vi system som aldrig byggs. 

Becks (2000) radikala propå har över tiden nyanserats något och utifrån detta
ursprungligt (extrema) synsätt har det växt fram en mer mogen strategi som
benämns Agile software development (Martin, 2003). I denna strategi ges
analys och design en plats i utvecklingsarbetet men fokus ligger på att inte
generera onödig och överflödig dokumentation. Detta gäller även synen på
kravspecifikationen. Inom agile software development betraktas krav som en
förutsättning för planering av utvecklingsarbetet; ”In order to plan a project,
we must know something about the requirements, but we don’t need to know
very much. For planning purposes we only need to know enough about a re-
quirement to estimate it.” (ibid., sid.12). 

Detta synsätt motiveras med att krav ändå kommer att förändras över tiden så
för mycket detaljer är då överflödiga. Martin (2003) anser istället att detaljerna
i ett krav först blir uppenbara när kunden börjar se systemet i funktion. Det är
först då som detaljerna bör definieras. Detta synsätt motiveras också genom
påståendet att dokumentation till mjukvara ska vara så liten som möjlig.

382



Del V - Specificering

”...too much documentation is worse than too little. Huge software documents
take a great deal of time to produce and even more time to keep in sync with
the code. If they are not kept in sync, then they turn into large, complicated
lies and become a significant source of misdirection.“ (ibid., sid. 5) Han påpe-
kar dock att det inom agile software development finns plats för och behov av
kravspecifikationen. Den bör dock vara mycket kortfattad och så översiktlig
som möjligt. Abstraktionsnivån ska vara på en sådan nivå att kraven kan be-
traktas som konstanta. De förändringar som kommer att uppstå skall rymmas
inom de översiktliga ramar som beskrivs och uttryckas i de detaljer som ändå
inte kommer att specificeras förrän vi börjar konstruktionen av systemet;
“Software cannot be ordered like a commodity. You cannot write a description
of the software you want and then have someone develop it on a fixed
schedule for a fixed price. Time and time again, attempts to treat software
projects in this manner have failed. Sometimes the failures are spectacular”.
(ibid., sid. 5). 

Martin (2003) säger vidare att kravspecifikationen inte bör överstiga ett tjugo-
tal sidor för att man inte ska förlora översiktsbilden över problemsituationen;
“It is always a good idea for the team to write and maintain a rationale and
structured document, but that document needs to be short and salient. By
“short,” I mean one or two dozen pages at most. By “salient,” I mean it
should discuss the overall design rationale and only the highest-level struc-
tures in the system.” (ibid., sid. 5). Ett annat motiv för denna syn på en mini-
mal och mycket översiktlig kravspecifikation är att dokumentationen är gjord
för människor. För att människor ska kunna förstå, förmedla, diskutera och ut-
veckla ett system utifrån; “There is no faster and more efficient way to trans-
fer that road map to others than human-to-human interaction.” (ibid., sid. 5). 

Istället för att kravspecifikationen i detalj beskriver ett tänkt system så bör
specifikationen beskriva hur utvecklingsarbetet och kommunikationen mellan
utvecklare och kund ska bedrivas under systemutvecklingen; “A contract that
specifies the requirements, schedule, and cost of a project is fundamentally
flawed. In most cases, the terms it specifies become meaningless long before
the project is complete. The best contracts are those that govern the way the
development team and the customer will work together.” (ibid., sid. 5). Det är
genom dialogen mellan kund och utvecklare som de detaljerade kraven kan
identifieras och även uppfyllas, Figur 13.6. För att möjliggöra denna
kommunikation behövs informella, översiktliga, effektiva och tydliga verktyg
för kommunikation; “Successful projects involve customer feedback on a re-
gular and frequent basis. Rather than depending on a contract or a statement
of work, the customer of the software works closely with the development
team, providing frequent feedback on their efforts.” (ibid., sid. 5)

383



Kapitel 13. Specificering i teori

Inom agile software development används ett koncept som kallas ’user stories’
(användningsfall). Ett användningsfall är en beskrivning av en handling
utförd av systemet eller utförd av systemet och en aktör. Detta användningsfall
dokumenteras genom en kort text på ett indexkort. Enda kravet på dokumen-
tationen är att de ska vara kort (få ord). Detta är en informell dokumentations-
strategi på en hög abstraktionsnivå. Dessa användningsfall används sedan av
utvecklarna för att planera den utvecklingsinsats som behövs för att imp-
lementera användningsfallet i systemet (Sundgren, 1996). Avsaknaden av de-
taljer i mjukvarukraven hanteras genom att utvecklingen av användningsfallet
hela tiden redovisas för kunden. Under utvecklingen pågår en direkt kom-
munikation med kunden kring användningsfallet och dess implementation.
Kunden kan sedan genom acceptanstest ytterligare redovisa detaljer i kraven
på mjukvaran och därigenom påverka dess exakta implementation. 

Detta teoriavsnitt sammanfattas i Tabell 13.3 där generiska begrepp, deras de-
finition samt centrala egenskaper hos dessa begrepp redovisas. Begreppen är
representerade med kursiv och fet stil i den löpande texten ovan.

Tabell 13.3 Sammanfattande begreppstabell avseende perspektivet extrem
utveckling

Författare Begrepp Definition Egenskaper

Martin
(2003)

Krav En förutsättning för
planeringen av utveck-
lingsarbetet.

Behöver känna till kra-
vet tillräckligt för att
kunna uppskatta (ingen
idé att detaljdefiniera då
krav ändå ändras).

Martin
(2003)

Abstrak-
tionsnivå

Den grad av detaljrike-
dom som använts vid
formulering av krav.

Ska vara så hög att kra-
ven blir konstanta
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Figur 13.6 Dialog som viktigaste källan till kravspecificering
inom perspektivet extrem utveckling
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Författare Begrepp Definition Egenskaper

Martin
(2003)

Krav-
speci-
fikation

Ett kortfattat översiktligt
dokument som beskriver
kraven på en konstant
nivå. Ett kontrakt som
specificerar, hur kund
och leverantör ska sam-
arbeta.

Hög abstraktionsnivå, då
mjukvara inte kan speci-
ficeras i detalj på för-
hand, bör inte överstiga
tjugotal sidor.

Syftet är att möjliggöra
dialog mellan kund och
leverantör.

Beck
(2000)

Sundgren
(1996)

Använd-
ningsfall

En beskrivning av en
handling utförd av sy-
stemet eller utförd av sy-
stemet och aktörer.

En informell dokumenta-
tionsstrategi (naturligt
språk) på en hög
abstraktionsnivå.

13.2.3 Perspektivet anskaffning av standardsystem 
Ett alternativt perspektiv för systemutveckling är att inte utveckla ett system
utan istället anskaffa ett redan existerande system. Förutsättningarna för krav-
specificering skiljer sig jämfört med tidigare beskrivna perspektiven. Då det
gäller standardsystem kan kraven definieras utifrån existerande system. Det
går att identifiera och definiera krav utifrån funktionalitet i existerande lös-
ningar vilket kan underlätta kravställandet. Till skillnad från skräddarsydd
utveckling kan dock kunden behöva anpassa sin verksamhet till existerande
funktionalitet istället för att utveckla funktionalitet som är anpassad till verk-
samheten. ”Ett standardsystem kan visa sig ha en för liten ”träffyta” mot
verksamheten. Man kan då tvingas till anpassningar (ändringar) antingen i
standardsystemen eller i verksamheten.” (Nilsson, 1991, sid. 15). Detta kan
dock även innebära att kunden kan förbättra sin verksamhet baserad på existe-
rande stöd i form av standardsystem. I dessa fall fungerar existerande lös-
ningar som möjliggörare och påverkar verksamheten genom att krav som ut-
vecklar verksamheten kan genereras (se Figur 13.1 och Figur 13.3) . Anskaff-
ning av standardsystem är en allt eller inget situation (under förutsättning att
leverantören inte arbetar med öppna standarder); systemet är redan utvecklat
och därigenom försvåras möjligheten att påverka implementerad funk-
tionalitet. Det går att till viss del påverka funktionalitet men detta är i mycket
begränsad omfattning och enbart där förändringsmöjligheten är implementerad
i systemet. 

En annan skillnad är att kunden kan välja leverantör baserat på existerande
lösning, kunden kan avgöra vilken lösning som passar kunden bäst, utifrån de
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krav som kunden ställer. Kunden behöver inte heller ha en komplett kravbild
för att kunna anskaffa ett standardsystem. Kunderna kan fokusera på de krav
de vet att de har och sedan utgå ifrån att systemet innehåller all den funktio-
nalitet som krävs. Istället för att definiera ”självklara” krav kan kunden
fokusera på de krav som är unika och centrala för kundens verksamhet. Dess-
utom behöver inte kunden försöka ”gissa” sig till hur systemet kommer att
fungera och kunna användas som fallet kan vara vid skräddarsydd utveckling.
Kunden kan använda ett existerande system som utgångspunkt för krav-
ställande. 

För att möjliggöra anskaffning av standardsystem behöver dock kunden kom-
municera med de potentiella leverantörerna av existerande lösningar. Kunden
behöver kunna kommunicera sina krav och förmedla dessa till leverantören
som i sin tur behöver kunna kommunicera det existerande systemets funktio-
nalitet. Återigen handlar det om kommunikation mellan människor. Det som
behövs är verktyg som möjliggör, underlättar och dokumenterar denna
kommunikation. Dessutom behöver kunden kunna jämföra olika leverantörers
system inbördes för att på så sätt kunna avgöra vilket system som passar verk-
samheten bäst; ”En stor del av arbetet går ut på att jämföra verksamhetens
behov och krav mot standardsystemens möjligheter och begränsningar. Detta
särskiljer anskaffning av standardsystem från övrig systemutveckling.”
(Nilsson 1991, sid. 12)

Nilsson (1991) beskriver en metod för att förbättra arbetet med anskaffning av
standardsystem. Där beskriver han en situation där kunden har en verk-
samhetsbeskrivning (implicit kravspecifikation) som kunden jämför med en
standardsystembeskrivning (implicit lösningsspecifikation). Resultatet av den-
na beskrivning är en jämförande beskrivning som visar graden av överens-
stämmelse mellan behov i verksamheten och funktionalitet i standardsy-
stemen, se Figur 13.7. 

Genom att utföra sådana jämförelser för olika leverantörer genereras ett
underlag bestående av ett flertal jämförande beskrivningar. Dessa kan sedan
utvärderas för att identifiera det standardsystem som passar verksamheten
bäst.

Dokumentationen som föreslås för denna verksamhetsbeskrivning är ett flertal
standardiserade dokument som speglar verksamhetens aktiviteter; ”Som
underlag behövs en väl genomarbetad verksamhetsbeskrivning och en accep-
tabel kvalitet på tillgängliga beskrivningar av standardsystem.” (ibid., sid.
117).
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En effekt av anskaffandet av standardsystem kan vara att verksamheten kanske
behöver anpassa sin verksamhet till ett informationssystem istället för tvärtom.
Nilsson (ibid.) beskriver fyra tydliga faser för arbetsmoment vid anskaffning
av standardsystem, se Figur 13.8. Under första fasen behov och kravanalys de-
finieras de förutsättningar för systemet som redan är kända. Därefter
genomförs en Marknadsundersökning och leverantörskontakter; under denna
fas identifieras tänkbara leverantörer och dessa kontaktas därefter. Baserat på
den dokumentation och information leverantörerna ger görs en jämförelse och
utvärdering baserad på verksamhetens behov och krav. Genom jämförelse och
utvärdering skapas ett underlag för ett beslut som normalt kommer att inne-
bära en upphandling av ett system. 

Arbetet med att anskaffa ett standardsystem kan vara en iterativ process där
jämförelse och beslutsfaserna kan behöva upprepas. Detta beror på att kun-
skaperna om ett standardsystems möjligheter och begränsningar förbättras
under tiden. Nya kandidater kan dyka upp under arbetets gång, standardsystem
som är nya eller standardsystem man inte kände till initialt. Leverantören kan
även ändra på förutsättningarna genom att byta version av systemet med utö-
kad eller borttagen funktionalitet. Kundens verksamhet förändras över tiden så
initiala krav kan förändras och nya krav kan tillkomma allteftersom arbetet
fortskrider. Alla dessa argument talar för att försöka hålla nödvändig doku-
mentation på en så hög abstraktionsnivå som möjligt, en hög abstraktionsnivå
medför en lättare uppdatering då inte så många detaljer kan påverkas. 
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Figur 13.7 Beskrivningsformer vid anskaffning av
standardsystem (Nilsson, 1991, sid. 99)
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Förutom de behov och krav som verksamheten dokumenterat och använt som
kravspecifikation vid anskaffning av standardsystem bör enligt Nilsson (1991)
även anskaffningen av standardsystem innehålla en uppsättning leveran-
törskrav, som syftar till att möjliggöra bedömning av 1) leverantörens miljö,
graden av service och support som leverantören erbjuder; 2) produktegen-
skaper, vilken utbildning och dokumentation som tillhandahålls; samt 3) tek-
niska förutsättningar, exempelvis krav på mjukvaruarkitektur.

Förutom dessa aspekter på krav vid anskaffning av standardsystem beskriver
Nilsson (1991) ytterligare två instrument att använda; Det första instrumentet
är utslagsgivande faktorer; ”Utslagsgivande faktorer ”knock-out” – faktorer. 

Faktorer som vid ett negativt utfall förkastar ett standardsystem direkt från
fortsatt bedömning under en valprocess” (ibid., 121). Detta verktyg är tänkt
att använda för att förenkla beslutsprocessen, genom att istället för att jämföra
alla tänkta systems funktionalitet utifrån vad de kan så jämför man systemen
utifrån vad de inte kan. Om ett system saknar en viss ’knock-out’ faktor spelar
det ingen roll vad systemet kan för övrigt det är diskvalificerat och därigenom
kräver det systemet inga vidare resurser i beslutsprocessen.

Det andra instrumentet benämns värderingsfaktorer; ”Värderingsfaktorer
(kompensatoriska faktorer) 

Övriga faktorer som samverkar till att skapa ett helhetsintryck av standardsy-
stem. Man kan kompensera vissa sämre utfall på enstaka faktorer mot ett fler-
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Figur 13.8 Arbetsmoment vid val (fritt efter
Nilsson, 1991, sid. 113)
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tal bättre utfall på andra faktorer” (ibid., sid. 121). Detta verktyg är tänkt att
användas för att nyansera beslutsprocessen och se till helheten. Vissa faktorer
är mer kritiska än andra och brist i en faktor kan kompenseras eller övervägas
av fördelar i en annan faktor. 

Kravspecificeringsarbetet vid anskaffning av standardsystem behöver enligt
Anveskog et al. (1984) innehålla följande delar:

Indelning i delsystem

Vi kan behöva dela in verksamheten som kravspecifikationen belyser i flera
separata delsystem. Detta kan vi göra för att få mindre och mer hanterbara de-
lar att arbeta med. En annan orsak kan vara möjligheten att vi ska kunna sär-
skilja automatiserade system som helt kan frikopplas från manuella uppgifter.
Vi kan sedan utifrån dessa delsystem undersöka om det finns standardsystem
som täcker in våra behov.

Specificering av funktioner och informationsbehov inom varje delsystem

Vi behöver tillräckligt detaljerade funktionella krav samt tillräckligt omfat-
tande beskrivningar av informationsbehov för att kunna använda som besluts-
underlag vid anskaffning. Detta kan vara på olika abstraktionsnivåer ett ex-
empel på hög abstraktionsnivå kan vara: ”vi ska kunna ta emot och registrera
order”; ett exempel på en låg abstraktionsnivå kan vara: ”vi ska kunna lagra
ett kundnummer bestående av 5 siffror och tre bokstäver där siffran 8 inte får
förekomma”.

Bedömning av möjligheter att utnyttja standardsystem

Utifrån varje delsystem bedömer vi möjligheten att anskaffa ett standardsy-
stem. Vi undersöker om det finns någon leverantör som tillhandahåller
standardsystem inom det verksamhetsområde som delsystemet tillhör. Finns
det ingen leverantör måste egenutveckling genomföras. Om ett fåtal standard-
system finns kan verksamheten behöva förändras för att möta funktionaliteten
i existerande system.

Definition av gränssnitt mellan delsystem

De gränssnitt som uppstår mellan delsystem är viktiga områden för kartlägg-
ning. Vi behöver känna till vilken information som behöver kunna förflyttas
mellan system och helst även känna till specifikt hur denna informationsöver-
föring ska göras. Detta är en kritisk faktor vid anskaffning av standardsystem
då det kan vara svårt eller ibland omöjligt att påverka vad ett system kan ta
emot eller vad ett system kan lämna ifrån sig.
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Kartläggning av existerande arkitektur och miljö

Vi behöver kartlägga våra arkitekturkrav på i vilken miljö ett system ska exi-
stera och i vilken arkitektur det ska passa in i. Dessa krav kan omfatta uppgif-
ter om exekveringsplattform, databashanterare och operativsystem.

Bedömning av leverantören

Vid anskaffning av standardsystem väljer man inte bara system utan man väl-
jer även leverantör. Det är därför viktigt att göra en leverantörsbedömning.
Viktiga aspekter vid bedömning av leverantör är leverantörens storlek, fram-
tidsplaner, rykte på marknaden och prisbild. 

Kompletterande material

Som kompletterande material betraktas dokumentation till systemet, manualer,
erbjudande av utbildning och support för användare. 

Detta teoriavsnitt sammanfattas i Tabell 13.4 där generiska begrepp, deras
definition samt centrala egenskaper hos dessa begrepp redovisas. Begreppen
är representerade med kursiv och fet stil i den löpande texten ovan.

Tabell 13.4 Sammanfattande begreppstabell avseende synen på specificering vid
perspektivet anskaffning av standardsystem

Författare Begrepp Definition Egenskaper

Nilsson
(1991)

Existe-
rande
lös-
ningar

Standardsystem exi-
sterar redan och
deras funktionalitet
existerar och är
känd.

Ett standardsystem kan stu-
deras och utifrån dess funk-
tion eller avsaknad av funk-
tion kan krav definieras.

Krav kan definieras utifrån
existerande system och lös-
ningar.

Nilsson
(1991)

Utslags-
givande
faktorer

Krav som är viktiga-
re än alla andra
krav.

Används då alternativa sy-
stem utvärderas. Ett negativt
utslag på en utslagsgivande
faktor diskvalificerar sy-
stemet.

Nilsson
(1991)

Värde-
rings-
faktorer

Prioriterade krav. Medför en kompensatorisk
effekt. Värderingsfaktorer
kan värderas gentemot
varandra.
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Författare Begrepp Definition Egenskaper

Anveskog
et al.
(1984)

Informa-
tions-
behov

Den information
som informationssy-
stemet behöver
tillhandahålla för
verksamhetens utfö-
rande.

’Tillräcklig’ detaljrikedom.

Används som beslutsunderlag
vid anskaffning.

Anveskog
et al.
(1984)

Funktio-
nella
krav

Krav på den funk-
tionalitet informa-
tionssystemet behö-
ver tillhandahålla
för verksamhetens
utförande.

’Tillräcklig’ detaljrikedom.

Används som beslutsunderlag
vid anskaffning.

Nilsson
(1991)

Abstrak-
tionsnivå

Den grad av detaljri-
kedom som använts
vid formulering av
krav.

En hög abstraktionsnivå med-
för en lättare uppdatering då
inte så många detaljer kan på-
verkas.

Anveskog
et al.
(1984)

Arkitek-
turkrav

Krav på den miljö
ett system ska exi-
stera i och samverka
med.

Dessa krav kan exempelvis
omfatta uppgifter om exekve-
ringsplattform,
databashanterare och ope-
rativsystem.

Nilsson
(1991)

Anveskog
et al.
(1984)

Leveran-
törskrav

Krav som ställs på
den levererande
verksamheten. 

Viktiga aspekter vid bedöm-
ning av leverantör är le-
verantörens storlek, framtids-
planer, rykte på marknaden,
prisbild.

13.2.4 Perspektivet komponentbaserad utveckling
En skillnad mellan komponentbaserade informationssystem och standardsy-
stem är att komponenter bör vara utbytbara (Christiansson B, 2000b). Detta
medför att komponentens kommunikationsgränssnitt blir en väsentlig del av
kraven på en mjukvarukomponent. Vidare behövs det en medvetenhet om vil-
ka komponenter som redan existerar och kan betraktas som tänkbara kompo-
nenter, så kallade komponentkandidater. Detta innebär att sättet att specificera
krav på komponenter kan se annorlunda ut än krav som avser skräddarsydd
utveckling. 
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Om komponentbaserad systemutveckling bedrivs bör hänsyn tas vid definition
av komponentarkitektur. Man bör exempelvis inte låsa sig till en leverantör av
komponenter och bli helt beroende av denna (Asker, 1994; Christiansson B,
2000b). De kommunikationsgränssnitt som komponenter utnyttjar är centralt
för detta. Utnyttjas en öppen standard kan olika leverantörer leverera och kon-
kurrera. En sluten standard eliminerar andra leverantörer.

Anskaffning av mjukvarukomponenter och anskaffning av standardsystem har
stora likheter avseende vikten av leverantörsval. En skillnad är dock att vid an-
skaffning av mjukvarukomponenter kan olika leverantörer användas för olika
komponenter, anskaffning av standardsystem medför en leverantör. Ett ex-
empel på en kriterielista för genererande av leverantörskrav för anskaffning
av mjukvarukomponenter (Asker, 1994) är:

1. Leverantören använder rätt teknologi. Teknologin bör passa in i och kunna
integreras med övriga system både på kort och lång sikt.

2. Leverantören bör ha möjlighet att vidareutveckla och underhålla de pro-
dukter som levereras.

3. Leverantören bör erbjuda bra relationer avseende stöd och assistans till le-
verera de produkter.

4. Leverantören bör arbeta under rätta kommersiella villkor. Med rätta
kommersiella villkor menas hur ”öppen” den IT-arkitektur som väljs är.
Finns det flera verksamheter som konkurrerar om konsumenterna eller är
arkitekturen låst till en enskild leverantör?

Vid anskaffning av mjukvarukomponenter är det viktigt att definiera de kom-
mersiella krav man har (Asker, 1994). Dessa avser åtaganden och ansvar från
både anskaffare såväl som leverantör. Vanliga aspekter avseende kommersiella
villkor är exempelvis kostnader, leveranstidpunkter, konkreta åtaganden av
leverantören, garanti, support, utbildning och service.

Genom att använda ett standardiserat sätt att uttrycka komponenters specifika-
tion (lösningsspecfikation) ökar möjligheten att kontrollera om en befintlig
komponent kan användas och på så sätt uppnå återanvändning. Detta medför
möjligheten att söka i komponentlager efter en existerande komponent som
har samma eller liknande funktionalitet som den man har behov av (Leung,
2006). 

Då komponentbaserad systemutveckling bedrivs tenderar specificeringsarbetet
att generera en mer abstrakt och kvalitativ kravspecifikation då existerande
komponenter sätter de kvantitativa gränserna för vilka komponenter som kan
användas (Dean & Vigder, 1997). Dean och Vigder (ibid.) använder sig av ett
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exempel där ett krav är att; ”det ska gå att skicka data mellan två system
genom användande av Internet”. Detta menar de är ett exempel på ett mera
kvalitativt formulerat krav. Om samma krav skulle användas vid skräddarsydd
mjukvaruutveckling, skulle kravet även behövt innehålla formatet på de data
som skulle skickas samt protokollet som skulle använts för kommunikationen,
samt en exakt beskrivning om hur data sänds och hur data tas emot. Vidare
påpekar Dean & Vigder (1997, sid. 5) att användarmedverkan vid analysfasen
kan öka då komponentbaserad systemutveckling bedrivs "The major goal is to
attempt to describe the real world functionality of the system as opposed to
describing the technical aspects. This leads us to conclude that the needs of
the end user take on a much more important role in COTS software based
development...". Även avseende lösningsspecifikationer gäller detta
resonemang. Genom att beskriva komponenter på ett abstrakt och kvalitativt
sätt underlättas identifikation av tänkbara kunder. Det är enklare för en
potentiell kund att förstå och kunna ta ställning till exempelvis en kortfattad
beskrivning på några rader än att en teknisk specifikation på 100 sidor.

Mjukvarukomponenter kan betraktas som en existerande artefakt, analogt med
resonemanget ovan. Därför kan vi betrakta mjukvaruutvecklingen som av-
klarad och den kravspecifikation vi behöver generera liknar mer den som
krävs för anskaffning av standardsystem framför den som krävs för skräddar-
sydd utveckling. Kravspecifikationer skall användas för anskaffning och en
framtida integrering med existerande system. Inom forsknings- såväl som
praktikerområdet kring komponentbaserad systemutveckling är dessa förhål-
landen inte iakttagna fullt ut anser vi. Den litteratur som publicerats på områ-
det är kraftigt fokuserad på kravspecifikationer anpassade för ren utveckling
och inte för anskaffning. För att bekräfta denna iaktaggelse genomförde vi en
studie av 20 strategier för specificering av komponenter, se bilaga 4. Av dessa
20 strategier är det bara 4 strategier som identifierar anskaffning som en
strategi för komponentbaserad systemutveckling med någon form av stöd för
specificering som är tänkt att underlätta identifikation. De övriga 16 strate-
gierna förespråkar en formell specifikation av datalogiska problem för
utveckling av mjukvarukomponenter. 

För att möjliggöra anskaffning av komponentbaserade informationssystem är
det centralt att möjliggöra identifikation genom att kunna jämföra
kravspecifikationer med lösningsspecifikationer. Inom ramen för denna av-
handling använder vi samma strategi för lösningsspecifiering som används på
en av de ledande marknadsplatserna för komponentanskaffning; Component-
source.com (2006). Componentsource (2006) är enligt egen utsago en av de
största COTS-distributörerna med över 9000 komponenter att erbjuda. De an-
vänder en enhetlig lösningsspecifikation för dessa komponenter. Denna stra-
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tegi erbjuder både möjlighet för identifikation och fördjupad kunskap om de
specifika komponenterna. Lösningsspecifikationen som används på Compo-
nentsource (2006) består av olika delar som hanterar skilda aspekter av en
specifikation och den existerar på olika nivåer avseende formalitet och detalj-
rikedom. De första delarna av specifikationen kännetecknas av informell in-
formation på hög abstraktionsnivå och desto djupare in i specifikationen desto
mer formell och detaljerad blir informationen. Den initiala informella och
höga abstraktionsnivån har till syfte att underlätta identifikation, den mer
detaljerade och formellare informationen är tänkt att presenteras efter identi-
fikation och har till syfte att underlätta att fatta ett beslut om en eventuell an-
skaffning

Den viktigaste delen av lösningsspecifikationen avseende identifikation är de
nyckelord som används för att generera en urvalsgrupp av komponentkandida-
ter. Det är genom dessa nyckelord komponenten identifieras eller undgår
identifikation. Resterande delar av specifikationen och urvalsprocessen är en-
bart verktyg för att begränsa det initiala urvalet, detta medför att identifikatio-
nen enbart baseras på dessa informella nyckelord. Vid en identifikation kan
kunden genomföra flera sökningar om inte komponentkandidater kan identi-
fieras. Genom att variera nyckelord kommer även urvalet att variera. Under
identifikationsprocessen används ett fritextperspektiv. Hur framgångsrik en
leverantör är på att sprida sina komponenter beror på vilka nyckelord
leverantören associerar till ”sina” komponenter. Dessa nyckelord finns i den
text som representerar översikten av en komponent (enligt ovan). Detta inne-
bär att den viktigaste dokumentationen av en komponent för att möjliggöra
identifikation är ytterst översiktlig, kortfattad och informell. Nästa del av
specifikationen hanterar information om kostnader, licenser och andra
kontraktsrelaterade aspekter som leverantör och kund ingår vid en eventuell
anskaffning. Vidare ingår en del av specifikationen som består av utvärd-
eringar och omdömen, både från andra kunder men även från oberoende
tredjeparts-utvärderingar, denna del av specifikationen kan även innehålla en
fullt fungerande demoversion av komponenten som en eventuell kund kan
ladda ner och testköra I sin egen miljö för att underlätta ett anskaffningsbeslut.
Vidare innehåller specifikationen information om komponentens kompa-
tibilitet, arkitekturkrav och andra förutsättningar som behöver uppfyllas för
komponentanvändning. Nästa del av specifikationen innebär att komponenten
klassificeras enligt det klassificeringsschema som används av Component-
source (ibid.). Det finns 106 olika kategorier som en komponent kan tillhöra,
se bilaga 3. Vidare följer information om leverantören såsom verksamhetens
omfattning, erfarenhet och visioner. 
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Detta teoriavsnitt sammanfattas i Tabell 13.5 där generiska begrepp, deras de-
finition samt centrala egenskaper hos dessa begrepp redovisas. Begreppen är
representerade med kursiv och fet stil i den löpande texten ovan.

Tabell 13.5 Sammanfattande begreppstabell avseende synen på kravspecificering
vid perspektivet komponentbaserad utveckling

Författare Begrepp Definition Egenskaper

Christians-
son, B (2000)

Utbyt-
barhet

En komponents möj-
lighet att ersättas av
annan komponent. 

Kan medföra leverantörs-
oberoende. 

Kan förenkla förändring.

Förutsättning för återan-
vändning.

Vigder et al.
(1996)

Krav Ett krav kan defi-
nieras utifrån vad
som redan existerar
på marknaden. 

Kan bedömas i förhål-
lande till vad som är ac-
ceptabelt för den anskaf-
fande verksamheten.

Möjliggör anskaffning av
existerande system.

Christians-
son, B (2000)

Lösnings-
specifika-
tion

Ett mer eller mindre
standardiserat sätt
att uttrycka en
komponents funktio-
nalitet och
kommunicerbarhet.

Möjliggör kommunika-
tion mellan anskaffare
och leverantör (både
internt och externt).

Dean & Vig-
der (1997)

Kvalita-
tiva krav

Krav syftar till att
beskriva an-
vändarnas funktio-
nalitetskrav och inte
tekniska krav.

Då mjukvaran (kompo-
nenten) redan är utveck-
lad behöver inte krav de-
finieras på en teknisk
nivå.

Component-
source
(2006)

Lösnings-
specifice-
ring

Arbetet med att
specificera existe-
rande mjukvaru-
komponenter.

Syftar till att underlätta
identifikation.

Utförs oftast av leverantö-
ren.
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Författare Begrepp Definition Egenskaper

Asker (1994) Leveran-
törskrav

Krav som används
för att avgöra val av
leverantör.

Aspekter som:
rätt teknologi,
möjlighet och intention att
vidareutveckla,
möjlighet och intention att
underhålla,
assistans, support och
kommersiella villkor.

Asker (1994) Kommer-
siella
krav

Krav på kostnader
och åtaganden hos
kund och leverantör.

Generella juridiska aspek-
ter för upphandling ex-
empelvis
åtaganden, leveranstid-
punkter och kostnader.

13.3 Sammanfattning och bidrag för
kunskapsområdet

En kravspecifikation är ett centralt dokument då informationssystemutveck-
ling ska genomföras. En kravspecifikation bör definiera både kundens krav på
en acceptabel lösning såväl som leverantörens åtaganden och skyldigheter. Vi-
dare bör en kravspecifikation innehålla minimalt med tvetydigheter och upp-
repningar av krav för att underlätta tolkning, förståelse och underhåll av doku-
mentet. Ytterligare en viktig aspekt är en kravspecifikations kommunicer-
barhet. Det ska gå att förmedla kraven och erbjuda möjligheten att förstå och
tolka kraven entydigt. Vidare bör en kravspecifikation vara kortfattad, med
detta menas att kraven ska uttryckas så kortfattat som möjligt. Slutligen är
realiserbarheten en viktig aspekt. Kraven ska på ett tillförlitligt sätt gå att
realisera. 

En kravspecifikation är avsedd att medföra måluppfyllnad. En kravspecifika-
tion syftar till att uppfylla en verksamhets mål. Det finns två typer av mål där
vi benämner den ena typen för affärsmål som avser de verksamhetsstyrande
mest centrala målen. Dessa mål kan sedan delas upp i tekniska mål som är mål
avsedda att enklare gå att uppfylla. Dessa mål är uppsatta av de intressenter
som deltar i systemutvecklingsprocessen. Intressenter avser kund och
leverantör inom ramen för denna doktorsavhandling. Kravspecifikationen bör
möjliggöra kommunikation av krav mellan dessa grupper. 

Genom att betrakta kravspecificering utifrån perspektiven skräddarsydd ut-
veckling, extrem utveckling, anskaffning av standardsystem och komponent-
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baserad utveckling får vi fram ett antal relevanta aspekter kring kravspecifice-
ring. Vi identifierar även fyra kategorier av krav som vi anser vara centrala vid
kravspecificering, varje kategori inleds med att en redogörelse från vilka per-
spektiv kategorin genererats utifrån. 

1) Funktionella krav

Denna typ av krav återfinns i redogörelserna av alla fyra perspektiv. Med
funktionella krav avses de egenskaper som informationssystemet kan tilldelas
genom funktionalitet. Detta är den vanligaste typen av krav och det som oftast
finns beskrivna. Ett problem med funktionella krav är på vilken detaljnivå de
ska beskrivas. En alltför hög detaljrikedom kommer att leda till en för omfat-
tande dokumentation som i sin tur innebär stora problem att underhålla och
hålla uppdaterad. En alltför låg detaljrikedom leder till en icke tillräcklig
specifikation av det nya systemet vilket innebär att konstruktörerna inte har
tillräckligt exakta och precisa krav. Den detaljnivå som används är alltså av
största vikt för möjligheterna till att rätt mjukvara konstrueras (inom skräddar-
sydd utveckling förutsätts konstruktion av informationssystem). Vid anskaff-
ning av existerande lösningar kan funktionella krav uttryckas på en betydligt
högre abstraktionsnivå då de inte ska användas som underlag för konstruktion
utan enbart användas som underlag för identifikation.

2) Utförandekrav

Utförandekrav är även de representerade inom alla fyra perspektiven. Utfö-
randekrav avser krav på och villkor för prestanda (hastighet, kapacitet), tillför-
litlighet, användbarhet och säkerhet hos systemet som ska utvecklas eller an-
skaffas.

3) Design & arkitektoniska krav

Design- & arkitektoniska krav belyses tydligast ur perspektivet skräddarsydd
utveckling. Designkrav är de krav som hanterar de icke-funktionella kraven.
De behandlar hur själva konstruktionen av systemet ska genomföras. Dessa
krav kan ställas av kunden men kan även komma från leverantören.
Arkitektoniska krav belyses tydligast i perspektivet komponentbaserad
utveckling och avser de krav på den arkitektur en given komponent kräver för
att kunna användas.

4) Kommersiella & leverantörsrelaterade krav 

Kommersiella krav beskrivs som kontraktsaspekter ur både perspektivet skräd-
darsydd utveckling och perspektivet extrem utveckling. Ett centralt tillägg
görs ur perspektivet anskaffning av standardsystem genom tillägget av le-
verantörsaspekter. Kommersiella krav avser exempelvis kostnader och le-
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veranstidpunkter. De behandlar vilka övriga krav konstruktören åtar sig att
lösa inom en given tidsram för en given ekonomisk ersättning. Inom denna
grupp av krav har vi även adderat de specifika krav som kan ställas på en le-
verantör.

Vidare kan en kravspecifikation som syftar till att anskaffa existerande lös-
ningar även innehålla utslagsgivande krav. Denna typ av krav kan sättas upp
för att underlätta anskaffningsprocessen. Genom att identifiera utslagsgivande
faktorer kan en potentiell lösning direkt förkastas om den inte uppfyller dessa
krav. Vidare kan krav värderas utifrån deras relevans. Ett relevant krav kan
därigenom få högre prioritet än ett lägre värderat krav. 

I en kravspecifikation behöver även den informationsbehandling som systemet
ska utföra beskrivas. Detta görs förslagsvis igenom någon form av informa-
tionsbehovsbeskrivning. En strategi för detta är att använda användningsfalls-
beskrivningar som dokumenterar både funktionella krav och de informations-
behov som krävs för respektive användningsfall. 

En lösningsspecifikation syftar till att dokumentera en existerande systemlös-
ning i form av mjukvarukomponenter eller komponentbaserade informations-
system. Syftet med en lösningsspecifikation är att erbjuda både leverantören
och kunden möjligheten att avgöra om lösningen i fråga är av betydelse för
kunden. En lösningsspecifikation kan fungera som stödjande för kundens
verksamhet genom att lösningsspecifikationen jämförs med kravspecifikatio-
nen och om en matchning föreligger kan anskaffning ske. Lösningsspecifika-
tionen kan också fungera som en möjliggörare för kunden, då kunden kan ut-
veckla sin egen verksamhet baserat på de existerande lösningar som studeras.
Anskaffning av komponentbaserade informationssystem är baserad på kun-
skap om vad som behövs genom kravspecifikationer och på kunskap om vad
som finns tillgängligt genom lösningsspecifikationer. Lösningsspecificering
utförs i första hand av leverantören och används för att kommunicera po-
tentiella lösningar till potentiella kunder. 
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14 Specificering i LiV

Kapitlet avser att behandla forskningsfrågan ”Vilka kritiska specificerings-
och specifikationsfaktorer är relevanta att beakta vid anskaffning av
komponentbaserade informationssystem?” Kapitlet innehåller empirigrundad
teori genererad från vår studie av VISI-projektet. Kapitlet syftar till att ge en
empirisk bakgrund till kunskapsområdet specificering, och även dokumentera
hur synen på kunskapsområdet var inom VISI-projektet. Kapitlet inleds med
ett resonemang kring begreppen krav- och lösningsspecifikation. Vidare disku-
teras kravspecifikationens innehåll och utformning inom VISI-projektet.
Därefter följer ett avsnitt om specificeringsarbetet inom VISI-projektet. Kapit-
let innehåller beskrivningar och värderingar av vår empirigrundade forsk-
ning inom specificeringsområdet samt sammanställningar av de generiska
begrepp från vår empiri som representerar bidrag till kunskapsområdet.

VISI-projektet hade som ett mål att skapa en kravspecifikation som kunde fun-
gera som underlag för en upphandling av komponentbaserade informationssy-
stem. Landstinget betraktar sig som en kund som genom sin kravspecifikation
förmedlar sina krav till potentiella leverantörer. Detta medför att man inom
VISI-projektet inte arbetat i så stor utsträckning med lösningsspecifikatiner
utan merparten av arbetet har varit fokuserat på att generera en kravspecifika-
tion. Vi är medvetna om den snedfördelning detta medför i vår empiri, och har
behandlat detta i avsnittet om avgränsning i kapitel 1. Fokus för detta kapitel
är markerat med fet stil i Figur 14.1. Kapitlet behandlar kritiska specificerings-
och specifikationsfaktorer som är relevanta att beakta vid anskaffning av
komponentbaserade informationssystem utifrån empiri för att hitta kritiska
faktorer (forskningsfråga 5). Några av dessa faktorer kan vara relevanta i en
kravspecifikation för komponentbaserade informationssystem (forskningsfråga
5.1).
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Figur 14.1 Fokus för kunskapsområdet och aktiviteten specifice-
ring i förhållande till kunskapsområdena verksamhetsprocess

och mjukvarukomponent
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Kapitel 14. Specificering i LiV

14.1 Krav- och lösningsspecifikation
Inom VISI-projektet genererades en kravspecifikation som skulle ligga till
underlag för anskaffning av de mjukvarukomponenter som tillsammans skulle
bilda de informationssystem LiV är i behov av. Då fokus låg på anskaffning
har det inom VISI-projektet inte genererats några lösningsspecifikationer i an-
nan form än beskrivningar av de komponentkandidater som identfifierats. Det-
ta innebär att de lösningsspecifikationer som ingår i denna studie är skapade
av kunden och inte av leverantören.

Kravspecifikationen kan betraktas som resultatet av VISI-projektet och är
främst framtagen för att möjliggöra anskaffning av system under ett långt tids-
förlopp; ”De långsiktiga målen med anskaffningen är…”(VISI 2001, sid. 4).
Med långsiktighet avses även aspekter som förvaltningsbarhet och underhålls-
barhet av de informationssystem som anskaffas. Vidare syfte med anskaff-
ningen är att verksamheten ska få tillgång till informationssystem som stödjer
den existerande verksamheten; ”Det nya vårdinformationssystemet ska stödja
en processorienterad syn på vårdens utförande…” (VISI 2001, sid. 4). Fokus
är på verksamhetsstöd och flexibilitet genom en processyn på verksamheten.
Inom projektet har följande målsättning med anskaffning upprättats; ”

• ge vårdgivaren adekvat beslutsunderlag

• främja samverkan mellan vårdenheter

• avlasta vårdgivare från rutinarbete

• stärka patientens ställning

• förkorta tider i vårdprocesser ”

Dessa mål är verksamhetsfokuserade och behandlar alla aspekter av systemet i
användning. Inom projektet har man medvetet avgränsat sig från datalogiska
aspekter på de system som ska anskaffas; ”Vi har hållit oss på en övergri-
pande nivå som lämnar öppet för olika teknikval och konstruktionssätt. Det
viktiga för oss är inte hur problemen löses, utan att det löses på ett bra sätt.”
(VISI 2001, sid. 12). 

Inom VISI-projektet finns det en samsyn på vad en kravspecifikation är men
det finns även skillnader i synen på kavspecifikationen. En mycket central
egenskap hos en kravspecifikation är verksamhetsfokus. En kravspecifikation
uppfattas i grunden som; ”Ett sätt att sammanfatta vad verksamheten önskar
mot leverantörer.” (Börjesson, 040622). Detta görs genom att; ”Textuellt be-
skriva principerna som vi är ute efter.” (Hallberg, 040621). Hallberg (040621)
påpekar vidare att de inte uppfattar kravspecifikationen som fristående utan

400



Del V - Specificering

anser att kravspecifikationen bör kompletteras med en beskrivning av det
grundläggande koncept som man utnyttjat inom VISI-projektet; ”Kravspecen
är inte fristående utan kräver konceptet som grundplatta.”. En strategi för att
ha verksamhetsfokus var att använda användningsfallsbeskrivningar i krav-
specifikationen. Ett användningsfall är en beskrivning av ett specifikt förlopp
eller scenario i verksamheten, utifrån verksamhetspersonens perspektiv. Vida-
re så används lokala begreppsmodeller för att fånga upp främst de informa-
tionsmängder som IT-stödet ska behandla. En lokal begreppsmodell får be-
traktas som ett verksamhetsnära sätt att uttrycka informationsmängdsbehov
genom att använda verksamhetens eget språk för att beskriva de informations-
mängder som behövs och behandlas i en given situation. En lokal begrepps-
modell har ett större infologiskt fokus än datalogiskt. 

En kravspecifikation ska fungera som ett urvalsinstrument för att möjliggöra
anskaffning; ”Primärt att tjäna som urvalsinstrument för att kunna köpa det
för ändamålet bästa IT-stödet men också att beskriva ett synsätt.” (Börjesson,
040622).

Midb�e (040616) påpekar att en kravspecifikation även kan ses som grunden
till en framtida relation med leverantörer. Kravspecifikationen; ”… lägger
grunden för en bra relation mellan leverantören och oss som kund…det är ett
långsiktigt dokument som ska kunna överleva en upphandling och vara an-
vändbart för att välja den eller de leverantörer som bäst tillgodoser kraven
men det ska ha ett vidare syfte tycker jag och kunna lägga en bra grund för en
konstruktiv samexistens med leverantören.”.

Vidare säger Hallberg (040621) att man kan betrakta kravspecifikationen som
ett sätt att påverka potentiella leverantörer; ”Kravspecifikationen är en viktig
signal till leverantörer för att kunna få leverantörer att förstå vad vi är ute ef-
ter och vad vi lägger mest tonvikt vid.”.

Hallberg (040621) säger även att kravspecifikationen lägger grunden för fram-
tida system. Kravspecifikationen bör därför betraktas som ett långsiktigt
åtagande; ”Att säkra att vi får en plattform som håller i många år.”.

Syftet med en kravspecifikation var i VISI-projektet att kunna genomföra en
upphandling men man hade även vidare syften. Johnsson (040614) påpekar att
kravspecifikationen även används som kunskapsspridare i verksamheten; ”Vi
gjorde den för att kunna gå ut i upphandling men vi använde den även för att
sprida kunskap i verksamheten.”. Börjesson (040622) uttrycker att kravspeci-
fikationen togs fram; ”I första hand för leverantörer men sedan blir den en
bärare av idéer… man utvecklar sitt kunnande genom att använda den i
efterhand.”.
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Inom VISI-projektet har lösningsspecifikationer fokuserats på komponentbe-
skrivningar. Då Landstinget är kund har de ingen eller liten påverkan på hur
leverantörer genererar sina lösningsspecifikationer. Då kravspecifikationen ge-
nererats har man samtidigt identifierat ett antal komponentkandidater. Dessa
komponentkandidater har beskrivits utifrån en gemensam innehållsmall. Den-
na innehållsmall (Figur 14.2) har bestått av de fem avsnitten ansvar, tjänster,
begrepp, komponentberoenden och övrigt (VISI 2000:7).

Avsnittet ansvar behandlar den funktionalitet som komponenten ansvarar för
men även de eventuella informationsmängder som förknippas med kompo-
nenten. Exempelvis har en komponentkandidat benämnd ”Bokning” identifi-
erats, se Tabell 11.5. För denna komponentkandidat identifieras ansvar som;
”Bokning ansvarar för att knyta ihop, hantera och presentera information
kring en bokning.” (VISI 2000:7, sid. 8). Nästa del av en komponents
lösningsspecifikation behandlar tjänster. En tjänst är en identifierad IT-tjänst
som redan finns beskriven i kravspecifikationen och därför enbart beskrivs
med tjänstens namn. För exempelvis samma komponentkandidat som ovan
beskrivs tjänster som resursbokning och patientbokning. Avsnittet begrepp
relaterar till den lokala begreppsmodell som representerar informations-
mängdsbeskrivningarna i kravspecifikationen. Genom att identifiera vilka
begrepp som hör till en specifik komponentkandidat får vi på en abstrakt nivå
veta vilka informationsmängder en viss komponent ska behandla. För
exemplet beskrivet ovan är avsnittet begrepp definierat som ”bokning”. Detta
medför att vad en bokning innehåller i detalj inte finns specificerat då en
detaljerad beskrivning skulle begränsa urvalet av komponentkandidater som
tänkbara leverantörer kan erbjuda. Avsnittet benämnt komponentberoenden
identifierar vilka andra komponentkandidater som den beskrivna komponen-
ten är beroende av. Ett beroende kan exempelvis vara att en komponent
behöver någon annan tjänst eller någon annan informationsmängd. I exemplet
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Figur 14.2 Innehåll avseende komponentbeskrivningar
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Del V - Specificering

kring komponentkandidaten ”Bokning” definieras beroenden som exempelvis
”vårdåtaganden” och ”patient”. Båda dessa representerar andra komponent-
kandidater som ansvarar för andra informationsmängder men som behövs för
att en bokning ska kunna ske. Exempelvis behövs information om både patient
och åtagande för att kunna boka en undersökning. Det sista avsnittet benämns
övrigt och här är tanken att man kan samla central information kring en kom-
ponentkandidat som inte går att direkt relatera till de övriga avsnitten.
Exempel på information under avsnittet övrigt avseende komponentkandi-
daten ”Bokning” är; ”Alternativt kan ’bokning’ betraktas som ett tillstånd på
en Indiviuellt anpassad Utredning/Behandling (”vårdtjänst”) eller på ett
Arbetsmoment. Detta förutsatt att tidpunkt och varaktighet kopplas till dessa
begrepp.” (VISI 2000:7, sid. 8).

Detta avsnitt sammanfattas i Tabell 14.1 där generiska begrepp identifierade i
empirin, deras definition samt centrala egenskaper hos dessa begrepp redovi-
sas. Begreppen är representerade med kursiv och fet stil i den löpande texten
ovan.

Tabell 14.1 Sammanfattande begreppstabell avseende krav och lösningsspecifika-
tion i LiV

Källa Begrepp Definition Egenskaper

Börjesson
(040622)

Hallberg
(040621)

Midb�e
(040616) 

Krav-
speci-
fikation

Ett sätt att sam-
manfatta vad verk-
samheten önskar
mot leverantörer.

Textuell beskrivning av
principerna.
Bör kompletteras med en mer
grundläggande beskrivning av
önskat koncept.
Lägger grunden för en bra
relation mellan leverantören
och kund.
Ett långsiktigt dokument som
ska överleva en upphandling
och vara användbart för att
välja den eller de leverantörer
som bäst tillgodoser kraven. 
Kunna lägga en bra grund för
en konstruktiv samexistens
med leverantören.
Att mer detaljerat försöka
beskriva för leverantörerna
vad det är vi vill ha.
Urvalsinstrument
Påverkansinstrument
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Källa Begrepp Definition Egenskaper

VISI 2001 Verksam-
hetsfokus

Systemen ska vara
anpassade till verk-
samheten och inte
anpassade i andra
avseenden.

Användarens behov ska gå
före tekniska och andra behov.

VISI
2000:5

Lokal be-
grepps-
modell

En modell som de-
finierar centrala
begrepp för en spe-
cifik organisation
eller enhet. 

Beskriver komponenters
kontext och användnings-
område.

VISI 2001 Använd-
ningsfall

Den önskade in-
teraktionen mellan
mänskliga aktörer
och ett gemensamt
system.

Åskådliggör på så sätt de
specifika behoven av IT-stöd
och IT-tjänster.
Beskrivs huvudsakligen
verbalt.

VISI
2000:7

Lös-
nings-
speci-
fikation

Beskrivning av de
komponent-
kandidater som
identifierats inom
VISI-projektet.

Består av avsnitten ansvar,
tjänster, begrepp,
komponentberoenden och
övrigt.

VISI
2000:5

Mål Målsättningen med
anskaffningen och
mål med projektet.

Ska även uppnå Landstingets
mål.

14.1.1 Analys av VISI-projektets kravspecifikation 
Detta avsnitt behandlar den kravspecifikation som genererades inom ramen för
VISI-projektetet. Det är denna kravspecifikation som låg till underlag för den
upphandling som Landstinget därefter genomförde. Kravspecifikationen in-
nehåller tre övergripande avsnitt med krav. Varje avsnitt består sedan i sin tur
av ett antal kategorier. Den första gruppen kan benämnas generella krav. Des-
sa krav är översiktliga och gäller systemen, komponenterna och leverantörerna
generellt. Nästa grupp krav är leverantörsrelaterade och den sista gruppen be-
nämns produktrelaterade krav. 
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Generella krav
Generella krav avser de krav som gällde för anskaffningen som helhet. De
generella kraven inleds med de krav som definierar utformningen av de sy-
stem som ska anskaffas. I Figur 14.3 beskrivs de kategorier som generella krav
delats upp i. Därefter följer en kortfattad beskrivning av varje kategori. 

Arkitektoniska/kvalitativa krav

Med arkitektoniska krav menas de krav som säkerställer en god arkitektur i de
system som används. Inom projektet drivs detta så långt att arkitektoniska krav
har högre värde än funktionella krav; ”Vi ser de funktionella kraven som un-
derordnade de arkitektoniska och kvalitativa, på så sätt att en bra arkitektur
bör skapa goda förutsättningar för en fortlöpande utveckling av systemets
funktionella förmåga, och de kvalitativa kraven gäller alla funktioner. Ett sy-
stem med en bristfällig arkitektur eller avsaknad av viktiga kvalitativa egen-
skaper kan möjligen tillhandahålla en god funktionalitet vid ett givet tillfälle,
men på bekostnad av utvecklingsförmågan.” (VISI 2001, sid. 5). Detta synsätt
möjliggör en långsiktighet i systemanskaffningen, genom att sörja för att
arkitekturen bibehålls möjliggörs även förändring och utveckling av systemen
i framtiden; ”Eftersom det system vi vill upphandla är framtidsinriktat och,
med största sannolikhet, ännu inte finns i sin helhet…” (VISI 2001, sid. 12).

Omfattning 

Med omfattning menas hur stor del av verksamheten som omfattas av upp-
handlingen. Aspekten används för att skapa systemgränser på organisatorisk
nivå. De identifierar att upphandlingen avser hälso- och sjukvårdsförvaltning
där någon av följande aktiviteter bedrivs; ”… rehabiliterande behandling, ha-
biliteringsinsats, terapi i olika former, rådgivning, stöd…” (VISI 2001, sid. 9).
Vidare definieras begreppet bastjänster där bastjänster avser; ”… en väl be-
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Figur 14.3 De 4 kategorier som tillsammans
bildar generella krav

 

� ����� �� � �����#�	������ �	�"���	

: 
�������

7 ���� � ��� � ���	

� ��� � �� �
���������

@ � �� �� ���"���	



Kapitel 14. Specificering i LiV

skriven IT-tjänst av verksamhetsoberoende karaktär.” (VISI 2001, sid. 61). Ett
exempel på en bastjänst är tillgång till befolkningsregistret. Bastjänster ska
finnas tillgängliga inom hela Landstinget. Orsaken till identifieringen av bas-
tjänster är att då dessa tjänster ofta är inbyggda i de system som redan används
vid olika enheter förekommer det mycket dubbel funktionalitet; ”Tjänsterna
är ofta inbyggda i respektive system och därmed dubblerade, ibland flera
gånger om.” (VISI 2001, sid. 61). Ur förvaltningssynpunkt är inte detta en
önskvärd situation. Optimalt ur ett förvaltningsperspektiv är om dessa
bastjänster stöds av ett system (komponent) som alla enheter använder sig av
istället för att tjänsten implementeras på olika ställen.

Tidsperspektiv

Tidsperspektiv är en erinran om de olika livscykler hos samma system som
uppstår vid anskaffning av komponentbaserade system. Livscyklerna hos le-
verantör och kund behöver synkroniseras för att möjliggöra anskaffning; ”Vi
är däremot inte intresserade av att köpa system eller lösningar som bara finns
på ritbordet eller i utvecklingslaboratorier. Väsentliga delar av det/de system
vi avtalat om skall vara möjliga att driftssätta omgående.” (VISI 2001, sid.
9). Vid anskaffning av standardsystem blir synkroniseringen av livscykler en
viktig aspekt av anskaffningen. 

Vidare behandlas framtida utveckling av systemen; ”Det vi upphandlar skall
ha god utvecklingspotential.” (VISI 2001, sid. 9). Systemets förändrings-
benägenhet är en viktig faktor vid anskaffningen. Det ska gå att utveckla och
förändra de lösningar som anskaffas. Under aspekten tidsperspektiv hanteras
även krav på lösningar som inte fanns implementerade ännu; ”Alla de tjänster
och komponenter som beskrivs i vårt upphandlingsunderlag finns inte idag…
Vi är beredda att vänta med införandet av viss funktionalitet som inte finns
idag.” (VISI 2001, sid. 9).

Plattformstänkande

Under aspekten plattformstänkande hanteras grundarkitekturen för de system
som i framtiden ska användas vid Landstinget; ” I val av standarder, teknik
och produkter är funktion i allmänhet överordnad tekniska aspekter, men
ibland kan man bli tvungen att välja bort en produkt för att den inte passar
ihop med övriga.” (VISI 2001, sid. 9). Plattformen hänvisar till tidigare
teknikval som i sig medför begränsningar i öppenhet avseende framtida an-
skaffning; ”Även om vi vill ha ett så öppet system som möjligt krävs det att vi
gör val av såväl struktur som standarder, teknik och produkter. Dessa val blir
av mer eller mindre vägväljande karaktär.” (VISI 2001, sid. 9). Plattformen
betraktas dock inte som statisk utan om framtida bättre alternativ introduceras
ska dessa kunna implementeras istället för de existerande; ”Där vi med da-
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gens teknik tvingas göra ett val mellan två olika tekniska lösningar, kanske vi
med morgondagens teknik kan välja båda eller någon helt ny teknik som
ersätter den gamla.” (VISI 2001, sid. 9).

Leverantörsrelaterade krav
Med leverantörsrelaterade krav menas krav som inte direkt kan kopplas till be-
skrivningar av önskad arkitektur eller system. Leverantörsrelaterade krav defi-
nieras genom 6 kategorier, se Figur 14.4.

Realiserbarhet

Realiserbarhet är en bedömning av leverantörens leveransförmåga; ”Då det är
ett vanligt problem med förseningar mm kommer vi att utvärdera anbudsgi-
varna med avseende på leveransförmåga.” (VISI 2001, sid. 11). Ytterligare en
parameter är leverantörens förmåga att anpassa sina produkter till Landstingets
arkitektur; ”…leverantörens förmåga att anpassa sina prdukter till den
omgivning de får i vår miljö.” (VISI 2001, sid. 11). Förutom dessa två para-
metrar för realiserbarhet bedöms även leverantörens möjligheter och intentio-
ner med att implementera system i Landstingets verksamhet; ”… att bedöma
leverantören utifrån dennes metoder, vilja och förmåga att stötta oss i
införandet av de nya IT-produkterna.” (VISI 2001, sid. 11).

Integratörsroll

Med integratörsroll menas en leverantörs förmåga och vilja att hantera den in-
tegrationsproblematik som kan uppstå. Då ett komponentsynsätt används och
förespråkas hade man inom projektet insett vikten av integration av system
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Figur 14.4 Kategorier av  leverantörsrelate-
rade krav
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och komponenter. Denna kompetens efterfrågas hos leverantörer/-
anbudsgivare; ”Vi kommer troligen att använda oss av produkter/tjänster från
flera olika leverantörer. Beroende på hur bred leverantörsskaran blir kommer
vi troligen behöva hjälp att hantera integrationen mellan de olika
produkterna/tjänsterna.” (VISI 2001, sid. 11).

Förvaltning

Avseende aspekten förvaltning skiljer man inom VISI-projektet på två typer av
förvaltning; 1) normal förvaltning och 2) avancerad förvaltning. Med normal
förvaltning avses den dagliga driften och denna förväntas skötas av Lands-
tingets egen personal. Den avancerade förvaltningen avser kunskap om nya
tekniker och nya systemlösningar och nya alternativ till existerande lösningar,
denna typ av förvaltning vill man köpa in från extern leverantör; ”… avan-
cerad förvaltningshjälp där kunskap om ny teknik eller annan ny kunskap
krävs.” (VISI 2001, sid. 11).

Utvecklingsförmåga och kommunicerbarhet

Leverantörers förmåga att leverera framtida lösningar och deras möjlighet att
kommunicera kring dessa med företrädare för Landstinget kallas för en le-
verantörs utvecklingsförmåga och kommunicerbarhet; ”Det är av mycket stor
vikt att leverantören har vilja och förmåga att dels utveckla nya kreativa lös-
ningar samt kommunicera kring sina lösningar och lösningsförslag så att vi
kan förstå budskapet.” (VISI 2001, sid. 12). 

Domänkunskap

Med domänkunskap menas leverantörens kompetens och kunskap i den verk-
samhet som bedrivs i Landstinget. Detta betraktas som extra viktigt i de fall
komponenterna är av direkt vårdstödjande karaktär; ”Det är av stor vikt att le-
verantören har tillräcklig kunskap och insikt om den verksamhet pro-
dukterna/tjänsterna avser stödja.” (VISI 2001, sid. 12).

Utbildning

Aspekten utbildning avser leverantörens stöd för utbildning av användare;
”Det är av mycket stor vikt att leverantören har en uttalad utbildning på olika
nivåer för att vi ska få full effekt av offererade produkter/tjänster.” (VISI
2001, sid. 12).
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Produktrelaterade krav
De krav som direkt kan härledas till efterfrågade produkter och tjänster kallas
för produktrelaterade krav. Inom VISI-projektet defineras de produktrelaterade
kraven utifrån 8 kategorier, se Figur 14.5.

Övergripande krav

Definierar de krav som inte direkt relateras till ett specifikt system eller speci-
fik komponent utan snarare ska betraktas som krav som generellt gäller alla
system och komponenter. De övergripande kraven består av definition av cen-
trala begrepp. Dessa begrepp betraktas som grunden för de nya systemen; ”…
de centrala begrepp, som bör utgöra grunden för det nya vårdinformationssy-
stemet (VIS)”102 (VISI 2001, sid. 13). Det är en grundläggande framgångs-
faktor att anskaffningen baseras på begrepp som är generella och stabila avse-
ende innebörd och betydelse; ”Det efterfrågade vårdinformationssystemet
måste grunda sig på begrepp som är stabila och generella.” (VISI 2001, sid.
13). 

Nästa del av de övergripande kraven avser krav på arkitektur. Viktiga systeme-
genskaper är förändringspotential och stabilitet; ”Vi vill ha ett robust system
som klarar stora förändringar.” (VISI 2001, sid. 20). Kraven på arkitektur
avser främst att anbudsgivare ska definiera hur deras lösning passar in i den
grundarkitektur som definierats inom VISI-projektet. Vidare avser arkitek-
toniska krav krav på den dokumentation som komponenter levereras med. En

102 VIS är en förkortning för Vårdinformationssystem.
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Figur 14.5 Kategorier av produktrelaterade krav
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komponent skall beskrivas med en begreppsmodell en definition av de tjänster
som komponenten levererar. Eventuella miljökrav för komponentens drift
samt kapacitetsangivelse. 

Övergripande krav avser även informationssäkerhet och medicinteknisk sä-
kerhet. Då det är ett vårdinformationssystem som ska anskaffas ställs speciella
krav på hur informationssäkerhet implementeras och unika krav på medicin-
teknisk säkerhet. 

Den sista delen av övergripande krav hanterar användbarhet. ”IT-stödet måste
även ha god användbarhet.” (VISI 2001, sid. 29). Användbarhet beskrivs uti-
från navigationsförmåga i system, individualisering av användargränssnitt, till-
gång till passiva hjälpfunktioner såsom exempelvis on-line manual och ång-
rafunktioner. Användbarhet definieras även genom tillgången till experthjälp,
tillhörande systemdokumentation samt slutanvändardokumentation.

Krav utgående från vårdprocessen

Under aspekten krav utgående från vårdprocessen definieras de funktionella
kraven på systemen utifrån ett vårdprocessperspektiv. Det anges två huvud-
syften till detta angreppssätt, det ena är att beskriva kraven utifrån ett vård-
verksamhetsperspektiv; ”Beskrivningarna och grupperingarna har huvud-
sakligen gjorts ur vårdverksamhetens perspektiv.” (VISI 2001, sid. 31). Den
andra orsaken är att möjliggöra en gruppering av önskvärda IT-tjänster som är
så oberoende av varandra som möjligt; ”Ett viktigt syfte med uppdelningen är
att kunna identifiera grupper av IT-tjänster som är så oberoende av varandra
som möjligt.” (VISI 2001, sid. 31) Vidare anges läsbarhet av kravspecifika-
tionen och de anbud som ges som en orsak till denna uppdelning; ”Uppdel-
ningen är gjord dels för att skapa överblick och dels för att göra beskriv-
ningen av IT-systemet lätt att förstå. Det ska vara lätt att se och förstå vilka
delar av IT-systemet som anbudet avser.” (VISI 2001, sid. 31). 

Krav på resurshantering

De vårdtjänster som Landstinget utför behöver ett antal resurser för sitt
genomförande. Resurser är: ”… i form av vårdgivare, lokaler och material.”
(VISI 2001, sid. 55). Dessa resurser behöver reserveras för att möjliggöra
planering och optimering av resursutnyttjande. Krav på resurshantering defi-
nierar hur var och när IT-tjänster ska hantera resurser.

Krav på vårddatauttag 

Hälso- och sjukvården är en av de mest informationsintensiva sektorerna
(VISI 2001). I samband med den enskilde patientens vårdprocess genereras en
stor mängd information. Denna information tillkommer i första hand för att
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stödja verksamheten i kontakten med den enskilde patienten. Denna informa-
tion kan användas som exempelvis underlag vid uppföljning, utvärdering och
utveckling av verksamheten eller som underlag vid olika statistiska bearbet-
ningar. På alla nivåer inom Landstinget finns det behov av att behandla den in-
formation som genereras i vårdprocessen på olika sätt och för olika syften
(VISI 2001). 

Krav på användargränssnitt

Landstinget fäster stor vikt vid användargränssnittsutformningen på de IT-sy-
stem som används och ska anskaffas. De strävar efter entydiga och likformiga
användargränssnitt i kravspecifikationen anges; ”Exempelvis bör en viss typ
av information placeras på samma del av skärmbilden, kommandon bör vara
enhetliga, färger som indikatorer bör ha samma innebörd etc. ” (VISI 2001,
sid. 61).

Vidare läggs tonvikt på mobila lösningar och deras användargränssnitt; ” Fas-
ta persondatorer på bestämda skrivplatser är inte alltid en optimal lösning för
att använda IT-stöd inom vårdsektorn. Krav ställs därför på mobila lös-
ningar.” (VISI 2001, sid. 61).

Krav på bastjänster

”Med bastjänst avses en väl beskriven IT-tjänst av verksamhetsoberoende ka-
raktär.” (VISI 2001, sid. 61). Inom VISI-projektet ser man en möjlighet att
eliminera den inbyggda mångdubbling av vissa tjänster som uppstår när flera
monolitiska system delvis överlappar varandra; ”Tjänsterna är oftast inbygg-
da i respektive system och därmed dubblerade, ibland flera gånger om.” (VISI
2001, sid. 61). Genom att låta bastjänster utföras av baskomponentert kan
samma bastjänst nås via flera system, men det är alltid samma baskomponent
som erbjuder tjänsten. I följande citat illustreras några exempel på bastjänster
för att ytterligare förtydliga innebörden; ”Exempel på önskvärda bastjänster…
är:

• Gemensam påloggning (Single Sign On)

• Behörighetskontrollsystem (BKS)

• Händelselogg

• Befolkningsregister” (VISI 2001, sid. 62).

Krav på samverkanstjänster

”Med samverkanstjänst avses en väl beskriven IT-tjänst som kan erbjudas till
såväl nya som befintliga IT-stöd i vår systemmiljö och också till enheter ut-
anför vårt landsting.” (VISI 2001, sid. 73). Samverkanstjänster är tjänster som
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förmedlar information mellan tjänstekomponenter. Dessa samverkanstjänster
ska agera dataförmedlare mellan tjänstekomponenter som själva inte direkt
kan utbyta nödvändig data. Tanken är även att samverkanstjänster ska kunna
användas av externa system och intressenter. I följande citat ges några exem-
pel på samverkanstjänster; ”Exempel på önskvärda samverkanstjänster är:

• Tjänster för att sammanställa information, t ex vårdåtagande-översikter;

• Remiss- och svarstjänster (RoS);

• Brevtjänster.” (VISI 2001, sid. 74).

Krav på teknisk plattform

Då man inom Landstinget inte haft möjlighet till ett enhetligt synsätt avseende
val av tekniska plattformar vid systemanskaffning är situationen idag att: ”P g
a av den stora mängden av olika system tvingas vi idag drifta en mångfald av
operativsystem och databaser.” (VISI 2001, sid. 79). Detta är en situation man
vill eliminera: ”Ett av syftena med byte av system är att få ned antalet
tekniska produkter.” (VISI 2001, sid. 79).

Detta avsnitt sammanfattas i Tabell 14.2 där generiska begrepp identifierade i
empirin, deras definition samt centrala egenskaper hos dessa begrepp redovi-
sas. Begreppen är representerade med kursiv och fet stil i den löpande texten
ovan.

Tabell 14.2 Sammanfattande begreppstabell avseende innehållet i den kravspeci-
fikation som genererats i VISI-projektet

Källa Begrepp Definition Egenskaper

VISI
2001

Arkitek-
toniska-
/kvalitativa
krav

De krav som
säkerställer en god
arkitektur i de sys-
tem som används. 

Arkitektoniska krav har högre
värde än funktionella krav.
Möjliggör en långsiktighet i sys-
temanskaffningen.
Möjliggör förändring och
utveckling av systemen. 

VISI
2001

Omfattning Hur stor del av
verksamheten som
omfattas av upp-
handlingen.

För att skapa systemgränser på
organisatorisk nivå.
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Källa Begrepp Definition Egenskaper

VISI
2001

Tidspers-
pektiv

En erinran om de
olika livscykler
hos samma system
som uppstår vid
anskaffning av
komponentbase-
rade system. 

Livscyklerna hos system-
leverantör och kundbehöver
synkroniseras för att möjliggöra
anskaffning.

VISI
2001

Plattforms-
tänkande

Att ta hänsyn till
tidigare teknikval
som i sig medför
begränsningar i
öppenhet avseende
framtida anskaff-
ning.

Plattformen betraktas inte som
statisk utan om framtida bättre
alternativ introduceras ska dessa
kunna implementeras istället för
de existerande.
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Källa Begrepp Definition Egenskaper

VISI
2001

Leveran-
törsrelate-
rade krav

De krav som inte
direkt kan kopplas
till beskrivningar
av önskad arkitek-
tur eller system.

Realiserbarhet, en bedömning
av leverantörens leverans-
förmåga.
Integratörsroll, en leverantörs
förmåga och vilja att hantera
den integrationsproblematik
som kan uppstå.
Förvaltning, med normal
förvaltning avses den dagliga
driften och denna förväntas
skötas av Landstingets egen
personal. Den avancerade för-
valtningen avser kunskap om
nya tekniker och nya system-
lösningar och nya alternativ till
existerande lösningar. Denna
typ av förvaltning vill man köpa
in från extern leverantör.
Utvecklingsförmåga och
kommunicerbarhet,
leverantörers förmåga att
leverera framtida lösningar och
deras möjlighet att kommu-
nicera kring dessa med
företrädare för Landstinget.
Domänkunskap, leverantörens
kompetens och kunskap i den
verksamhet som bedrivs i
Landstinget.
Utbildning, avser leverantörens
stöd för utbildning av använ-
dare.
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Källa Begrepp Definition Egenskaper

VISI
2001

Produkt-
relaterade
krav

Krav som direkt
kan härledas till
efterfrågade
produkter och
tjänster.

Övergripande krav, krav som
generellt gäller alla system och
tjänster.
Krav utgående från
vårdprocessen, de funktionella
kraven på systemet utifrån ett
vårdprocessperspektiv.
Krav på resurshantering, hur
var och när IT-tjänster ska
hantera resurser.
Krav på vårddatauttag, avser
behovet av att kunna nå och
behandla den information som
genereras i vårdprocessen på
olika sätt och för olika syften
inom Landstinget.
Krav på användargränssnitt,
avser krav på de användar-
gränssnitt som Landstingets
system har.
Krav på bastjänster, krav på IT-
tjänster som är verksamhets-
oberoende.
Krav på samverkanstjänster,
krav på tjänster som förmedlar
information mellan
tjänstekomponenter.
Krav på teknisk plattform,
minska antalet varianter av
tekniska plattformar.

14.2 Krav- och lösningsspecificering
I detta avsnitt behandlas det specificeringsarbete som bedrivits inom ramen för
VISI-projektet. Johnsson (040614) påpekar att vid tidigare framtagande av
kravspecifikationer då skräddarsydd utveckling användes var kravspecifikatio-
nen mycket detaljerad, se Figur 14.6. Hon uttrycker detta som; ”En kravspeci-
fikation var i princip hela lösningen det var så jag trodde att man skulle
göra…”. Detta arbete uppfattades som mycket tidskrävande och omfattande
och resulterade i stora dokument där närheten till verksamheten lätt försvann. 
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Hon beskriver det nya arbetssättet inom VISI-projektet som; ”… och så kom
det här, som jag tyckte kändes riktigare. Jag har behov av stöd här och här
och här och så får ni presentera lösningen för oss.”. Hela problematiken med
att beskriva lösningen flyttas från kunden till leverantören, beroende på att an-
skaffning används som strategi framför skräddarsydd utveckling, Figur 14.7.
Det nya angreppssättet identifieras genom att kunden presenterar krav för le-
verantören som sedan presenterar en lösningsspecifikation i form av ett lös-
ningsförslag, om dessa accepteras kan leverantören presentera och slutligen
eventuellt leverera en lösning. Arbetsprocessen med att generera ett lösnings-
förslag förflyttas från kunden till leverantören.

Detta medför att arbetet med att beskriva och definiera alla detaljer av en lös-
ning utförs av leverantören. Men Hallberg (040621) påpekar att kravspecifika-
tionen behöver innehålla så mycket detaljer att leverantören kan förstå vad
som önskas; ”Kravspecifikationen är att mer detaljerat försöka beskriva för
leverantörerna vad det är vi vill ha.”.

Arbetet med kravspecificering har enligt Johnsson (040614) initierats av verk-
samhetspersoner; ”Vi sa så här nej nu får det vara slut på att IT-folket be-
stämmer, nu är det verksamheten dom på golvet som ska tala om vilket stöd
dom behöver.”. Detta var för att säkerställa att systemen skulle vara anpassade
till verksamheten och inte anpassade i andra avseenden, se Figur 14.8. ”Vi
kom från verksamheten … det var det som var ambitionen att nu ska det inte
vara att IT eller någon annan sitter och talar om att så här och så här ska det
vara så att ni i verksamheten får ta det.”. 
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Figur 14.6 En kravspecificering som skapandet av ett lösnings-
förslag

Figur 14.7 Synen på en kravspecificering i VISI-projektet
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Arbetsprocessen beskrivs även som; ”Bakgrundsmaterialets beskrivningar av
de verksamhetsspecifika behoven har huvudsakligen tagits fram av verk-
samheterna själva, med metodstöd från VISI-projektet. Beskrivningarna visar
ett önskat läge utifrån de förutsättningar som rått när analyserna gjorts. Be-
skrivningssättet kan vara såväl grafiskt som verbalt. Genom processkartlägg-
ning har informationskritiska avsnitt identifierats. Den önskade interaktionen
mellan mänskliga aktörer och ett gemensamt VIS beskrivs med hjälp av s k
användningsfall. Ett antal representativa användningsfall åskådliggör på så
sätt de specifika behoven av IT-stöd och IT-tjänster, såväl på allmän nivå som
verksamhetsspecifikt. Användningsfallen beskrivs huvudsakligen verbalt…”
(VISI 2001, sid. 7).

I den kravspecifikation som framtagits inom VISI-projektet är kraven uttryckta
på en hög abstraktionsnivå med övergripande ansatser framför detaljstyrning.
Johnsson (0406014) uttrycker att denna abstraktionsnivå i en kravspecifikation
var något nytt inom Landstinget; ”De som sitter och testar tycker att vi gjort
en dålig kravspec. De tycker inte ens att det är en kravspec … den är för
luddig.”. Hallberg (040621) menar att detta var en medveten strategi; ”Det är
kalkylerat att ta bort alla små grejjor i funktionalitet, det ska gå och göra
ditten och datten, liksom.”. Han uttrycker även detta som att; ”Det viktiga är
att vi får de tjänster vi vill ha sen vad de tjänsterna gör i detalj det var vi inte
inne på … detaljer sa vi det fixar vi efteråt.”. Börjesson (040622) anser att de
var medvetna om att de skulle få anpassa sig i stor omfattning till leverantö-
rernas lösning och därför skulle en detaljerad kravspecifikation inte vara frukt-
bar; ”Vi insåg att vi inte skulle få det system vi ville ha … så vi ville ha det sy-
stem som var mest utvecklingsbart som vi kunde växa med och om vi hade
kommit med väldigt detaljerade krav då skulle vi ha låst, det finns kanske sy-
stem som är bättre på detaljer men mindre utvecklingsbara så att vi viktade
utvecklingsbarheten högt sen är det möjligt att vi inte gick tillräckligt djupt.”.

Midb�e (040616) pekar på helt pragmatiska skäl till valet av abstraktionsnivå
det som styrde valet abstraktionsnivå var ”... systemets storlek i förhållande
till de resurser vi har för att dokumentera, rent pragmatiska skäl.” Detta
bekräftas av Börjesson (040622); ”Men vi jobbade mycket uppifrån och ner ...
utgick från processmönster och jobbade oss neråt då kom vi en viss bit och då
var omfattningen på kravspecen ganska stor och vi skulle inte klarat det inom
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Figur 14.8 Förflyttning av perspektiv från teknik till
verksamhet
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projektet med de tidsramar och ekonomiska ramar vi hade att gå mycket
längre ner.”.

Johnsson (040614) anser att abstraktionsnivån var något för hög; ”Att vi ham-
nade någonstans mittemellan det gamla sättet och det nya tänket … jag tycker
inte att den ska vara för detaljerad men jag tycker kanske att den är för
luddig.”. Även Börjesson (040622) skulle velat gå djupare men menar att
detaljeringsnivån i en kravspecifikation för komponentanskaffning kan vara
differentierad; ”Jag skulle velat gå djupare i vissa fall.”. Han uttrycker även
ett behov av att kunna minimera textmassan för att uttrycka ett krav; ”Man
kanske kan hitta några få markörer som uttrycker vad man vill ha man kan
kanske fånga det med ganska liten textmassa … kraven måste kanske vara
ganska skarpa och genomtänkta.”. Vidare påpekar Börjesson (040622) möj-
ligheten att vara öppen för nya synsätt vid en komponentanskaffning, genom
att uttrycka kraven på en hög abstraktionsnivå öppnar man upp för nya tan-
kesätt och lösningar; ”Om vi hade skrivit dem på näsan exakt hur det skulle
sett ut så skulle det innebära att vi inte var öppna för nya tankar heller.” .

Avseende arbetet med lösningsspecificering så anses det generellt inom VISI-
projektet att; ”Ju mer välbeskriven komponenten är, desto lättare blir det att
avgöra om den håller måttet. Däremot behöver man inte veta exakt hur
komponenten ser ut inuti, utan den kan betraktas som en ”svart låda”. Detta
synsätt kan hjälpa och förenkla hanteringen av IT för beställare, användare
och IT-personal.”. (VISI 2001, sid. 13). Detta innebär att man inom projektet
identifierat behovet av att ta del av lösningsspecifikationer från leverantörer
och att dessa för att vara användbara bör specificera komponenter på ett sådant
sätt att urval kan göras baserat på den.

Ett svårt arbete har varit att relatera specifika krav till en specifik komponent,
det har saknats arbetsmetoder för detta. I den kravspecifikation som genererats
har inte krav relaterats till specifik komponent och orsakerna till detta var att
de inte ville låsa sig till en given komponentarkitektur; ”Vi ville inte låsa oss
till en viss komponentarkitektur.” (Midb�e 040616) . Hallberg (040621) anser
att de ställt kraven på IT-tjänster och inte på komponenter, de har identifierat
de tjänster som krävs i kravspecifikationen men de hann inte koppla tjänster
till komponenter; ”Vi ställer krav på en tjänst och via den kommer vi över på
komponent … vi kom inte så långt att vi spikade vilka tjänster som hör till en
given komponent … men det var inte många leverantörer som klarade av att
uttrycka sig så.”. Hallberg (ibid.) ifrågasätter även behovet av att uttrycka kra-
ven direkt relaterade till en given komponent, han anser att det centrala är att
ställa krav på rätt arkitektur och struktur på IT-systemet sedan kan komponen-
ter avgränsas i princip hur som helst; ”Vi ska inte komma med en massa
detaljkrav har vi bara rätt arkitektur och rätt begreppssystem och ett system
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som stödjer vår begreppsmodell och en arkitektur som är som vi vill ha den så
kan vi leva med det här systemet länge … detaljer som fattas får vi fixa efter
vägen är det tvärtom så, alltså det här systemet kan massa detaljer men är
inte utvecklingsbart och stödjer inte själva processen, då gör vi bort oss.”.

En annan aspekt på avsaknaden av krav kopplade direkt till komponent
presenteras av Börjesson (040622). Han påpekar att Landstinget inte är en till-
räckligt stor kund för att kunna ställa krav på hur specifika komponenter ska
utformas, de var helt enkelt tvingade att anpassa sig efter utbudet på mark-
naden; ”Vi beskrev så som vi trodde att ett system skulle komponentiseras men
sen hade vi redan insett, vi hade tittat på de stora systemen på marknaden för
att lära oss hur utbudet såg ut innan vi skrev kravspecen, så vi gick inte ut
hårt med den idealiserade bilden för vi insåg att vi inte kunde betala en nyut-
veckling och vi är för små för att ensam påverka så då gjorde vi så att i be-
skrivande form tog vi med hur vi trodde hur systemen skulle delas upp men
sen öppnade vi upp för leverantörens struktur.”. Detta bekräftas av Hallberg
(040621); ”Vi försökte öppna en dialog med leverantörerna genom att beskri-
va det här konceptet och säga att här kommer vi klampande om ett år med en
kravspec. Nu har ni tid på er att fundera på att konstruera ett system som är
uppbyggt efter den här principen men det var det ingen som gjorde man mås-
te tydligen ha en kund innan man gör någonting.”. 

De krav som ändå har kunnat relateras till en specifik komponent har inte varit
tillräckligt detaljerade anser Midb�e (040616); ”En del krav relaterar till viss
komponent, de kraven har inte varit tillräckligt precisa och lämnat för mycket
utrymme för tolkningar.”. Han efterlyser arbetsmetoder för att; ”Kunna
avgränsa it-tjänster tydligare … beskriva hur till exempel en vårdbegäran/-
vårdåtagandetjänst ska kunna användas av olika verksamheter samt hur
samverkanstjänster ska kunna fungera.”. 

Hallberg (040621) anser att branschens omognad även bidragit till problem
med att koppla krav till specifik komponent; ”Det är fortfarande svårt att få
leverantören att beskriva tjänster och komponentbeskrivningar.”. Midb�e
(040616) håller med om detta; ”Att leverantörerna tänker inte så alls och det
märker vi ju de kan inte beskriva komponenter de kan möjligtvis beskriva nå-
gon form av moduler men det handlar ju mer om användargränssnitt och
skärmbilder men de har inte riktiga komponenter som jag förstår som är av-
gränsade och hanterar sitt data bara via den komponenten utan det är många
korsvisa beroenden och det gör att de har väldigt svårt att förklara för oss när
vi ställer krav.”.

Detta avsnitt sammanfattas i Tabell 14.3 där generiska begrepp identifierade i
empirin, deras definition samt centrala egenskaper hos dessa begrepp redovi-
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sas. Begreppen är representerade med kursiv och fet stil i den löpande texten
ovan.

Tabell 14.3 Sammanfattande begreppstabell avseende krav- och lösningsings-
specificering i VISI-projektet

Källa Begrepp Definition Egenskaper

Johnsson
(040614)

Lösnings-
specifika-
tion

I form av ett lös-
ningsförslag som
skapas och presen-
teras av den poten-
tielle leverantören.

Medför att arbetet med att be-
skriva och definiera alla detal-
jer av en lösning utförs av le-
verantören.

VISI
2001

Abstrak-
tionsnivå

Den grad av detalj-
rikedom som an-
vänts vid formule-
ring av krav.

En hög abstraktionsnivå med
övergripande ansatser framför
detaljstyrning.
Vald baserad på pragmatiska
skäl.
För hög i vissa delar.
En hög abstraktionsnivå
öppnar upp för nya tankesätt
och lösningar.

VISI
2000:7;

Johnsson
(040614)

Lösnings-
specifice-
ring

Arbetet med att
generera specifika-
tioner av existe-
rande lösningar.

I form av komponenter och
komponentbaserade system.
Utförs i första hand av le-
verantören.
Identifierade komponentkandi-
dater lösningsspecificeras inom
VISI-projektet. 
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14.3 Sammanfattning och bidrag för
kunskapsområdet

Inom VISI-projektet har en kravspecifikation för anskaffning av komponent-
baserade informationssystem genererats. När denna kravspecifikation skapats
har man utgått ifrån ett antal grundläggande kriterier och perspektiv. Vi har
identifierat dessa kriterier och perspektiv i detta kapitel och vi anser dessa vara
centrala bidrag till kunskapsområdet. 

En kravspecifikation är en rent textuell beskrivning av de principer som ska
ligga till grund för anskaffning av komponentbaserade informationssystem. En
kravspecifikation ska lägga grunden för långsiktighet både avseende le-
verantörsrelationen men även avseende informationssystemens livslängd.
Inom VISI-projektet har ett verksamhetsfokus använts, detta verksamhetsfokus
beskrivs som att användarens behov ska gå före tekniska och andra behov.
Man vill uppnå verksamhetsstödjande informationssystem genom att anlägga
en processyn både på verksamheten såväl som på informationssystemen. De
mål som används inom projektet är verksamhetsnära och strävar att uppfylla
de mål som finns uppsatta centralt för verksamheten i Landstinget. Kravspeci-
fikationen ska vidare fungera som urvalsintrument genom att leverantörers
lösningar ska kunna jämföras med kravspecifikationen. Detta medför att man
eftersträvat en öppenhet avseende datalogisk implementation av lösningar för
att inte på det viset binda sig till en viss leverantör eller lösning. Man har även
identifierat möjligheten att en kravspecifikation kan fungera som ett på-
verkansinstrument på leverantörer genom att kravspecifikationen kan fungera
som ett underlag för den utveckling leverantören utför. Vidare betraktar man
kravspecifikationen som en plattformsgarant som genom de arkitektoniska
kraven lägger grunden för den framtida IT-arkitekturen inom Landstinget.
Slutligen så anses även kravspecifikationen fungera som en kunskapsspridare
inom den egna verksamheten. Genom att distribuera kravspecifikationen in-
ternt inom verksamheten har man kunnat öka medvetenheten och kunskapen
om de olika verksamheter som bedrivs i Landstinget.

Lösningsspecifikationer har inom VISI-projektet använts för att beskriva de
komponentkandidater som identifierats. Dessa beskrivningar ha gjorts baserat
på en innehållsmall som bestått av avsnitten ansvar, tjänster, begrepp, kompo-
nentberoenden och övrigt.

En central modell både för kravspecifikationen men även för lösningsspeci-
fikationerna är det som inom VISI-projektet benämns lokal begreppsmodell.
En lokal begreppsmodell är en informationsmängdsbeskrivning på en hög
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abstraktionsnivå, där varje informationsmängd enbart beskrivs med ett be-
grepp, uttryckt med det språk som används i verksamheten (’lokal’ syftar på
detta). 

I avsnittet nedan har kravspecifikationens olika avsnitt och kategorier rela-
terats till de fyra typer av krav som identifierats i kapitel 13. Vi markerar dessa
kategorier genom att använda fetstil i stycket nedan. 

Innehållet i den kravspecifikation som genererats inom VISI-projektet är upp-
delad i ett antal separata avsnitt. Det första avsnittet hanterar generella krav
som inte är direkt leverantörs- eller produktrelaterade. Inom denna typ av krav
har fyra kategorier identifierats. Den första kategorin benämns
arkitektoniska/kvalitativa krav och avser design & arkitektoniska krav på en
god arkitektur i de system som avses med kravspecifikationen. Nästa kategori
benämns omfattning och hör till de kommersiella & leverantörsrelaterade
krav som definierar hur stor del av den egna verksamheten som omfattas av
anskaffningen. Den tredje kategorin är tidsperspektiv och hör till de
kommersiella & leverantörsrelaterade krav som hanterar leveranstidpunk-
ter och konsekvenser av de olika livscykler för komponenter och komponent-
baserade informationssystem både i den egna verksamheten såväl som hos
leverantören. Sista kategorin heter plattformstänkande och är de design &
arkitektoniska krav som beskriver den grundarkitektur som potentiella le-
verantörer måste kunna anpassa sina lösningar till för att ha en möjlighet att
leverera till Landstinget.

Nästa avsnitt i kravspecifikationen hanterar leverantörsrelaterade krav och här
har man identifierat sex kategorier. Kategorin realiserbarhet avser de
kommersiella & leverantörsrelaterade krav som definierar och reglerar le-
verantörers förmåga att leverera och hur eventuella förseningar ska hanteras
och bemötas. Nästa kategori benämns integratörsroll och innehåller kommer-
siella & leverantörsrelaterade krav avseende leverantörens förmåga och vil-
ja att hantera den integrationsproblematik som är en konsekvens av valet att
använda komponentbaserade informationssystem. Den tredje kategorin hante-
rar kommersiella & leverantörsrelaterade krav avseende vilja och möj-
lighet till att förvalta de lösningar som leverantören erbjuder. En viktig aspekt
är också leverantörens vilja att lämna ifrån sig förvaltning till Landstinget där
det är möjligt och önskvärt. Nästa kategori benämns utvecklingsförmåga och
kommunicerbarhet och avser kommersiella & leverantörerelaterade krav
på leverantörens förmåga och vilja att leverera framtida lösningar såväl som
deras öppenhet för dialog kring deras framtida komponentutveckling. Därefter
följer en kategori av kommersiella & leverantörsrelaterade krav som avser
leverantörens domänkunskap. Med domänkunskap menas leverantörens för-
måga och vilja att förstå och ha insikt i den bitvis mycket speciella verksamhet
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som bedrivs inom Landstinget. Den sista kategorin är utbildning och avser
kommersiella & leverantörsrelaterade krav avseende förmåga och vilja att
utbilda Landstingets personal i användning och drift av de lösningar leverantö-
ren erbjuder. 

Det sista avsnittet av kravspecifikationen hanterar de produktrelaterade kra-
ven. Produktrelaterade krav är de krav som direkt kan härledas till de lös-
ningar (produkter) som efterfrågas. Detta avsnitt innehåller 8 kategorier där
den första kategorin kallas övergripande krav och definierar utförandekrav
avseende de generella begrepp som alla system och komponenter måste hante-
ra för att vara tänkbara som lösningar för Landstinget. Dessutom definieras
design & arkitektoniska krav på grundarkitektur som i princip innebär att
tänkbara leverantörer ska ange hur de anpassar sig till den grundarkitektur
som finns definierad. Slutligen ingår de utförandekrav som avser krav på an-
vändning och användbarhet i alla system inom Landstinget. 

Nästa kategori avser krav utgående från vårdprocessen och hanterar funktio-
nella krav på systemen utifrån de vårdprocesser som identifierats. Därefter
följer krav på resurshantering som avser utförandekrav på systemen. Detta
kan avse möjligheter till optimeringar och effektiviseringar av resursutnytt-
jande. Vidare följer krav på vårddatauttag som avser de uförandekrav som
hanterar möjligheten att accessa och behandla den information som genereras i
vårdprocessen på olika sätt och för olika syften inom Landstinget.

Krav på användargränssnitt avser även detta utförandekrav i form av utform-
ning av användargränssnitt och mobilitet i systemåtkomst. Krav på bastjänster
avser funktionella krav som direkt kan kopplas till en specifik bastjänst. Där-
efter följer krav på samverkanstjänster som avser den grupp av utförande-
krav och funktionella krav som möjliggör informationsutbyte mellan olika
system och komponenter. Slutligen följer krav på teknisk plattform som är en
uppsättning design & arkitektoniska krav som tänkbara lösningar behöver
vara anpassade till. 

Kravspecificeringen har främst utförts av verksamhetspersoner för att garante-
ra att systemen är anpassade till verksamheten. Den önskade situationen för
verksamheten är beskriven genom främst användningsfall som dokumenterats
i huvudsak rent textuellt. Man har valt en hög abstraktionsnivå vid definitio-
nen av krav. Detta har man gjort av främst tre skäl 1) inte styra leverantören 2)
man saknar kompetensen 3) resurstilldelning. Synen på specificeringsarbetet
har förändrats från att i tidigare projekt fokuserat på att generera en komplett
specifikation som specificerar det nya informationssystemet genom ett lös-
ningsförslag som lämnats till tänkbara leverantörer. I VISI-projektet för-
flyttades arbetet med att presentera lösningsförslag till leverantören och detta
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möjliggjordes genom att anskaffning av existerande komponentbaserade in-
formationssystem var vald strategi. Vidare har arbetet med att generera krav-
specifikationen utförts av verksamhetspersoner för att därigenom skapa en mer
verksamhetsnära kravspecifikation. Slutligen så fokuserades all informations-
mängdsmodellering till begreppsmodeller. Begreppsmodellerna fångar och de-
finierar, på en hög abstraktionsnivå, de informationsmängder som behöver
ingå i de tänkta informationssystemen. Man har genomgående i specficerings-
arbetet valt att ha en hög abstraktionsnivå istället för att i detalj definiera varje
aspekt av de system som kravställs. Detta är gjort baserat på flera skäl som
varierar från tidsbrist till möjligheten att inte låsa leverantörer till för detalje-
rade specifikationer. Detta har möjliggjorts genom det paradigmskifte som an-
vändningen av en komponentsyn medfört. Krav behöver inte längre vara så
detaljerade att de kan fungera som underlag för konstruktion utan det räcker
att de är så detaljerade att de möjliggör identifikation.
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15 Specificering – analys av
teori och empiri 

I detta kapitel görs en analys av teori och empiri inom kunskapsområdet spe-
cificering. Kapitlet inleds med en genomgång av de forskningsfrågor denna
analys avser att behandla. Analysen av specificering i teori och empiri ge-
nomförs genom att de sammanfattande begreppstabeller som redovisas i res-
pektive teori och empiri kapitel sammanställs i gemensamma begreppsgrafer,
där begreppens innebörd och inbördes relationer jämförs och analyseras.
Kapitlet avslutas med sammanfattande svar på de i inledningen uppställda
forskningsfrågorna.

Detta kunskapsområde behandlas utifrån två av de forskningsfrågor som finns
presenterade i kapitel 1. Vi har formulerat två forskningsfrågor för att svaren
på den ena frågan fungerar som direkt input till det ramverk för verksamhets-
nära kravspecifikationer vi genererat och den andra frågan är formulerad för
att fånga upp andra kritiska faktorer kring specificering och specifikationer då
komponentbaserad systemutveckling bedrivs. Den första forskningsfrågan för
detta kunskapsområde är formulerad som (illustrerad med siffran 5 i Figur
15.1); ”Vilka kritiska specificerings- och specifikationsfaktorer är relevanta
att beakta vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem?”Dessa
specificerings- och specifikationsfaktorer återfinns i avsnitt 15.3, vidare förs
där ett resonemang kring varför dessa begrepp är relevanta vid spercificerings-
arbete. Den andra forskningsfrågan.som är formulerad för att bidra till ram-
verket är uttryckt som (illustrerad med siffrorna 5.1 i Figur 15.1); ”Vilka
specifikationsfaktorer är relevanta att beakta inför och under modellering och
utformning av en kravspecifikation för komponentbaserade informations-
system?” Dessa faktorer återfinns i avsnitt 15.4, vidare förs där ett resone-
mang kring varför dessa begrepp är relevanta för ramverket.
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Figur 15.1 Fokus för kunskapsområdet och aktiviteten specifice-
ring i förhållande till kunskapsområdena verksamhetsprocess

och mjukvarukomponent
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Kapitel 15. Specificering – analys av teori och empiri

15.1 Krav- och lösningsspecifikation
Detta avsnitt avser analys av teori- och empiri kring fenomenen krav- och lös-
ningsspecifikationer. Analysen är baserad på de begreppstabeller som återfinns
i kapitel 13 (teori) och 14 (empiri) under rubriken Krav- och lösningsspecifi-
kation. Analysen är gjord genom att de ingående begreppen relateras till
varandra genom en begreppsgraf, se Figur 15.2. I figuren har begreppens här-
ledning till teori och/eller empiri gjorts genom de olika typer av fyrkanter som
förekommer. En heldragen fyrkant innebär att begreppet återfinns i både teori-
och empirikapitel. En punktad fyrkant innebär att begreppet återfinns i
teorikapitlet och slutligen en streckad fyrkant medför att begreppet återfinns i
empirikapitlet. Under bilden följer en textuell analys som behandlar de i
begreppsgrafen ingående begreppen och deras relationer. 
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Figur 15.2 Analys av krav- och lösningsspecifikation
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En specifikation är ett dokument som beskriver och dokumenterar ett feno-
men. I denna doktorsavhandling avser en specifikation antingen en specifika-
tion av krav (kravspecifikation) på ett komponentbaserat informationssystem
eller en specifikation av en existerande lösning (lösningsspecifikation) i form
av en eller flera mjukvarukomponenter eller ett komponentbaserat informa-
tionssystem. Ett krav definierar vi inom ramen för denna doktorsavhandling
som en beskrivning av ett problem som kunden vill finna en lösning till. Vi
anser att begreppet kravspecifikation behöver en entydig definition för att
underlätta möjligheten att definiera dess innehåll. Vi behöver definiera
fenomenet för att sedan fylla det med innebörd. Detta är dock inte fokuserat i
empirin. I den dokumentation som finns kring VISI-projektet finns ingen
definition av begreppet kravspecifikation. Detta visade sig medföra problem
då deltagare i projektet har olika syn på innebörden. Genom att inte definiera
begreppet har olika förväntningar på resultatet existerat. Det är centralt att en
samsyn finns för att möjliggöra ett så effektivt specificeringsarbete som
möjligt. Det finns dock en grundsyn på vad en kravspecifikation är inom VISI-
projektet där den betraktas som ett sätt att sammanfatta vad verksamheten
önskar att leverantörer ska leverera. Det grundläggande syftet är att möjliggöra
en anskaffning av informationssystem som täcker de mål och behov som finns
inom verksamheten. 

Inom VISI-projektet anser man att en kravspecifikation bör initieras av verk-
samhetspersoner och helst de verksamhetspersoner som direkt berörs av an-
skaffningen, detta ger en möjlighet till verksamhetsfokus och ger grunden till
att kravspecifikationen är verksamhetsnära. Detta är för att säkerställa att sy-
stemen ska vara anpassade till verksamheten och inte anpassade i andra avse-
enden. Kravspecifikationen är utformad från verksamhetsbeskrivningar i form
av användningsfall och processbeskrivningar. Beskrivningarna visar ett önskat
läge utifrån de förutsättningar som rått när analyserna gjorts. Beskrivnings-
sättet är såväl grafiskt som verbalt. Genom processkartläggning har informa-
tionskritiska avsnitt identifierats. Den önskade interaktionen mellan mänskliga
aktörer och system beskrivs med hjälp av användningsfall. Ett antal represen-
tativa användningsfall åskådliggör på så sätt de specifika behoven, såväl på
allmän nivå som verksamhetsspecifikt. Ett användningsfall dokumenterar
funktionella krav såväl som informationsmängdskrav. Inom VISI-projektet
hanterades informationsbehovsbeskrivningar genom lokala begreppsmodeller.
En lokal begreppsmodell är en samling av de begrepp som representerar nöd-
vändiga informationsmängder för genomförandet av de tjänster som de funk-
tionella kraven definierar. En lokal begreppsmodell är ingen formell definition
av informationsmängder utan en informell specifikation på begreppsnivå med
en begreppsförklaring knuten till sig.
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Inom teorin förekommer definitioner som stärker detta synsätt och ytterligare
utvecklar det genom att betrakta specifikationen som ett kontrakt mellan kund
och leverantör. En specifikation definierar både kundens krav på en acceptabel
lösning såväl som leverantörens åtaganden och skyldigheter. Vi anser det cen-
tralt att fokusera på aspekterna sammanfatta och kontrakt. Att sammanfatta in-
nebär att exkludera och för att en kravspecifikation skall vara användbar bör
den vara så sammanfattad att dokumentet i fråga blir användbart. Vad som är
användbart är en avvägning där vi anser det vara centralt att hänsyn tas till hur
mycket information en människa på ett effektivt sätt kan hantera. Detta gäller
både avseende framtagande och användande av en kravspecifikation. En krav-
specifikation används för att nå måluppfyllelse och i första hand verksamhe-
tens mål, detta är ett faktum identifierats både i teori såväl som i empiri. Inom
ramen för denna doktorsavhandling definierar vi begreppet kravspecifikation
som:

En kravspecifikation är ett dokument som sammanfattar och används
för att kommunicera en kunds krav på framtida informationssystem till
en potentiell leverantör.

Vidare syften med både krav och lösningsspecifikationer är att erbjuda en sta-
bil och tillförlitlig lagring av krav och lösningar för att minimera beroendet av
nyckelpersonal. Genom att dokumentera krav och lösningar textuellt framför
muntligt ges en möjlighet att behålla kunskapen om personalförändringar sker.
Specifikationen bör även erbjuda en grund för att generera effektiva och kom-
pletta funktionstest av system och identifierade komponentkandidater. Den
kan även användas till att erbjuda den information som behövs för att skriva
manualer och övrig dokumentation till systemen. 

Om kravspecifikationen betraktas som grunden för en långsiktig anskaffning
och ett långsiktigt systemanvändande bör även kravspecifikationen underlätta
förvaltning av både systemen och de komponenter systemen består av. Vidare
bör kravspecifikationen vara utvecklingsbar för att kunna användas som bas
för framtida utveckling av nya komponentbaserade informationssystem med
liknande funktionalitet. Slutligen bör kravspecifikationen kunna användas som
erfarenhetskälla för att i framtiden kunna möjliggöra bättre uppskattningar och
anskaffningar av framtida system och komponenter. 

Det är av central betydelse att verksamhetens mål sätts i centrum då krav gene-
reras. Krav som inte leder till måluppfyllelse bör inte uppfyllas i första hand
utan verksamhetens måluppfyllnad bör istället styra prioriteringen av krav-
uppfyllelse. Förutom verksamhetsmål kan det även finnas tekniska mål. En
verksamhet kan exempelvis använda en komponentarkitektur och ha som tek-
niskt mål att nya komponenter som anskaffas ska följa denna arkitektur.
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Denna typ av mål är exempel på ett tekniskt mål och kan definieras genom de-
sign & arkitektoniska krav.

Inom VISI-projektet ansågs kravspecifikationen fungera som ett urvalsinstru-
ment, kravspecifikationen används för att sovra bland existerande tänkbara
lösningar och använda för att välja den lösning som passar verksamheten bäst.
Detta är samma synsätt som används för anskaffning av standardsystem där
lösningarna redan existerar och kravspecifikationen används för att välja den
lösning som är bäst för verksamheten. Detta medför att kravspecifikationen
inte behövt innehålla detaljerade beskrivningar av förlopp och funktionalitet.
Detta har tidigare varit nödvändigt då dessa beskrivningar legat till grund för
nyutveckling. Detta leder till observationen att genom att betrakta lösningarna
som redan existerande behöver vi inte mer krav än att vi kan identifiera dem. I
VISI-projektet betraktades detta som att i tidigare utvecklingsprojekt var
kravspecifikationen mycket detaljerad och innehöll i princip hela lösningen,
nu är det istället upp till leverantören att presentera detaljerna genom sina
lösningsförslag och lösningsspecifikationer. Inom VISI-projektet har man
medvetet avgränsat sig från datalogiska aspekter på de informationssystem
som ska anskaffas. De beskriver kraven på en övergripande nivå som
möjliggör olika teknikval och konstruktionssätt. Detta innebär att det viktiga
inte är hur problemen löses, utan att de löses och detta på ett tillfredställande
sätt. 

Den kravspecifikation som behöver genereras för att möjliggöra anskaffning
av komponentbaserade informationssystem liknar mer den som krävs vid an-
skaffning av standardsystem framför den som krävs för skräddarsydd utveck-
ling. Kravspecifikationer skall användas för anskaffning och en framtida integ-
rering med existerande system och komponenter.

En kravspecifikation är även ett instrument som skall definiera grunden för
samarbete och kommunikation mellan intressenter. Inom ramen för denna dok-
torsavhandling är intressenter de verksamhetspersoner som berörs av anskaff-
ningen i kundens och leverantörens verksamheter. Det är centralt att skapa en
god relation mellan kund och leverantör. Kravspecifikationen bör därför be-
traktas som ett långsiktigt dokument som ska fungera som en grundplatta för
vidare samarbete, detta resonemang är analogt för lösningsspecifikationer. I
VISI-projektet anses även att kravspecifikationen kan fungera som ett påtryck-
ningsinstrument. Ett sätt att påverka leverantörer att konstruera lösningar som
uppfyller de uttryckta behoven. Ett sätt att få leverantörer att förstå kundens
långsiktiga intentioner och därigenom förhoppningsvis anpassa sin egen ut-
veckling därefter. Kravspecifikationen bör betraktas som ett långsiktigt
åtagande för att säkra en grundplattform som är vidareutvecklingsbar och för-
ändringsbar för att få en långsiktigt hållbar lösning.
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Kravspecifikationen är en av de största orsakerna till problem vid skräddar-
sydd systemutveckling. Det är mycket svårt att precisera krav på system innan
systemet är manifesterat och existerar. Det är inte förrän vi har systemet fram-
för oss som detaljerade krav kan uttryckas och värderas fullt ut. Detta problem
finns tydligt identifierat i terorin i redogörelsen av det perspektiv vi kallar
extrem utveckling. Där anses det att detaljerade krav inte ska definieras förrän
kravställaren har en fungerande version av systemet framför sig. Detta synsätt
anser vi vara riktigt och en av förklaringarna till den stora användningen och
spridningen av standardsystem. Vi anser att vikten av en användbar och
korrekt specifikation inte kan överskattas, både avseende krav och lösningar.
En bra specifikation bör vara förståelig för alla inblandade parter. Detta
innebär att specifikationen ska kunna användas av både leverantör och kund.
Vi anser att en specifikation, för att vara användbar och anpassad till
människor, ska vara så liten och översiktlig som möjligt. En observation vi gör
är att specifikationer av krav och lösningar bör göras för människor och av
människor. 

Det är genom interaktionen mellan kund och leverantör som innebörden i
specifikationen får mening. Specifikationer bör därför bidra till att minimera
kommunikationsproblem inom och mellan intressenter och att minimera konf-
likter mellan kund och leverantör avseende specifikationens innebörd. Inne-
hållet i en specifikation får inte vara motsägande utan specifikationen bör vara
konsekvent avseende innehållet. För att kunna avgöra detta måste specifika-
tionen vara utformad på ett sådant sätt att en sådan giltighet går att kontrollera.
Att möjliggöra och underlätta kommunikation mellan människor görs genom
att kravspecifikationen innehåller få tvetydigheter, bra tillgänglighet till
informationen i dokumentet genom en bra dokumentstruktur samt rätt detalje-
ringsnivå i dokumentet.

Då komponentbaserade informationssystem består av mjukvara blir det
centralt att hantera krav på mjukvara. Krav kan delas in i ett antal olika kate-
gorier eller typer baserat på vilka egenskaper av systemen de behandlar. Dessa
typer bildar tillsammans en komplett kravspecifikation som kan ligga till
grund för en utveckling av mjukvara. Denna typ av kravspecifikation består av
fyra typer av krav: 1) funktionella krav, 2) utförande krav, 3) design krav och
4) kommersiella krav. Funktionella krav avser de egenskaper som systemet
kan tilldelas genom den funktionalitet som är tänkt att stödja verksamheten.
Detta är den vanligaste typen av krav och de som oftast finns beskrivna.
Utförandekrav avser villkor för prestanda (hastighet, kapacitet), tillförlitlighet,
användbarhet och säkerhet hos systemet som ska konstrueras. Designkrav är
de krav som hanterar de icke-funktionella kraven. De behandlar hur själva
konstruktionen av systemet ska genomföras. Kommersiella krav avser kost-
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nader och leveranstidpunkter. De behandlar vilka affärsmässiga krav leveran-
tören åtar sig att lösa inom en given tidsram för en given ekonomisk ersätt-
ning.

Förutom dessa typer av krav behöver även en kravspecifikation utformad för
anskaffning av komponentbaserade informationssystem kompletteras eller för-
stärkas genom att två av dessa typer av krav utvecklas. Behovet av att
definiera krav på den tänkta leverantören är central Då anskaffning av kompo-
nentbaserade informationssystem föreligger är det centralt att även ta stor
hänsyn till valet av leverantör. Kunden behöver förlita sig på en annan
verksamhets förmåga att leverera och borga för kvalitet, support och eventuellt
träning i användning av de system och/eller komponenter leverantören levere-
rar. Denna typ av krav kallar vi för leverantörsrelaterade krav, detta anser vi
vara en typ av kommersiella krav. För att tydligare visa och understryka vikten
av denna typ av krav benämner vi hädanefter kommersiella krav som kom-
mersiella & levererantörsrelaterade krav. Leverantörsrelaterade krav identi-
fieras inom teorin i perspektiven anskaffning av standardsystem och kompo-
nentbaserad utveckling. Dessutom återfinns denna typ av krav som ett eget
avsnitt i den kravspecifikation som genererats i VISI-projektet. 

Ytterligare en typ av krav som vi vill lyfta fram och tydliggöra då de är av
central betydelse vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem
är arkitektoniska krav. Arkitektoniska krav anser vi tillhöra typen designkrav.
Då komponentbaserad systemutveckling bedrivs blir komponenternas arkitek-
tur mycket central och denna aspekt vill vi förtydliga. Därför benämner vi
hädanefter designkrav som design & arkitektoniska krav. Komponenter måste
passa in i den tänkta arkitekturen och även kunna ”pluggas in” rent mjuk-
varumässigt i de system de ska ingå i. Detta identifierades främst inom
perspektivet ”komponentbaserad utveckling” i teorin samt i empirin. Detta
innebär att vi i vårt ramverk förespråkar användning av kravtyperna 1) funk-
tionella krav, 2) utförande krav, 3) design & arkitektoniska krav och 4) kom-
mersiella & leverantörsrelaterade krav. Krav av typen kommersiella & le-
verantörsrelaterade krav bör förutom de tidigare identifierade typerna av krav
även innehålla krav som möjliggör en bedömning av leverantörens miljö,
graden av service och support som leverantören erbjuder i form av exempelvis
utbildning och dokumentation som tillhandahålls. Inom VISI-projektet lades
stor tonvikt på tidsperspektiv i kravspecifikationen. En tidsperspektivsbedöm-
ning av leverantören innebär att leverantörens förmåga att leverera inom an-
givna tidsramar görs. Detta betraktar vi som en erinran om de olika livscykler
hos samma system som uppstår vid anskaffning av existerande komponenter. 

Livscyklerna hos leverantör och kund behöver synkroniseras för att möjliggö-
ra anskaffning. I VISI-projektet användes även krav som definierade omfatt-
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ningen av det åtagande en leverantör behövde göra. Detta benämndes för om-
fattningsrelaterade krav och är ytterligare en typ av krav inom typen kommer-
siella & leverantörsrelaterade krav.

Design & arkitektoniska avser förutom tidigare angivna kravtyper även krav
som säkerställer en god arkitektur i de system som används. Då anskaffning av
mjukvarukomponenter föreligger blir arkitekturfrågor centrala, komponenter-
na bör passa in i den arkitektur som anskaffande verksamhet besitter. Inom
VISI-projektet ansågs detta så centralt att arkitektoniska krav hade högre vär-
de än funktionella krav, vid val av leverantör, detta benämner de som ett platt-
formstänkande. 

Lösningsspecifikationer avser i denna doktorsavhandling specifikationer av
mjukvarukomponenter. En lösningsspecifikation är den dokumentation som
beskriver en komponents funktionalitet på ett sätt som möjliggör anskaffning
av komponenten. I teorin framkommer att en lösningsspecifikation bör beskri-
va; komponenters funktionalitet, kommunikationsgränssnitt, användning samt
ekonomiska aspekter (exempelvis kostnader och juridiska åtaganden). Inom
VISI-projektet genererades ett antal lösningsspecifikationer avseende kompo-
nentkandidater. Dessa komponentkandidater identifierades parallellt med och i
anslutning till kravspecificeringsarbetet. Dessa lösningsspecifikationer består
av avsnitten ansvar, tjänster, begrepp, komponentberoenden och övrigt. Med
ansvar avses den funktionalitet som komponenten ansvarar för men även de
eventuella informationsmängder (på begreppsnivå) som förknippas med kom-
ponenten. Avsnittet om tjänster avser de identifierade IT-tjänster som kompo-
nentkandidaten ska erbjuda. Dessa IT-tjänster finns redan dokumenterade i
kravspecifikationen och beskrivs enbart med tjänstens namn. Avsnittet be-
grepp relaterar till den lokala begreppsmodell som representerar informations-
mängdsbeskrivningarna i kravspecifikationen. Under rubriken komponent-
beroenden identifieras vilka andra komponentkandidater som den beskrivna
komponenten är beroende av. Det sista avsnittet benämns övrigt och här är
tanken att man kan samla central information kring en komponentkandidat
som inte går att direkt relatera till de övriga avsnitten. 

Inom teorin framkommer att en lösningsspecifikation bör bestå av en kort
introduktion som med ett fåtal nyckelord beskriver komponentens funktionali-
tet. Detta är uttryckt med naturligt språk på ett informellt sätt. Ett exempel på
en sådan introduktion kan vara: 

”komponenten lagrar patientuppgifter i en relationsdatabas och möjliggör
traditionell registervård av patientregistret.”

En dylik introduktion tjänar som en översiktlig definition av komponentens
syfte och funktionalitet. Syftet med dessa nyckelord är att förenkla och möjlig-
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göra anskaffning av komponenter. Genom att distribuera lösningsspecifika-
tioner i miljöer där kunder bedriver anskaffning av komponenter, exempelvis
webbaserade marknadsplatser som Componentsource (2006), se kapitel 13,
kan leverantörer göra sina lösningar kända för potentiella kunder. Dessa
nyckelord representerar även den kategori som komponenten tillhör. Nyckel-
orden styr även klassificeringen av komponenten, denna klassificering är
informell och definieras genom marknadskrafter, exempelvis avgör
Componentsource (2006) vilka kategorier av komponenter som leverantörer
kan använda för att klassificera sina komponenter. Nästa del av en lösnings-
specifikation bör behandla prissättning och kostnader. Här behöver även åtag-
anden i form av licenser, förnyelse och support definieras. Övriga juridiska
aspekter enligt samma principer som används vid skräddarsydd system-
utveckling behöver även återfinnas här.

Vidare bör lösningsspecifikationen innehålla ett avsnitt som behandlar
tekniska detaljer kring komponenten. Detta berör områden som komponentens
kompatibilitet i olika operativsystem. En definition av vilken komponent-
standard komponenten följer samt vilken övergripande arkitektur kompo-
nenten tillhör. Därefter följer en detaljerad redogörelse för hur komponenten
används och dess konsekvenser. Nästa avsnitt är en detaljerad redogörelse för
komponentens kommunikationsgränssnitt. Här bör även tekniska testresultat
redovisas så att kvalitet och kompatibilitet kan bedömas utan att komponenten
behöver exekveras. I denna del av lösningsspecifikationen kan även kompo-
nentens versionshistorik redovisas. Med versionshistorik menas de olika ver-
sioner av komponenten som framtagits, de förändringar som gjorts i olika ver-
sioner samt en uttryckt policy om framtida versioner.

I en lösningsspecifikation bör en redogörelse över den levererande verksam-
heten göras. Denna redogörelse kan exempelvis omfatta leverantörens erfaren-
het, expertis, framtidsplaner och intentioner.  

Det kan även finnas en del i lösningsspecifikationen som innehåller uppgifter
och omdömen från andra kunder (referenskunder) och kanske även utvärde-
ringar av oberoende parter. Vi inser att detta är en idealsituation men samtidigt
kan detta innebära en användbar del av lösningsspecifikationen som en
potentiell kund kan utnyttja för att ta ställning till vid val av komponent och
komponentleverantör. Detta avsnitt kan kompletteras med en möjlighet att få
tillgång till komponenten för utvärdering och initial testning i den egna verk-
samheten, i form av en exekverbar enhet (demo-version).
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15.2 Krav- och lösningsspecificering
Detta avsnitt avser analys av teori- och empiri kring fenomenen krav- och lös-
ningsspecificering. Analysen är baserad på de begreppstabeller som återfinns i
kapitel 13 (teori) och 14 (empiri) under rubriken ”Krav- och lösningsspecifice-
ring”. Analysen är gjord genom att de ingående begreppen relateras till va-
randra genom en begreppsgraf, se Figur 15.3. I figuren har begreppens här-
ledning till teori och/eller empiri gjorts genom de olika typer av fyrkanter som
förekommer. En heldragen fyrkant innebär att begreppet återfinns i både teori-
och empirikapitel. En punktad fyrkant innebär att begreppet återfinns i teori-
kapitlet och slutligen en streckad fyrkant medför att begreppet återfinns i em-
pirikapitlet. Under bilden följer en textuell analys som behandlar de i be-
greppsgrafen ingående begreppen och deras relationer. 

Inom VISI-projektet uttryckte man en grundsyn som innebar att man anser att
funktion är överordnad teknik, detta innebär ett större intresse av vilken funk-
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Figur 15.3 Analys av krav- och lösningsspecificering
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tionalitet komponenten erbjuder framför hur detta rent tekniskt görs (i ett an-
skaffningsskede). Detta synsätt innebär att arbetet med att definiera och ut-
forma funktionalitet flyttas från kravställaren till leverantören. Kunden åtar sig
att beskriva vad de vill att systemet ska utföra men det är upp till leverantören
att generera lösningen som uppfyller kraven. Detta innebär att man som kund
kan betrakta systemet som kraven avser som redan existerande. Detta synsätt
har funnits sedan tidigare i de verksamheter som utvecklar och använder
standardsystem men borde även användas vid utveckling och användning av
komponentbaserade informationssystem. I båda dessa fall existerar systemet
eller komponenter på förhand och kundens uppgift blir att identifiera den lös-
ning som bäst uppfyller de krav som uttryckts. Genom att betrakta kompo-
nenterna som redan existerande behöver kunden arbeta med identifikation av
de komponenter som uppfyller uppsatta krav. I förlängningen behöver även
kraven ligga till grund för en anskaffning av komponenter. Detaljnivån på krav
uttryckta för att ligga till grund för en nyutveckling behöver vara på en
betydligt högre nivå än om kraven enbart ska användas för att identifiera en
existerande lösning. Om vi exempelvis ska anlägga ett medlemsregister i en
bordtennisklubb och anser oss behöva ett skräddarsytt informationssystem för
detta behöver vi uttrycka exakt vilken data som ska lagras i registret (namn,
adress, telefon, status osv.) samt dessutom alla de funktioner systemet ska
innehålla exempelvis, lägga till medlem, redigera, söka, utskrifter, radera osv.
Detta behöver dessutom beskrivas på skärmbildsnivå för att vi ska vara säkra
på att systemet uppfyller vår uppsatta målbild. Om vi betraktar lösningen som
redan existerande kan det räcka med att vi sätter upp kravet vi vill ha ett
datoriserat medlemsregister för vår bordtennisklubb. Genom detta krav kan vi
möjliggöra identifikation av tänkbara leverantörer och genom att betrakta
deras existerande lösningar kan vi göra vårt val. 

Detta nya synsätt är tillämpbart även inom området för anskaffning av mjuk-
varukomponenter. Genom att betrakta komponenterna som redan existerande
behöver krav bara uttryckas på en tillräcklig nivå för att möjliggöra anskaff-
ning. Men ett komponentsynsätt medför även möjligheten att i vissa situatio-
ner betrakta komponenten som icke existerande och då definiera krav med en
högre detaljnivå. Detta medför att kravspecifikationen kan vara diversifierad i
fråga om detaljeringsnivå. I vissa delar kan den vara övergripande för att möj-
liggöra anskaffning av existerande komponenter och i andra delar kan den
vara tillräckligt detaljerad för att möjliggöra nyutveckling. 

Kravspecificering är den process som resulterar i en produkt i form av en
kravspecifikation. Vi anser att kravspecificering vid anskaffning av kompo-
nentbaserade informationssystem har stora likheter med det tillvägagångssätt
som Nilsson (1991) relaterar till anskaffandet av standardsystem. Där beskri-
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ver han en situation där kunden har en verksamhetsbeskrivning (implicit krav-
specifikation) som kunden jämför med en standardsystembeskrivning (implicit
lösningsspecifikation) resultatet av denna beskrivning är en jämförande be-
skrivning som visar graden av överensstämmelse mellan verksamhet och
standardsystem. Detta är sedan ett iterativt arbete där varje tänkbar leverantörs
systemlösning jämförs och sedan utvärderas dessa jämförelser och det system
som bäst uppfyller den ursprungliga kravbilden anskaffas. Detta beror på att
kunskaperna om ett standardsystems möjligheter och begränsningar förbättras
under tiden. Nya kandidater kan dyka upp under arbetets gång, standardsystem
som är nya eller standardsystem man inte kände till initialt. Leverantören kan
även ändra på förutsättningarna genom att byta version av systemet med
utökad eller borttagen funktionalitet. Kundens verksamhet förändras över
tiden så initiala krav kan förändras och nya krav kan tillkomma allteftersom
arbetet fortskrider. Alla dessa argument talar för att försöka hålla nödvändig
dokumentation på en så hög abstraktionsnivå som möjligt, en hög abstrak-
tionsnivå medför en lättare uppdatering då inte så många detaljer kan på-
verkas.

Denna detaljeringsnivå är den kritiska faktorn för hur förståelig specifikatio-
nen kommer att vara. För mycket detaljer kommer att motverka förståelse då
människan inte kan hantera hur många detaljer som helst. För få detaljer
kommer även det att motverka förståelse då vi behöver tillräckligt många
detaljer för att kunna förstå sammanhanget. Denna detaljnivå är dessutom in-
dividuell och bestäms bland annat av individens förutsättningar i form av ti-
digare kunskaper och erfarenheter. Ytterligare ett dilemma med att generera
förståelse är behovet av så få tvetydigheter som möjligt. Graden av tvetydighe-
ter är direkt relaterad till graden av formalisering av specifikationen desto for-
mellare den är desto större möjlighet att undvika tvetydigheter, ett exempel på
detta är källkod som kan ses som en mycket formell specifikation där inga tve-
tydigheter förekommer. Men hur väl passar ett sådant dokument den mänsk-
liga förståelsen. Graden av formalitet i en specifikation är en faktor som på-
verkar människans möjlighet att förstå den.

Den kravspecificering som genomförts inom VISI-projektet har medfört att
kraven är uttryckta på en hög abstraktionsnivå med övergripande ansatser
framför detaljstyrning. Orsakerna till denna ansats är att de var medvetna om
att de skulle få anpassa sig i stor omfattning till leverantörernas lösning och
därför skulle en detaljerad kravspecifikation inte vara fruktbar. Vidare anges
pragmatiska skäl till valet av abstraktionsnivå det som styrde valet abstrak-
tionsnivå var systemets storlek i förhållande till de resurser som fanns till do-
kumentation. Detaljeringsnivån anses tillräcklig för att kunna anskaffa existe-
rande lösningar men problem uppstår då ingen lösning redan existerar och
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kravuppfyllelse enbart kan uppnås genom nyutveckling. I de fall nyutveckling
föreligger behöver kraven uttryckas mer detaljerat. Att anskaffning av existe-
rande lösningar medför att krav kan uttryckas på en högre abstraktionsnivå
framkommer även i teorin. I redogörelsen av perspektivet komponentbaserad
utveckling framkommer att krav för anskaffning av existerande komponenter
tenderar att vara mer kvalitativa. Med kvalitativa avses att de mer beskriver
behov än formellt definierar alla aspekter på potentiell lösning. Denna
möjlighet identifieras även i redogörelsen för perspektivet anskaffning av
standardsystem.

Vi anser att möjligheten att kunna diversifiera detaljeringsnivån vid specifice-
ringsarbete är viktigt både avseende krav- såväl som lösningsspecificering. I
de fall ren anskaffning kan genomföras behöver kraven enbart användas för
identifikation. Kunden kan välja leverantör baserat på existerande lösningar,
kunden kan avgöra vilken lösning som passar bäst. Kunden behöver inte ha en
komplett kravbild för att kunna anskaffa en existerande lösning. Kunden kan
fokusera på de krav de vet att de har och sedan utgå ifrån att lösningen in-
nehåller den funktionalitet som behövs för kravuppfyllelse. Istället för att defi-
niera ”självklara” krav kan kunden fokusera på de krav som är unika och cen-
trala för verksamheten. Dessutom behöver inte kunden försöka ”gissa” sig till
hur lösningen fungerar. Kunden kan använda den existerande lösningen som
utgångspunkt för kravställande och kravuppfyllelsebedömning. I de fall identi-
fikation inte lyckas kan kunden utforma en mer detaljerad kravspecifikation
som sedan kan användas för en utveckling av de komponenter som krävs för
måluppfyllelse. Därigenom kan resurserna för framtagning av kravspecifika-
tionen användas mer effektivt. Kunden kan fokusera mer på de unika delarna
av den egna verksamheten och hantera standardiserad funktionalitet som om
anskaffningen avsåg existerande komponenter. 

Inom VISI-projektet utvecklades detta perspektiv till att även innefatta möj-
ligheten att leverantören kunde identifiera lösningar som man inte var med-
veten om som kund. Vi gör följande observation avseende abstraktionsnivån:
en hög abstraktionsnivå i specifikationer kan leda till att man öppnar upp för
nya tankesätt och lösningar. Leverantörerna kan presentera lösningsförslag
som kunden inte tagit hänsyn till eller insett existerade. Leverantören kan i sitt
lösningsspecificeringsarbete skapa delar med olika abstraktionsnivå i lös-
ningsspecifikationerna. Dessa delar kan användas för olika syften under mark-
nadsförings och distributionsarbetet leverantören utför. I de avsnitt av lös-
ningsspecifikationen som används för initial komponentidentifikation kan le-
verantören använda en hög abstraktionsnivå med få tekniska detaljer. Detta
underlättar identifikation och kommunikation med kunden kring lösningen.
Leverantören kan därefter erbjuda mer detaljerade delar av lösningsspecifika-
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tionen allteftersom kunden genomför sin anskaffning för att hela tiden erbjuda
rätt underlag till kunden baserat på kundens behov. 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn vid kravspecificering är att mjukvaru-
komponenter är utbytbara. Detta innebär att leverantörer kan erbjuda samma
funktionalitet i olika komponenter och därigenom konkurrera med varandra.
Vid anskaffning av standardsystem väljs en leverantör som levererar det
kompletta systemet, detta är inte nödvändigt vid anskaffning av komponent-
baserade informationssystem utan där kan olika leverantörer användas för
olika komponenter och en annan konkurrenssituation kan uppstå. Detta är
dock inte enbart en fördel för det kan lätt uppstå en situation där totalansvar
för ett system blir problematiskt. Om olika leverantörer levererar olika delar så
finns det ingen som ansvarar för helheten. Detta är en problematik som
behöver hanteras vid kravspecificering och hanteras inom ramen för kravtypen
kommersiella & levererantörsrelaterade krav. 

Då kravspecificering för anskaffning av existerande lösningar utförs kan även
utslagsgivande faktorer användas. Utslagsgivande faktorer är ett fenomen som
identifierats i perspektivet anskaffning av standardsystem i teorikapitlet. En ut-
slagsgivande faktor är ett krav som alla tänkbara lösningar måste uppfylla för
att över huvudtaget betraktas som en lösningskandidat. Genom att använda ut-
slagsgivande faktorer kan arbetet med att identifiera lösningskandidater radi-
kalt effektiviseras. Vi gör observationen att denna typ av utslagsgivande krav
är fruktbart att använda även vid anskaffning av komponentbaserade informa-
tionssystem. Även ett instrument för att rangordna krav presenteras inom per-
spektivet anskaffning av standardsystem i teorin. Genom att använda värde-
ringsfaktorer kan krav värderas utifrån relevans, även detta anser vi vara ett
potentiellt användbart instrument för kravspecificering vid anskaffning av
komponentbaserade informationssystem.

En rekommendation kring valet av abstraktionsnivå kan vara att den ska vara
på en sådan nivå att kraven kan betraktas som konstanta. De förändringar som
kommer att uppstå skall rymmas inom de översiktliga ramar som beskrivs och
uttryckas i de detaljer som ändå inte kommer att specificeras förrän anskaff-
ningen av komponenter och system påbörjas. En kravspecifikation bör alltså
vara förändringsbar för att möjliggöra uppfångande av nya och förändrade
krav allteftersom processen fortskrider. 

Kravspecificering innefattar även att identifiera typer av krav för att på så sätt
få en så heltäckande kravbild som möjligt. Vi förespråkar att kravspecifice-
ringsarbetet leder till en kravindelning enligt de fyra kategorier av krav
presenterade i avsnittet ovan. En observation vi gör är att man inom VISI-pro-
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jektet skapade användningsfallsbeskrivningar både för att dokumentera funk-
tionella krav men även för att dokumentera de informationsbehov som förelåg.

15.3 Bidrag till kunskapsområdet
I detta avsnitt sammanfattas de faktorer för specificering och specifikationer
vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem som vi anser vara
kritiska för hur framgångsrik anskaffningen blir. Sammanfattningen baseras på
de analyser som är gjorda tidigare i detta kapitel.

Det är av kritisk betydelse att intressenter har en samsyn avseende definitionen
av krav- och lösningsspecifikation som fenomen. Utformning, innehåll, kom-
municerbarhet och förståelse baseras på att en samsyn kring fenomenet före-
ligger.

En kravspecifikation bör initieras av de verksamhetspersoner som direkt
berörs av de potentiella lösningar kravspecifikationen avser. De direkt berörda
verksamhetspersonerna har en god möjlighet att skapa verksamhetsnära be-
skrivningar av verksamheten. En kravspecifikation kan med fördel betraktas
som ett kontrakt som sammanfattar och definierar kundens krav men även
leverantörens åtaganden och skyldigheter. Dokumentet syftar till att stödja och
underlätta kommunikation mellan kund och leverantör.

Både krav- och lösningsspecifikationer kan erbjuda stabil lagring av krav och
lösningsbeskrivningar. Genom dokumentation minskas beroendet av nyckel-
personers kunskap. Dessutom kan existerande specifikationer användas som
erfarenhetskälla vid utformning av nya specifikationer. Både krav- och lös-
ningsspecifikationer bör vara förändringsbara och utvecklingsbara för att
fånga nya och förändrade krav. Både krav- och lösningsspecifikationer kan
fungera som urvals- och påverkansinstrument. Lösningsspecifikationer kan
fungera som kunskapskälla vid kravspecificering och tvärtom. Vidare kan
kravspecifikationen fungera som ett urvalsinstrument när olika leverantörers
lösningar betraktas. Även en lösningsspecifikation kan fungera som ett urvals-
instrument då en kund förändrar sin verksamhet baserad på en existerande lös-
ning. 

Vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem har kravspecifice-
ringsarbetet större likheter med kravspecificeringsarbetet vid anskaffning av
standardsystem än kravspecificeringsarbetet vid skräddarsydd utveckling.
Detta kan även uttryckas som att funktion är överordnad teknik. 

Krav- och lösningsspecificering bör resultera i specifikationer som är skapade
för att stödja och underlätta förståelse av och kommunikation mellan män-
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niskor. Genom att använda en hög abstraktionsnivå vid specificeringsarbete
kan intressenter ha en öppenhet och möjlighet att identifiera nya lösningar.

Krav- och lösningsspecifikationer kan med fördel ha en diversifierad abstrak-
tionsnivå i specifikationerna. Detta medför att specificeringsarbetet kan effek-
tiviseras. 

En lösningsspecifikation för mjukvarukomponenter behöver stödja de olika fa-
ser en kund genomgår i sin anskaffning. Under identifikationsfasen bör speci-
fikationen underlätta identifikation genom en hög abstraktionsnivå som för-
medlar lösningens funktionalitet på ett för kunden begripligt sätt. Vid eventu-
ell upphandling kan kunden ta del av mer detaljerade avsnitt av specifikatio-
nen för att möjliggöra test och integrering i kundens system.

En kravspecifikation för anskaffning av komponentbaserade informationssy-
stem behöver hantera det faktum att det inte behöver vara en leverantör med
huvudansvar som levererar lösningen. Olika leverantörer kan leverera skilda
komponenter i samma system. Detta medför att huvudansvar för lösningen
som en helhet behöver identifieras och fördelas.

Utslagsgivande och värderingsfaktorer kan användas såväl vid anskaffning av
standardsystem som vid anskaffning av komponentbaserade informationssy-
stem. 

En klassificering kan användas för att underlätta avgränsning av komponenter.
Att avgränsa krav till en given komponent är ett problematiskt arbete och bör
underlättas genom användandet av klassificering. Genom att kunna härröra en
given funktion till en viss kategori av komponenter, bör det gå att se när
kraven övergår i en ny kategori och detta kan användas för att identifiera att
kraven hör till en annan komponent.

Antag att vi har dokumenterat dessa två krav och nu ska koppla dessa till
komponent.

Krav 1) Vid patientregistrering ska personnummer och hemadress doku-
menteras.

Krav 2) Vid inloggning ska minst en 64-bitars krypteringsnyckel användas.

Då skulle vi kunna, genom den funktionalitet dessa krav representerar, koppla
krav 1 till en informationskomponent med fokus på patientuppgifter. Krav 2
kan vi koppla till en systeminloggningskomponent med angiven säkerhetsnivå.
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15.4 Bidrag till ramverket
De specifikationsfaktorer, som vi anser relevanta att ingå i vårt ramverk för
verksamhetsnära kravspecifikation, har identifierats genom den analys av
krav- och lösningsspecifikationer som finns redogjord tidigare i detta kapitel.
Vårt ramverk för verksamhetsnära kravspecifikation är ämnat att möjliggöra,
förbättra och underlätta anskaffning av komponentbaserade informationssy-
stem. En av de centrala beståndsdelarna i ramverket är innehållet och utform-
ningen av den kravspecifikation som är resultatet av användningen av vårt
ramverk. Genom att analysera begreppsgrafen (se Figur 15.2) identifierar vi 8
relevanta faktorer som inkorporeras i ramverket: funktionella krav, utförande-
krav, design & arkitektoniska krav, kommersiella & leverantörsrelaterade krav,
användningsfall, mål, lokal begreppsmodell samt intressent. Dessa relevanta
faktorer finns även sammanfattade i Tabell 15.1. Nedan följer en kortfattad
motivering till detta urval av faktorer.

I Figur 15.2 anges fyra typer av krav. Behovet av dessa typer av krav finns
identifierat både i teori såväl som i empiri, även om begreppen inte alltid är
identiska. Vi anser att dessa fyra typer av krav är relevanta för att få en så
heltäckande kravbild som möjligt. 

Vi anser att användningsfall är en lämplig beskrivningsteknik som kan bidra
till möjligheten att skapa en verksamhetsnära kravspecifikation då använd-
ningsfall kan ha ett stort verksamhetsfokus. Användningsfall är även en lämp-
lig beskrivningsteknik för att beskriva funktionella krav i en verksamhetsnära
kontext då de kan beskriva verksamhetspersoners arbetsuppgifter. 

En kravspecifikation bör ytterst syfta till att uppnå verksamhetens mål. Det är
relevant att identifiera vilka mål som eftersträvas och kontrollera att kravspeci-
fikationens innehåll är fokuserat på verksamhetens mål. Genom att identifiera
verksamhetens mål skapas möjligheten att uppnå mer verksamhetsnära krav-
specifikationer. 

Då anskaffning av existerande lösningar inte kräver lika detaljerade beskriv-
ningar av krav avseende funktionalitet eller informationsmängdsbehov anser
vi att lokala begreppsmodeller är en lämplig beskrivningsteknik för att
dokumentera informationsmängdsbehov i anslutning till krav. En lokal be-
greppsmodell kan ha en hög abstraktionsnivå och bör baseras på verksam-
hetens språk. Detta bidrar även till att uppnå verksamhetsnära kravspecifika-
tioner. 

Vi har definierat intressenter som de verksamhetspersoner som berörs av an-
skaffningen i kundens såväl som leverantörens verksamheter. Verksamhetsper-
sonerna i kundens verksamhet är relevanta då det ytterst är deras verksamhet
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som kravspecifikationen indirekt påverkar genom resultatet av den anskaff-
ning specifikationen avser att möjliggöra. Genom att identifiera denna grupp
av intressenter ges en möjlighet att skapa verksamhetsnära kravspecifikationer,
då verksamhetspersonerna tillsammans bildar grunden i verksamheten. Verk-
samhetspersonerna i leverantörens verksamhet är relevanta då de behöver få
insikt och förståelse för kundens verksamhet. Leverantörens insikt och för-
ståelse i kundens verksamhet påverkar hur verksamhetsnära lösningen kom-
mer att vara. Inom VISI-projektet benämns detta som leverantörens domän-
kunskap.

Tabell 15.1 De relevanta faktorer avseende fenomenent kravspecifikation som går
vidare till ramverket

Begrepp Definition Egenskaper

Funktionella
krav 

Systemanvändningssituation
och funktioner hos ett
system.

Funktion, användningssituation,
handling, syfte.

Utförande-
krav

Villkor för och på prestanda. Hastighet, kapacitet,reliabilitet,
säkerhet, användbarhet. 

Design &
arkitek-
toniska krav

Icke-funktionella aspekter på
utformning och konstruktion
av systemet.

Modul, klass, lager/skikt.
Standard för komponent-
kommunikation.

Kommer-
siella & le-
veran-
törrelatera-
de krav

Krav som relateras till den
organisation som levererar
system eller delar av system.
De villkor som styr
ekonomin i en anskaffning.

Kan exempelvis vara krav på er-
farenhet, kompetens, utbildning
support. Kan exempelvis vara
krav på leveranstidpunkt,
ersättning och andra juridiska
åtaganden.

Använd-
ningsfall

En beskrivning av ett konk-
ret verksamhetsförlopp. 

Beskrivs genom ett scenario
som kan innehålla, funktionella-
och utförandekrav samt
informationsmängdsbehov. 
Ger en bild av systemet i
användning.

Mål Kravspecifikationens lösning
ska täcka de mål och behov
som finns inom
verksamheten.

Ska vara relaterade till
verksamhetens övergripande
mål.
Ska vara relaterade till tekniska
mål (oftast arkitekturrelaterade).

Lokal be-
grepps-
modell

Informationsmängdsbehov
beskrivna med verksamhe-
tens eget språk på en hög
abstraktionsnivå.

Nödvändiga uppgifter för att
genomföra en funktion samt en
funktions resulterande uppgifter.
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Begrepp Definition Egenskaper

Intressent De verksamhetspersoner i
kundens och leverantörens
verksamheter som är berörda
av kravspecifikationen.

Kan avse direkt eller indirekt
berörda personer.
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16 Ett ramverk för en verksam-
hetsnära kravspecifikation

I detta kapitel presenteras vårt gemensamma forskningsbidrag i form av ett
ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av kompo-
nentbaserade informationssystem. Kapitlet inleds med en genomgång av den
övergripande forskningsfrågan som ligger till grund för ramverket samt de
delfrågor som bidrar till mötet mellan verksamhetsprocess och mjukvaru-
komponent. Därefter följer en redogörelse för ramverkets tänkta användning
och en redogörelse av de perspektiv som använts vid framtagningen av ram-
verket. Vidare följer en genomgång av kunskapsbidragen från respektive kun-
skapsområde som ramverket är baserat på. Därefter följer en beskrivning av
ramverket och den integration som gjorts av de olika kunskapsbidragen. Av-
slutningsvis ges ett konkret exempel på ramverket i tillämpning samt en be-
dömningsgrundning av ramverket.

Vår gemensamma och drivande tes i avhandlingen är att det blir bättre dator-
baserade informationssystem om analys av verksamhetsprocesser och fram-
tagande av krav på mjukvarukomponenter kan ske via en integrerad verk-
samhetsmodell. En integrerad verksamhetsmodell är inom ramen för denna
doktorsavhandling resultatet av en verksamhetsanalys som även kan användas
som en kravspecifikation för anskaffning av komponentbaserade informations-
system. För att veta vad som är relevant att beskriva i en sådan modell har ett
ramverk utarbetats för att ligga till grund för en verksamhetsnära kravspeci-
fikation för anskaffning av komponentbaserade informationssystem. Med be-
greppet verksamhetsnära avser vi i detta sammanhang att kravspecifikationen
beskriver krav utifrån den verksamhet som ska bedrivas i en så hög grad som
möjligt. Vi anser att dokumentera krav inom ramen för verksamhetsanalys kan
medföra en verksamhetsnära kravspecifikation. Motsatsen till verksamhetsnä-
ra i detta kontext är tekniknära, se Figur 16.1. Tekniknära avser en kravspecifi-
kation där stor hänsyn tas till implementation och den datalogiska problemati-
ken. Vid exempelvis skräddarsydd systemutveckling tenderar kavspecifikatio-
ner att vara mer tekniknära för att fungera som underlag för konstruktion. Det
är då en risk att verksamhetsfokus helt eller delvis förloras.
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Figur 16.1 Perspektiv vid kravspecifiering

   
�� ����
� � ������ 7 � ��������� � ��� � ���	



Del VI - Resultat

Ramverket ger riktlinjer om vad som är betydelsefullt att beskriva i en verk-
samhetsmodell som ska kunna användas som en verksamhetsnära kravspeci-
fikation. Integrationen sker utifrån begrepp och synsätt från våra kunskaps-
områden. I Figur 16.2 illustrerar den omslutande raka fyrkanten integrationen
av våra kunskapsområden. Dessa kunskapsområden är behandlade utifrån
både teori och empiri. Vi har genererat kunskapsbidrag ämnat för integration i
ramverket ur varje kunskapsområde genom de forskningsfrågor vi formulerat
för detta ändamål i avsnitt 1.2, dessa bidrag representeras av de fyra rundade
fyrkanterna inuti den omslutande raka fyrkanten. Genom att integrera dessa
bidrag har vi genererat ett ramverk för verksamhetsnära kravspecifikation vid
anskaffning av komponentbaserade informationssystem. Detta illustreras med
pilen i figuren. Ramverket i sig representeras av den undre rundade fyrkanten
och representerar vårt bidrag till vår gemensamma forskningsfråga (avsnitt
1.2): 

”Hur kan mötet mellan verksamhetsprocess och mjukvarukomponent
ske i en verksamhetsnära kravspecifikation?”

Med begreppet mötet avser vi integration av bidrag från våra fyra kun-
skapsområden. Mötet sker, enligt Figur 16.3, mellan en processorienterad
verksamhet (verksamhetsprocesser och verksamhetsmodellering med fokus
på processmodellering) och komponentbaserade informationssystem (krav-
och lösningsspecifikationer avseende anskaffning av mjukvarukompo-
nenter). Mjukvarukomponenter används i verksamhetens processer och
kravspecificering bör därför utgå ifrån och grundas i dessa. Mötet kommer
dels att speglas i direkta integrationspunkter mellan olika kunskapsom-
råden men också genom nödvändiga bidrag från respektive område för att
kunna utforma ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation.
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16.1 Användningssituationer och pers-
pektivgrundning av ramverket

Ramverket är främst ämnat för organisationer som har ett processperspektiv på
sin verksamhet och använder komponentbaserade informationssystem. Av-
handlingens utgångspunkt ligger i vår övertygelse att bättre informations-
system utvecklas om vi i samma modeller där vi beskriver och analyserar
verksamhet även dokumenterar krav på informationssystem. Denna utgångs-
punkt är även grunden för vårt ramverk. Vi ser att vårt ramverk kommer till
största nytta om det används för att både verksamhetsutveckla och kravställa
komponentbaserade informationssystem, se Figur 16.3. Vår tanke är att verk-
samhetspersoner ska kunna kravställa mjukvara genom att använda den nota-
tion de redan är vana vid och det språk de dagligen använder i sin verksamhet.
Genom att integrera kravspecificeringsarbete i processorienterad verksamhets-
analys ges möjlighet att skapa en verksamhetsnära kravspecifikation som via
ett anskaffningsfokus ändå är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra anskaff-
ning av komponenter och/eller komponentbaserade system, se Figur 16.3. I
figuren illustreras detta genom pilarna.
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Figur 16.2 Ett ramverk för en verksamhetsnära krav-
specifikation med grund i fyra kunskapsområden
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16.1.1 Användningssituationer
En organistion som har ett processperspektiv och bedriver komponentbaserad
systemutveckling, med ett anskaffningsfokus, kan använda vårt ramverk för att
dels bedriva sin traditionella verksamhetsutveckling genom att kartlägga pro-
cesser i processmodeller. Vidare kan de även använda samma modeller för att
fånga krav på de komponentbaserade informationssystem som ska stödja verk-
samhetens processer. Då beslut fattas och arbetet övergår i systemutveckling
kan de verksamhetsmodeller som redan utarbetats användas som underlag för
komponentanskaffning. Detta arbete bedrivs främst genom att tänkbara leve-
rantörers utbud jämförs med de egna kraven, kravspecifikationer ställs mot
lösningsspecifikationer, se Figur 16.4. Om en tillräcklig överensstämmelse
existerar kan anskaffningen fortsätta. Vidare kan organisationer använda exi-
sterande lösningsspecifikationer som möjliggörare för verksamhetsutveckling.
Genom att använda existerande lösningar som ”inspiration” kan verksamheten
utvecklas. Leverantörer kan vidare använda kravspecifikationer som möjliggö-
rare för produktutveckling. Genom att använda existerande kravspecifikatio-
ner som ”inspiration” kan produktutbudet utvecklas. Detta illustreras i figuren
nedan genom de pilar som finns mellan kravspecifikation och lösningsspecifi-
kation. 

16.1.2 Perspektivgrundning
I detta avsnitt redogör vi för de grundläggande perspektiv vi använt vid fram-
tagandet av ramverket. Perspektivgrundning görs för att klargöra och värdera
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Figur 16.3 Vårt ramverk som en integrerad verksamhetsmodell

Figur 16.4 Lösningsspecifikationer jämförs med kravspecifikationer
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Kapitel 16. Ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation

det synsätt som ramverket är baserat på och är en del i arbetet med att skapa
ett välgrundat ramverk (se även avsnitt 2.2.3). För att tydliggöra perspektiven
gör vi här en kortfattad beskrivning i form av en punktlista med en hänvisning
till det kapitel i avhandlingen där perspektivet beskrivs mer i detalj: 

• Att bedriva verksamhet innebär att personer och/eller artefakter organi-
seras för att utföra olika aktiviteter i riktning mot mål som idealt finns ut-
talade (kapitel 3). 

• Att verksamhet baseras på människors sociala handlande (kapitel 3).
• Att grunda en kravspecifikation i verksamhetens processer innebär att

fånga kunskap om den kommunikation och den operativa verksamhet som
bedrivs inom och mellan organisationer för att producera ett resultat/pro-
dukt som tillför högt värde för den/de som ska bruka resultatet (kapitel 3,
6 och 15).

• Att fastställa och möjliggöra kommunikation av verksamhetens resultat/-
produkter i form av erbjudanden externt och internt för att klargöra vad
som ska göras och varför (kapitel 3).

• Att klargöra vem/vilka som är avnämare (olika brukargrupper), i bety-
delsen slutkund till/brukare av verksamhetens produkt (kapitel 3 och 6).

• Att möjliggöra beskrivning av flerorganisatoriska processer och tydliggö-
ra om en utveckling av komponentbaserade informationssystem avser be-
hov internt eller mellan flera organisationer (kapitel 3 och 6). 

• Att olika grad av IO-fokus ger insikt i vilka aktörer som har betydelse för
att kunna uppfylla åtaganden mot avnämare (kapitel 3).

• Att en verksamhetsmodell är en beskrivning som visar ett tolkat urval av
verkligheten i en given tidsperiod och i bästa fall återger karaktäristiska
drag av en situation (kapitel 3).

o syftar till att identifiera, dokumentera och kommunicera olika fö-
reteelser och uppfattningar i organisationer

o det är omöjligt att få sanna, objektiva och heltäckande

• Att verksamhetsmodeller kan avse en integrerad modell (flera perspektiv i
samma modell) eller en typ av modell (flera perspektiv på olika nivåer) el-
ler flera olika typer av modeller (ett perspektiv per modell) som kopplas
till varandra (kapitel 3 och 9). 

• Att verksamhetsmodeller bör vara välgrundade (tydliga grunder till och
förväntade effekter av beslut), d.v.s. att den kan användas för att identifie-
ra, ifrågasätta, utvärdera och utveckla verksamhet, argument och orsaker
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till förändringar bör kunna återfinnas och härledas till aktörers handlingar,
upplevda problem, styrkor och mål (kapitel 3). 

o kartlagda företeelser kan mätas och följas upp (kapitel 9)

• Att en användbar verksamhetsmodell bör fånga relevant kunskap om
verksamhetsprocesser utifrån motiv med kartläggningen, syftet med
modellen, nyttan i en användningssituation, kunna förstås av den tänkta
användaren, vara enkel, tillräckligt korrekt, konsistent och detaljerad uti-
från rådande projektförutsättningar (kapitel 3 och 9).

o bör kunna kommuniceras mellan berörda aktörer inom ett utveck-
lingsprojekt och mellan olika utvecklingsområden

o kan delas upp för att spegla en eller några få aspekter i taget för
att stödja vår mentala förmåga

o en spårbar modell (kan nås via identifierare och konnektorer) be-
varar kopplingar mellan delar/modeller och samband mellan ana-
lysområden för att kunna härleda och koppla företeelser i olika
analyser till varandra i ett helhetsperspektiv
� kan avse flera grafer inom samma analysområde och mellan

analysområden  
� kan kopplas till varandra under förutsättning att det finns

sammanhängande och entydiga beskrivnings- och doku-
mentationsformer samt att de beskriver ”rätt saker” i respekti-
ve modell 

• Att en metodbeskrivning avseende ett ramverk för att stödja utformning
av en verksamhetsnära kravspecifikation kan behövas i ett komplext och
omfattande utvecklingsarbete för att utforma komponentbaserade informa-
tionssystem men även för att integrera nya komponenter och förvalta re-
dan utvecklade system (kapitel 3). 

• Att metodbeskrivningar baseras på metodskaparens (och metodanvända-
rens) synsätt avseende vad som är viktigt och på vilka grunder (varför).
Att därför, i vår kontext av att rekommendera ett ramverk, tydliggöra
(kapitel 3):

o synsätt avseende syn på verksamhets-/systemutveckling, tänkbara
utredningssituationer, alternativa vägval, eventuella förkunskaper/
egenskaper för att utforma och på vilket sätt notation kan
användas och förvaltas 

o centrala begrepp att fokusera på i frågor om verksamhet och IS/IT
som är relevanta att ställa (kapitel 6, 12 och 15)
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o vilka typer av verksamhetsmodeller och dess beskrivningsteknik i
form av t.ex. graf, lista eller text samt semantik i form av språk-
bruk som kan vara lämpliga för att dokumentera svar (kapitel 9)

• Att tydliggöra ramverkets användbarhet (kapitel 3 och 15):
o vilka mål som kan uppnås
o syfte med, värdet av och ev. prioritering av verksamhetsmodeller
o i en primär användningssituation (kravspecifikation) och andra

möjliga sammanhang (integrering och förvaltning)
o mellan utvecklingsområden (verksamhetsanalys och systeman-

skaffning) och yrkesroller (medarbetare, anskaffare och leveran-
tör)

o kan situationsanpassas, d.v.s. utifrån medvetna val om konse-
kvenser kunna ”plocka ihop” (och välja bort) delar av ramverket
och kunna använda egna verksamhetsmodeller, symboler och ar-
betsformer för beskrivning 

• Att tillämpa en process- och komponentbaserad syn i informationssystem-
utveckling (kapitel 1, 3 och 12).

• Att medarbetares informationsanvändning och informationsbehov (styr in-
nehåll och representation) är grundläggande i utveckling av datorbaserade
informationssystem (kapitel 3 och 15). 

• Att användbara IT-stöd kan utformas om vi betraktar informationssystem
som ett kommunikationssystem (kapitel 3).

• Att ett informationssystem bedrivs av och är avsiktligt konstruerat av per-
soner i organisationer för att samla in, bearbeta, lagra, presentera och dis-
tribuera information (kapitel 3). 

o har förmåga att utföra, stödja och möjliggöra handlingar för an-
vändare i ett verksamhetskontext utifrån ett informationsbehov

o innehåller informationshanterande funktioner och information
(meddelanden) som behövs i, initierar/avbryter, ger förutsättning
för, används, behandlas, förädlas, vidareförs & hänvisas mellan
aktiviteter och processer (kapitel 6)

o kan bestå av manuell och/eller datorbaserad behandling av infor-
mation (kapitel 6)

• Att mjukvarukomponenter kan betraktas som ett instrument eller en pro-
ducent beroende på användningssituation i en verksamhet (kapitel 3). 

o kan vara viktigt att kartlägga handlingar i verksamhetsprocesser
för att fånga de sammanhang där arbetsuppgifter bör stödjas
av/utföras av mjukvarukomponenter (kapitel 6)
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o kan vara viktigt att klargöra förväntade arbetsuppgifter och dess
förutsättningar i form av vilka personer som förväntas skicka vil-
ken information, vid vilken tidpunkt, i vilken form och via vilket
media för att kunna fastställa roller och ansvar (kapitel 6 och 9)

• Att tydliggöra kopplingen mellan mjukvarukomponenter och dess kontext
för användning för att på så sätt hantera den naturliga osäkerhet och brist
på förståelse som kan finnas för hur krav på komponentbaserade informa-
tionssystem kan uttryckas (kapitel 1 och 15).

• Att kommunicera, skapa och förändra mentala modeller om hur och varför
verksamhet ska bedrivas med hjälp av datorbaserade informationssystem
(kapitel 1 och 15).

• Att bedöma om aktiviteter ska stödjas av komponentbaserade informa-
tionssystem och i så fall anpassa stödet till den aktuella beskrivningen av
verksamhetsprocesser (kapitel 1, 12 och 15).

• Att bedöma om verksamhetsprocesser kan/ska anpassas för att kunna
stödjas av datorbaserade informationssystem (kapitel 1).

• Att en kravspecifikation inte är statisk utan bör utgöras av ett levande do-
kument som kontinuerligt uppdateras för att upptäcka nya behov av och
krav på IT-stöd (kapitel 1, 7, 15).

• Att hantera nya och förändrade krav på informationssystem som uppstår
då förändringar sker i verksamhetsprocesser (kapitel 1, 12 och 15) genom
att uppdatera verksamhetsmodellen vilket därigenom genererar en ändrad
kravbild för mjukvarukomponenter i den verksamhet de är en del av
(kapitel 1, 9 och 15).

• Att underlätta kommunikation mellan olika yrkesroller genom att mo-
dellera krav på komponentbaserade informationssystem i en verksamhets-
kontext där den ska användas och beskriva användning på ett informellt
sätt. Det ska gå att förmedla kraven och erbjuda möjligheten att förstå och
tolka kraven entydigt för de intressenter som berörs (kapitel 1, 9 och 15).

• Att undvika överlappade system genom att kunna välja från vilken mjuk-
varukomponent en viss funktionalitet bör användas (kapitel 1 och 12).

• Att underlätta anskaffning av mjukvarukomponenter genom att fokusera
infologiska problem (kapitel 1, 12 och 15).
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• Att generera korrekt, aktuell och användbar dokumentation av annat slag
än källkod och övriga designdokument (kapitel 1, 9 och 15).

• Att anskaffning av komponentbaserade informationssystem är mer snarlikt
anskaffning av standardsystem än skräddarsydd utveckling (kapitel 12 och
15).

• Att en kravspecifikation bör innehålla minimalt med tvetydigheter och
upprepningar av krav för att underlätta tolkning, förståelse och underhåll
av dokumentet (kapitel 15).

• Att en kravspecifikation syftar till måluppfyllnad. Dessa mål är uppsatta
av de intressenter som deltar i systemutvecklingsprocessen (kapitel 15).

• Att genom en komponentsyn kan kraven på teknisk kompetens flyttas till
leverantören utan att kunden förlorar möjligheten att kravställa funktio-
nalitet (kapitel 15).

• Att en kravspecifikation bör vara utformad på ett sådant sätt att den är an-
passad för mellanmännisklig kommunikation. Detta synsätt har haft ett
tydligare fokus inom verksamhetsmodellering än inom mjukvaruutveck-
lingsområdet (kapitel 9 och 15).

• Att anpassa dokumentation till människor medför att omfattningen ska
vara så liten och översiktlig som möjligt, utan att förlora informationsvär-
de (kapitel 9 och 15).

• Att en kravspecifikation bör definiera både kundens krav på en acceptabel
lösning såväl som leverantörens åtaganden och skyldigheter (kapitel 15).

• Att kravspecifikationen ska fungera som ett urvalsinstrument, där den an-
vänds för att sovra bland existerande tänkbara lösningar och den lösning
som passar kunden bäst väljs (kapitel 15). 

• Att kravspecifikationen ska betraktas som grunden till ett långsiktigt
åtagande från kund och leverantör för att säkra en grundplattform som är
utvecklings- och förändringsbar för att få en långsiktigt hållbar informa-
tionssystemlösning (kapitel 15).

• Att en kravspecifikation kan erbjuda en stabil och tillförlitlig lagring av
krav för att minimera beroendet av nyckelpersonal (kapitel 15). 

• Att kravspecifikationen kan användas som erfarenhetskälla för att i fram-
tiden kunna möjliggöra bättre uppskattningar och anskaffningar av framti-
da system och komponenter (kapitel 15).
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I följande avsnitt görs en genomgång av kunskapsbidragen från våra kun-
skapsområden. Vi presenterar de beståndsdelar som genererats till ramverket
utifrån analys av teori och empiri inom respektive kunskapsområde. Dessa be-
ståndsdelar avser centrala begrepp med tillhörande egenskaper. Bidragen åter-
finns i avhandlingens analyskapitel där även bidragen är härledda till teori och
empiri.

16.2 Verksamhetsprocesser 
En verksamhetsnära kravspecifikation bygger på kunskap hos dem som utför
den dagliga verksamheten. Operativ verksamhet bedrivs av medarbetare som
har kunskap om de arbetsuppgifter som utförs. Denna kunskap behövs vid en
kartläggning av verksamhetsprocesser. Att kartlägga krav på komponentbase-
rade informationssystem i form av en processmodell gör att kraven beskrivs
nära den operativa verksamheten av medarbetare som utför arbetsuppgifterna
som systemen ska stödja och möjliggöra. En modellering av verksamhetspro-
cesser innebär att modellera den dagliga verksamhet som bedrivs utifrån vad
som görs av vem, på vilket sätt och för vem. Att beskriva verksamhets-
processer med avnämare i fokus i samtliga delprocesser gör att utveckling av
komponentbaserade informationssystem vidgar fokus från användaren av sy-
stemet till att även omfatta externa avnämare. I annat fall går den grundläg-
gande idén med processorientering förlorad och vi utvecklar verksamhet och
informationssystem utifrån interna önskemål och behov och inte för de som
ska nyttja verksamhetens resultat/produkt. Att bedriva verksamhet innebär att
personer och/eller artefakter utför olika typer av handlingar i riktning mot mål
och strategier som idealt finns uttalade för en organisation eller flera för att
tillgodose en/flera avnämare till verksamhetsprocesser.

Vi kan konstatera att mjukvarukomponenter kan betraktas som en producent
eller ett instrument beroende på användningssituation i en verksamhet. Detta
ger indikationer på att det är viktigt att kartlägga verksamheters processer för
att fånga upp de sammanhang, verksamhetskontexter, där arbetsuppgifter bör
stödjas av eller utföras av mjukvarukomponenter. 

16.2.1 Centrala begrepp i ramverket
I nedanstående Tabell 16.1, redovisas de centrala begrepp som ingår i vårt in-
tegrerade ramverk och som kan härledas till teori och empiri kring verk-
samhetsprocesser.
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Tabell 16.1 Centrala processbegrepp från teori och empiri

Begrepp Definition Egenskaper
Mål Syftet med och önskat

tillstånd för en eller fle-
ra organisationer i sam-
verkan, process/flöde,
handling, aktör och
handlingsobjekt (input/
del-/slutresultat).

Kan vara avnämarorienterade, utgå ifrån
& kan formuleras av avnämare.
Mätbara (tid, kvalitet, kostnad, flexibili-
tet, upplevd nytta).
Kan användas i planering, styrning (sam-
ordning), utförande & uppföljning av
verksamhet.
Kan baseras på och bedömas utifrån in-
put (t.ex. utbud, behov och åtagande).

Hand-
ling

Arbetsuppgifter som
utförs av någon för att
uppnå ett resultat av
värde för någon.

Kan vara avnämarorienterade.
Kan vara betydelsefulla.
Kan avse administrativa förutsättningar
& professionella moment. 
Kan styras/mätas (med utbud, uppdrag,
regler, villkor, tid, normer, status & mål),
förbrukar resurser, sker vid en tidpunkt,
sker i frekvens/på en plats/via media/med
hjälp av instrument. 
Är kommunikativa (att komma överens
om och att utföra uppdrag), etablerar re-
lationer mellan aktörer, skapar åtaganden
& förväntningar.
Utförs av & kan ha en ansvarig aktör, i
någon organisation (intern/extern).
Definierar yrkesroller.

Flöde Utförande i arbetsupp-
gifter & den informa-
tion som behövs i form
av att initiera/avbryta,
ge förutsättning för, an-
vändas, behandlas, för-
ädlas, vidareföras &
hänvisas mellan ak-
tiviteter & processer
utifrån en verksamhets-
logik.

Ett kommunikations- & interaktions-
mönster, med ett start & ett slut, utförs
repetitivt, utförs i en organisation
(intern/extern), kan ha mål.
Kan avse manuell hantering/med arte-
fakt/något media. 
Kan avse avnämar-/verksamhetsspecifika
och generella. 
Kan stödja planering/styrning /handling
/kontroll/utvärdering i form av struktur,
villkor, regler & beslut.
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Begrepp Definition Egenskaper
Hand-
lings-
objekt 
(input)

Förutsättning för utfö-
rande av aktiviteter (in-
formation103 om
någon/något).

Utformas i en dialog, sänds & mottas
mellan aktörer.
Kan avse ett utbud/ett externt behov/ en
extern/intern begäran om utförande/ett
underlag/ett externt/ internt åtagande
uppdrag. 
Information är en del av & ett resultat av
ett kommunikativt sammanhang, har ett
informationsinnehåll & ett handlingsmo-
dus (t.ex. begära, fråga, lova, förklara,
erbjuda, avtala).
Information innehåller data & kan styras
av regler/behörighet, finns i olika former
(t.ex. under inmatning, under bearbet-
ning, lagrad, sökbar, under överföring &
presenterad information), & olika typer
(handlingspåverkande t.ex. beställning/
begäran, handlingsåtagande t.ex. order-
bekräftelse/förbindelse, rapportering &
prognos).
Kan avse en trigger i form av tillstånd/
status/tid/resultat/hänvisning/aktör.
Kan innehålla mål, stödja/planera/
styra/utvärdera utförande & handlings-
objekt (output).

Hand-
lings-
objekt 
(output)

Syftet med den verk-
samhet som bedrivs i
processer, ett slutresul-
tat som avnämaren har
behov av, ser ett värde
med, uppskattar & har
nytta av i sin använd-
ning/bruk samt infor-
mation som produceras
i och erbjuds som utfall
av utförda aktiviteter.

Kan ha & värderas utifrån mål, ej upp-
nådda/nytt behov kan vidareföras inom
process eller avse hänvisning till annan
process (delresultat/input), uppnådda kan
avsluta åtagande/ uppdrag i processer
(slutresultat).

103 Information är primärt fokus i avhandlingen, men handlingsobjekt kan även avse t.ex.
material, personer och kunskap.
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Begrepp Definition Egenskaper
Aktör Organisation, person

eller artefakt som efter-
frågar/initierar, försör-
jer & utför aktiviteter
och mottar processers
resultat (delresultat/ 
input).

Kan tillhöra organisation och har en
yrkesroll/är en privat person.
Är sändare & mottagare.
Kan använda media och instrument för
handling.

Avnäma-
re

Organisationer (inter-
na/ externa) eller per-
soner som har behov
av, ska gynnas av, ser
ett värde med, uppskat-
tar & har nytta av pro-
cessens resultat (slut-
resultat) i sin använd-
ning (bruk).

Anger syftet med processer, bör styra
dess resultat & innehåll. 
Kan ha mål & förväntningar.

Organi-
sation

En aktör i form av
verksamhet som be-
drivs med eget resultat-
ansvar inom juridiska
gränser.

Tillhandahåller utförande i & aktörer till
aktiviteter.
Kan ha egna och med andra gemen-
samma mål, ingå i & ha betydelse för
åtaganden mot avnämare i en flerorgani-
satorisk process. 
Har en dubbel roll, kan ses som en leve-
rantör/kund.

16.3 Verksamhetsmodellering 
En verksamhetsnära kravspecifikation bör utformas i en processmodell och
användas som grund för anskaffning av mjukvarukomponenter. Detta innebär
att vi flyttar fokus från att betrakta processmodellen som en del i en kravspeci-
fikation till att processmodellen utgör grunden i kravspecifikationen med
koppling till andra beskrivningstekniker och eventuellt andra typer av model-
ler. Utgångspunkten är verksamhetsprocesser och dess egenskaper. Komplette-
rande analyser kan behöva göras utifrån olika analysområden som t.ex. preci-
sering av innehåll i processers informationsflöde, konkretisering av hur mål
för processer stödjer organisationens strategier och analys av orsaker till pro-
blem som uppstår i processen. En processmodell kan användas med ett fler-
funktionellt syfte och tjäna som en naturlig utgångspunkt med baskunskaper
för koppling mellan och vidareutveckling inom olika utvecklings-/analysområ-

456



Del VI - Resultat

den. En integrerad verksamhetsmodell som kan användas som kravspecifika-
tion innebär att sammanställa kunskap från flera kunskapsområden och
modeller i en dokumentation. 

En kartläggning av verksamhetsprocesser bör fokusera essentiella företeelser
av en verksamhet, med betydelsen väsentliga/nödvändiga för att vara använd-
bara utifrån de motiv som finns. Det är därför nödvändigt att fastställa syftet
med modelleringen och syftet med modellen. Om vi vet vilka företeelser som
är viktiga att modellera i en användningssituation så kan fokus riktas till dessa
företeelser104 utan att vilseledas till andra mindre viktiga. Motivet att skapa en
lärande organisation kan t.ex. ha som ett syfte att fånga en helhetsbild av det
operativa arbete som bedrivs i processerna för att personalen ska nå förståelse
för sin roll i helheten och vad som förutsätts och förväntas för att arbetet skall
löpa friktionsfritt. Syftet med modelleringen kan vara att nå kunskap om pro-
cesser och identifiera framgångsrika arbetssätt och lära av varandra. Ett syfte
med processmodellen kan vara att den ska användas som underlag för att
identifiera behov av och planera kompetensutveckling för personalen. I detta
fall bör personal tillfrågas avseende hur väl de känner att de kan bidra till att
uppfylla verksamhetens mål och personliga mål samt vad de anser att de har
för utbildningsbehov. Ett annat syfte med modelleringen kan vara utveckling
av ett system för lärande genom att identifiera viktiga instrument (metoder, do-
kument, verktyg etc.) som underlättar arbetet och som kan spridas till andra
delar av processen eller till medarbetare i andra organisationer som skulle kun-
na dra nytta av dessa i flerorganisatoriska verksamhetsprocesser. Syftet med
processmodellen är i detta fall att användas som underlag för att identifiera
och analysera användbar input (förutsättningar/underlag) och output (delresul-
tat/slutresultat) i processer avseende t.ex. styrdokument, checklistor, applika-
tioner, handböcker, metoder osv. I det andra exemplet är personalens behov av
kompetensutveckling inte någon fråga för modellering och på liknande sätt är
inte instrument som används i processer av värde i det första exemplet. Syftet
med modelleringen och modellen bör alltså styra vad som modelleras. 

Tiden för modellering bör kunna effektiviseras och omfattning av dokumenta-
tion minskas om vi inte modellerar onödiga företeelser. Den omfattning av do-
kumentation som modelleringen kräver kommer på så sätt att nås. Kvaliteten i
och potential för användning av modellerna bör då öka. En modellering av
verksamhetsprocesser bör kännetecknas av att alltid gå den ”tillräckligt detal-
jerade” vägen. Med det menas att syftet med modelleringen och användnings-
situationer av modellen styr grad av abstraktion, d.v.s. hur detaljerad modelle-
ringen behöver vara. Vi menar att anskaffning av existerande komponenter
medför möjligheten att använda en högre grad av abstraktion i modelleringen

104 Syftet bör också styra hur modellering bedrivs och hur modeller utformas.
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till skillnad mot då skräddarsydd utveckling föreligger. Det kan dock vara så
att vissa verksamhetsspecifika förhållanden ställer högre krav på detaljering
för att täcka in verksamhetskritiska arbetssätt som anses som måsten att tillgo-
dose medan andra är mer generella. Det råder alltså alltid en balansgång när
det gäller grad av översikt och detalj i modelleringen. Vårt ställningstagande
är att alltid reflektera över och väga nyttan mot nackdelar med att välja en de-
taljerad och/eller översiktlig modellering. Här ska tiden och effektiviteten i
modelleringen ställas mot syftet med modellering och användning av model-
len. För att fånga kunskap om verksamhetsprocesser som i sin natur är i stän-
dig förändring, är vår uppfattning att en informell modellering är relevant. Ett
naturligt språk (i jämförelse med formell och syntaxbaserad modellering) har
den fördelen att det kan underlätta kommunikation med personer i den operati-
va verksamheten som ska ställa krav på och sedan kunna använda systemen. I
en upphandlingssituation är också ett naturligt verksamhetsspråk det relevanta
för kommunikation mellan anskaffare och leverantörer. 

När det gäller att modellera verksamhetsprocesser så har vi kunnat konstatera
att det finns en rad kritiska modelleringsfaktorer som bör beaktas såsom t.ex
utmaningar och hinder inför och under en modellering. motiv till processmo-
dellering samt tänkt användning av processmodellen. Vad som ska modelleras
är av primärt intresse för vår gemensamma frågeställning i avhandlingen och
vi kan konstatera att det finns en rad aspekter kring processmodellen som kan
vara viktiga att beakta. Perspektiv och omfång i processmodellen, nivå för och
indelning av processer, val av vyer, processraster, analysområden, tidshori-
sont är exempel på faktorer som påverkar vad som kommer att beskrivas i pro-
cessmodellen. Att klargöra huruvida processmodellen ska användas av en eller
flera process- och yrkesroller utifrån ett/flera perspektiv och syften för an-
vändning av modellen kan vara viktigt och styr omfattning av dokumentatio-
nen. Vilket även grad av formalitet (formell och/eller informell beskrivning)
gör. Hur modelleringen kommer att bedrivas spelar också en avgörande roll
för resultatet av modelleringen och här har vi valt att lyfta fram faktorer som
typ av modell, modelleringsspråk och analysriktning som direkt får genomslag
i ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation. 

16.3.1 Modelleringsfaktorer vid tillämpning av ram-
verket

I nedanstående Tabell 16.2, redovisas betydelsefulla modelleringsfaktorer som
bör beaktas enligt vår syn på det integrerade ramverket och som kan härledas
till teori och empiri kring att modellera verksamhetsprocesser.

458



Del VI - Resultat

Tabell 16.2 Modelleringsfaktorer utifrån teori och empiri

Begrepp Egenskaper

Utmaningar och
hinder - möjliga
problem inför och
under arbetet med
att processoriente-
ra verksamhet och
bedriva process-
modellering.

• Kan avse projektförutsättningar i form av typ av
organisation (krav från bransch och relation med
systemleverantörer), verksamhet (aktörers vilja, at-
tityd och förmåga), processer (perspektiv) och sy-
stem (befintliga och framtida).

Motiv - syftet
med att processo-
rientera verksam-
het och bedriva
processmodelle-
ring.

• Kan avse att inleda/förbättra/avsluta samverkan
mellan organisationer, förbättra planering och styr-
ning av verksamhet, förbättra arbetssätt och kvali-
tetssäkra verksamhet.

Användning -
syfte med att upp-
rätta och använda
processmodeller.

• Kan avse att kartlägga, identifiera, beskriva, analy-
sera och kommunicera verksamhet (för att t.ex.
förklara/förstå/ lära/rapportera uppfattningar inom
och mellan grupper) och system (för att t.ex. kon-
struera/stimulera kreativ design av/specificera/testa/
anskaffa/utvärdera/fatta beslut om/förändra/förvalta/
utbilda i/bedöma effekter av system).

• Kan avse intern och/eller extern kommunikation.

Analysområden -
grupp av företeel-
ser att kartlägga.

• Kan avse t.ex. process, mål, problem, styrkor, ak-
tivitet, flöde, input, output, begrepp och aktör.

Omfång - gräns
för var en process-
modell börjar och
slutar.

• Kan avse intern, extern, flerorganisatorisk process
eller interaktion i process.

Perspektiv - syn
på och sätt att be-
trakta verksam-
hetsprocess.

• Kan avse typ av verksamhet i process (t.ex. admi-
nistrativa processer, vårdprocesser och utbildnings-
processer). 

• Kan avse typ av flöden i processer (t.ex. avnämar-
/verksamhetsspecifika och generella).

• Kan avse fokus på process (t.ex. som transforma-
tion, kommunikation, kvalitet, koordination, beteen-
den).

Processraster - • Kan avse preciserade motiv genom att definierad
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Begrepp Egenskaper

olika filter för att
definiera perspek-
tiv för att kunna
välja vilka förete-
elser som ska kart-
läggas och hur
dessa ska foku-
seras.

innebörd i form av analysfilter i en kartläggning t.ex.
innebörd av datorsupport, omvårdnad, lärande, prio-
riteringar, pedagogik, självstudier och kursadmini-
stration.

• Kan avse identifierade mätpunkter och mätetal. 

Nivå för och in-
delning av
processer - 
abstraktion/granu-
laritet för belys-
ning av och grup-
pering/benämning
av arbetsuppgifter.

• Nivå för kartläggning kan avse typ av verksamhet
(strategisk/operativ), logiska nivåer (person/verk-
samhet/IS) och förklaringsgrad (översikt och/eller
detalj) för olika perspektiv/urval av företeelser. 

• Processer kan delas in utifrån arbetsuppgifters ord-
ning (sekventiella/parallella/faser), typ av verk-
samhet, (t.ex. administrativa processer, vårdpro-
cesser och utbildningsprocesser), vikt för verksam-
het (kärn-/stödprocesser), karaktär på verksamhet
(t.ex. styr-, besluts- förutsättnings-, försörjnings- och
leveransprocess) och grad av generalitet/typ av flö-
den (avnämar-/verksamhetsspecifika/generella).

Vy - grupp av fö-
reteelser som visas
i processmodellen.

• Kan avse organisation, process eller system i form
av t.ex. visioner, affärer, struktur, aktörer, kultur,
kommunikation, representation, mål, organisation,
funktion, information, data och output. 

Tidshorisont - vid
vilket läge i tiden
beskrivning av
processer avser.

• Kan avse nu-, nästa-, beslutat- och önskat läge.

Typ av modell -
sätt att beskriva
något i en eller
flera typer av
modeller.

• Kan karaktäriseras som processmodeller, innehålls-
modeller/begreppsmodeller eller värdemodeller. 

• Kan utformas med olika beskrivningstekniker t.ex.
text, en lista, en graf eller en prototyp. 

Modellerings-
språk - språkbruk
för att beskriva
något. 

• Kan avse formella (maskinnära) beskrivningar i
form av text och kod på en mycket detaljerad nivå)
och informella beskrivningar (verksamhets- och per-
sonnära) i form av verksamhetsspråk och grafiska
symboler.
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16.4 Mjukvarukomponenter
Ett komponentbaserat informationssystem är ett datorbaserat informationssy-
stem som består av samarbetande mjukvarukomponenter. En komponent ska
genom sin funktionalitet stödja verksamheten. Med detta menar vi att den
funktionalitet som anskaffade komponenter erbjuder ska stödja den verk-
samhet som bedrivs. Om funktionalitet beskrivs i direkt anslutning till att
verksamheten beskrivs ökar chanserna att informationssystemen är verksam-
hetsstödjande. 

Begreppet klassificering behöver ingå i ramverket baserat på problem med
komponentidentifikation. För att underlätta anskaffning behöver vi möjliggöra
komponentidentifikation. Genom att använda klassificering baserad på funk-
tionalitet och generalitet anser vi att identifikation möjliggörs och åtminstone
underlättas. Genom klassificering baserad på funktionalitet kan leverantörer
beskriva de komponenter de erbjuder på ett sätt som medför att kunder kan
identifiera dem och även begränsa det urval som behöver studeras. För att
möjliggöra klassificering baserad på funktionalitet och även möjliggöra doku-
menteringen av funktionalitet i anslutning till verksamhetsbeskrivningen anser
vi att en beskrivning av komponenters användning är viktigt. Genom att välja
en tänkt användningssituation i verksamheten och dokumentera den, kan
denna beskrivning användas för att kontrollera om en komponentkandidat
uppfyller de funktionalitetsbehov som finns identifierade.

En central aspekt för komponentanskaffning är avgränsning av komponenter.
Det behövs möjlighet att identifiera vilken komponent ett specifikt krav hör
till. Genom avgränsning underlättas anskaffning då leverantör och kund kan
diskutera gränser för olika komponenter. Att koppla specifika funktionalitets-
behov till specifik komponent underlättas om komponentens omfattning kan
avgränsas.

För att möjliggöra att komponenter verkligen är verksamhetsstödjande räcker
det inte med att identifiera funktionella behov. Vi behöver även identifiera de
informationsmängder som informationssystemen ska använda/påverka. En
lämplig form för att definiera informationsbehov är att beskriva dem i lokala
begreppsmodeller. Där begreppen avser informationsmängder. Vi anser att de
begrepp som används för att beskriva komponentens informationsmodell ska
vara förankrade i verksamheten, detta ger en mer verksamhetsnära begrepps-
modell. Vi förespråkar att begreppsmodellen baseras på verksamhetens eget
språk. 

Användningen av komponenter förutsätter god kontroll på arkitektur avseende
komponenter och informationssystem. Komponenter fungerar enbart i en väl
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definierad och kontrollerad infrastruktur som behöver vara väl dokumenterad
och kontrollerad i form av arkitekturer på olika abstraktionsnivåer. 

Dessa begrepp sammanfattas i Tabell 16.3.

Tabell 16.3 Generiska begrepp för att förklara innebörd av mjukvarukomponenter
inom ramverket

Begrepp Definition Egenskaper

Funktionali-
tet

Den funktionalitet en
komponent kan utföra.

Beskrivs med informella nyckel-
ord genom ett naturligt språk.
Kan avgöra klassificering.
Styrs av syfte.

Klassifice-
ring

Klassificering av kompo-
nenter utifrån funktionali-
tet och syfte.

Definierar typtillhörighet för
komponenter ex: databasaccess,
säkerhet, information,
transaktion.

Användning Beskrivning av kompo-
nentens användning i en
given situation.

Kan beskriva begränsningar
och/eller möjligheter.

Avgräns-
ning

Avgränsning av krav på
specifik komponents funk-
tionalitet.

Kan utföras baserad på gemen-
sam uppgift eller specialisering.

Lokal
begrepps-
modell

En (del av) en viss verk-
samhets begreppsapparat
används för att definiera
det stöd komponenter be-
höver erbjuda.

Stärker verksamhetsperspektivet
på funktionalitet (verksamhets-
nära).
Definierar och beskriver de in-
formationsmängder komponen-
ter behöver använda/påverka.

Arkitektur Förutsättningar som måste
vara uppfyllda för att möj-
liggöra komponents an-
vändning.

Krav på komponentkandidater.
Skapar struktur.
Möjliggör ersättningsbarhet, an-
passning, återanvändning,
standardisering och integrering.

16.5 Specificering
Vårt ramverk syftar till att möjliggöra anskaffning av existerande mjukvara i
form av komponenter. Kunden åtar sig att beskriva vad de vill att de kompo-
nentbaserade informationssystemen ska utföra men det är upp till leverantören
att beskriva och generera lösningen som uppfyller kraven. 
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De specifikationsfaktorer, som vi anser relevanta att ingå i vårt ramverk för
verksamhetsnära kravspecifikation, har identifierats genom den analys av
krav- och lösningsspecifikationer som finns redogjord i kapitel 15. Vårt ram-
verk för verksamhetsnära kravspecifikation är ämnat att möjliggöra, förbättra
och underlätta anskaffning av komponentbaserade informationssystem. En av
de centrala beståndsdelarna i ramverket är innehållet och utformningen av den
kravspecifikation som är resultatet av användningen av vårt ramverk. Vi har
identifierat 8 relevanta faktorer för integrering i ramverket dessa är: funktio-
nella krav, utförandekrav, design och arkitektoniska krav, kommersiella och le-
verantörsrelaterade krav, användningsfall, mål, lokal begreppsmodell samt in-
tressent. Dessa relevanta faktorer finns även sammanfattade i Tabell 16.4. 

Vi anser att de redogjorda fyra typerna av krav är relevanta för att få en så
heltäckande kravbild som möjligt. De fyra typerna behandlar olika relevanta
aspekter vid framtagning av kravspecifikationer för anskaffning av kompo-
nentbaserade informationssystem.

Vi anser att användningsfall är en lämplig beskrivningsteknik som kan bidra
till möjligheten att skapa en verksamhetsnära kravspecifikation då använd-
ningsfall kan ha ett stort verksamhetsfokus. Användningsfall är även en lämp-
lig beskrivningsteknik för att beskriva funktionella krav i ett verksamhetsnära
kontext då de kan beskriva verksamhetspersoners arbetsuppgifter. 

En kravspecifikation bör ytterst syfta till att uppnå verksamhetens mål. Det är
relevant att identifiera vilka mål som eftersträvas och kontrollera att kravspeci-
fikationens innehåll är fokuserat på verksamhetens mål. Genom att identifiera
verksamhetens mål skapas möjligheten att uppnå mer verksamhetsnära krav-
specifikationer. 

Då anskaffning av existerande lösningar inte kräver lika detaljerade beskriv-
ningar av krav avseende funktionalitet eller informationsmängdsbehov anser
vi att lokala begreppsmodeller är en lämplig beskrivningsteknik för att krav-
ställa informationsbehov. En lokal begreppsmodell kan ha en hög abstrak-
tionsnivå och bör baseras på verksamhetens språk. Detta bidrar även till att
uppnå verksamhetsnära kravspecifikationer. 

Vi har definierat intressenter som de verksamhetspersoner som berörs av an-
skaffningen i kundens såväl som leverantörens verksamheter. Verksamhetsper-
sonerna i kundens verksamhet är relevanta då det ytterst är deras verksamhet
som kravspecifikationen indirekt påverkar genom resultatet av den anskaff-
ning specifikationen avser att möjliggöra. Genom att identifiera denna grupp
av intressenter ges en möjlighet att skapa verksamhetsnära kravspecifikationer,
då verksamhetspersonerna tillsammans bildar grunden i verksamheten. Verk-
samhetspersonerna i leverantörens verksamhet är relevanta då de behöver få

463



Kapitel 16. Ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation

insikt och förståelse för kundens verksamhet. Leverantörens insikt och för-
ståelse i kundens verksamhet påverkar hur verksamhetsnära lösningen kom-
mer att vara. Inom VISI-projektet benämns detta som leverantörens domän-
kunskap.

Avseende formuleringen av krav är det inte centralt att i första hand koppla ett
specifikt krav till en given komponent, då kravspecifikationen genereras. Det
centrala är istället att ställa krav på rätt arkitektur och struktur på lösningen
sedan kan komponenter avgränsas och identifieras, för att passa in i denna ar-
kitektur. Antag exempelvis att vi ska sätta upp en kravspecifikation för en ny
bilmodell. Då är det viktigare att först definiera vilken typ av växellåda (ar-
kitekturval) som ska användas än att koppla det specifika kravet: ’bilen ska
kunna backa’ till komponenten växellåda. 

För att förtydliga funktionella krav kan dessa beskrivas genom användnings-
fall. Ett användningsfall beskriver ett givet förlopp för en viss aktivitet.

Tabell 16.4 Relevanta faktorer avseende specificering i ramverket

Begrepp Definition Egenskaper

Funktionella
krav 

Systemanvändningssituation
och funktioner hos ett
system.

Funktion, användningssituation,
handling, syfte.

Utförande-
krav

Villkor för och på prestanda. Hastighet, kapacitet,reliabilitet,
säkerhet, användbarhet. 

Design &
arkitek-
toniska krav

Icke-funktionella aspekter på
utformning och konstruktion
av systemet.

Modul, klass, lager/skikt.
Standard för komponent-
kommunikation.

Kommer-
siella & le-
verantörs-
relaterade
krav

Krav som relateras till den
organisation som levererar
system eller delar av system.
De villkor som styr
ekonomin i en anskaffning.

Kan exempelvis vara krav på er-
farenhet, kompetens, utbildning
support. Kan exempelvis vara
krav på leveranstidpunkt,
ersättning och andra juridiska
åtaganden.

Använd-
ningsfall

En beskrivning av ett konk-
ret verksamhetsförlopp. 

Beskrivs genom ett scenario
som kan innehålla, funktionella-
och utförandekrav samt
informationsmängdsbehov. 
Ger en bild av systemet i
användning.
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Begrepp Definition Egenskaper

Mål Kravspecifikationens lösning
ska täcka de mål och behov
som finns inom
verksamheten.

Ska vara relaterade till
verksamhetens övergripande
mål.
Ska vara relaterade till tekniska
mål (oftast arkitekturrelaterade).

Lokal be-
grepps-
modell

Informationsmängdsbehov
beskrivna med verksamhe-
tens eget språk på en hög
abstraktionsnivå.

Nödvändiga uppgifter för att
genomföra en funktion samt en
funktions resulterande uppgifter.

Intressent De verksamhetspersoner i
kundens och leverantörens
verksamheter som är berörda
av kravspecifikationen.

Kan avse direkt eller indirekt
berörda personer.

16.6 Presentation av ramverket
Vårt ramverk definierar innehållet i en verksamhetsnära kravspecifikation som
bestående av fem delar (eller fem avsnitt om vi betraktar kravspecifikationen
som ett sammanhållet dokument). Dessa delar innefattar 1) informationssy-
stemets kontext i form av en systemöversikt, 2) kommersiella & leverantörsre-
laterade krav, 3) krav avseende design & arkitektur, 4) utförandekrav och 5) en
integrerad processmodell i form av grafiskt beskrivna verksamhetsprocesser i
kombination med textuella scenariobeskrivningar av användning (använd-
ningsfallsbeskrivningar), se Figur 16.5.

I Figur 16.5 representerar den yttersta (heldragna) fyrkanten det kompletta
ramverket för en verksamhetsnära kravspecifikation i form av ett samman-
hållet dokument med de ingående delarna representerade inuti fyrkanten. De
numrerade (streckade) fyrkanterna 1-4 representerar de 4 första delarna i ram-
verket (se ovan). Den streckade rutan 5 representerar en integrerad process-
modell som i sin tur består av två delar (punktade fyrkanter). Den övre punk-
tade fyrkanten representerar en grafisk beskrivning av en verksamhetsprocess
med ingående element enligt de rundade (heldragna) fyrkanterna. Den undre
punktade fyrkanten representerar en textuell beskrivning av samma verk-
samhetsprocess. Denna textuella beskrivning består i sin tur av de tre delarna
mål, scenario för användning och klassificering av funktionalitet.

Ramverket har genererats utifrån bidrag från våra fyra kunskapsområden.
Centrala begrepp inom respektive kunskapsområde relateras här till varandra
för att förklara de integrationspunkter vi identifierat och visa argumenten till
ramverkets struktur och innehåll. En direkt integrationspunkt är ett generiskt
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begrepp eller faktor som är relaterade till varandra genom deras innebörd.
Exempelvis är funktionalitet och funktionella krav relaterade till varandra då
de hanterar samma fenomen. De direkta integrationspunkter vi har identifierat
i våra kunskapsområden presenteras i följande punktlista. Kunskapsområdena
har förkortats enligt följande och används sedan genomgående genom kapitlet:
verksamhetsprocesser (K1), verksamhetsmodellering (K2), mjukvarukompo-
nenter (K3) och specificering (K4) enligt följande;

• mål (K1, K2, K4), 
• aktör/intressent (K1, K2, K4)
• handlingsobjekt/lokal begreppsmodell (K1, K2, K3, K4), 
• handling/funktionalitet/funktionella krav (K1, K2, K3, K4), 
• flöde/användning/användningsfall (K1, K2, K3, K4), 
• arkitektur/design- & arkitektoniska krav (K2, K3, K4) 
• leverantörsrelaterade krav (K2, K3, K4) 
• utförandekrav (K2, K4)
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Integrationspunkterna har identifierats i en jämförelse av centrala begrepp,
valda definitioner och egenskaper. Mål förekommer i kunskapsområdena verk-
samhetsprocess (K1), verksamhetsmodellering (K2) samt specificering (K4),
se Tabell 16.5.
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Tabell 16.5 Mål för processer och syfte med flödet

Begrepp Definition Egenskaper
Mål (K1:
tabell
16.1)

Syftet med och önskat
tillstånd för organisation,
process/flöde, handling
och output.

Avnämare bör styra inriktning på
formulering. 

Planerar, styr och utvärderar.

Mätbara (tid, kvalitet, kostnad,
flexibilitet, upplevd nytta).

Mål (K2:
tabell
16.2)

Företeelse att kartlägga. Kan avse ett analysområde, ingå i
processraster och vy.

Mål (K4:
tabell
16.4)

Kravspecifikationens lös-
ning ska täcka de mål och
behov som finns inom
verksamheten.

Ska vara relaterade till verksamhe-
tens övergripande mål.
Ska vara relaterade till tekniska mål
(oftast arkitekturrelaterade).

Mål i ram-
verket

Syftet med och önskat
tillstånd för process/flöde
handling och output.

Ska vara avnämarorienterade.

Aktörer styr formulering. 

Mätbara (tid, kvalitet, kostnad,
flexibilitet, upplevd nytta).

Ska gå att härleda till både verk-
samhetens/organisationens målsätt-
ning och systemens funktionalitet.

Ska vara relaterade till tekniska mål
(oftast arkitekturrelaterade). 

I den integrerade processmodellen beskrivs mål för processer textuellt, d.v.s.
syftet med och önskat tillstånd för den verksamhetsprocess som analyseras. 

Aktör förekommer i kunskapsområdena verksamhetsprocess (K1), verk-
samhetsmodellering (K2) samt specificering (K4), se Tabell 16.6.

Tabell 16.6 Aktör - intressent

Begrepp Definition Egenskaper
Aktör
(K1: tabell
16.1)

Den individ/artefakt som
är försörjare, sändare, mot-
tagare och brukare av
handlingsobjekt och som

Kan tillhöra organisation och pro-
fessionell roll eller är privatperson.

Kan använda media och instrument
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Begrepp Definition Egenskaper
utför handlingar vilka pro-
ducerar handlingsobjekt. 

för handling.

Aktör
(K2: tabell
16.2)

Företeelse att kartlägga. Kan ha olika förutsättningar eller
restriktioner som utmaning och hin-
der för genomförande.

Kan avse interna, externa, interak-
tion i eller flerorganisatoriska pro-
cesser i kartläggningens omfång.

Kan avse ett analysområde, ingå i
processraster och vy.

Intressent
(K4:tabell
16.4)

De verksamhetspersoner i
kundens och leverantörens
verksamheter som är
berörda av kravspecifika-
tionen.

Kan avse direkt eller indirekt
berörda personer.

Aktör i
ramverket

Den individ/artefakt som
initierar, utför och förmed-
lar handlingar där informa-
tion används, förädlas, vi-
dareförs eller produceras. 

Är mottagare, sändare, brukare, av-
nämare, försörjare, producent, för-
medlare av handlingsobjekt.

Kan ha olika förutsättningar eller
restriktioner som utmaning och hin-
der för genomförande.

Tillhör organisation.

Har en professionell roll eller är en
privatperson.

Använder media, instrument i
handling.

De verksamhetspersoner i kundens
verksamhet som är berörda av
kravspecifikationen.

I systemöversikten beskrivs aktör på översiktlig processnivå med tillhörande
organisation och eventuell professionell roll grafiskt. I den integrerade pro-
cessmodellen beskrivs den/de aktör/er (individ/artefakt) som utför handlingar
enligt den verksamhetslogik och den professionella roll som råder i flödet gra-
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fiskt. Aktören beskrivs också i scenario för användning där roll i flödet fram-
går och krav på funktionalitet i handling beskrivs textuellt.  

Handlingsobjekt/lokal begreppsmodell förekommer i kunskapsområdena verk-
samhetsprocess (K1), verksamhetsmodellering (K2), mjukvarukomponent
(K3) samt specificering (K4), se Tabell 16.7.

Tabell 16.7 Handlingsobjekt – lokal begreppsmodell

Begrepp Definition Egenskaper
Handlings-
objekt – in-
put (K1:
tabell 16.1)

Information som underlag
och förutsättning för utfö-
rande av handling och
som initierar, används i,
förbrukas i, förädlas i och
som vidareförs och hän-
visas mellan processens
aktiviteter/processer.

Kan avse utbud, uppdrag
(externt/internt) och behov. 

Har ett innehåll, ett tillstånd & ett
handlingsmodus (t.ex. åtagande,
rapporterande, prognostiserande).

Används för att uppnå mål,
planera, styra och utvärdera.

Identifieras, beskrivs, analyseras
och kommuniceras genom process-
modell på övergripande nivå och
preciseras i begreppsmodell.

Handlings-
objekt –
output (K1:
tabell 16.1)

Information som produ-
ceras i en handling och
kan vidareföras mellan
processens aktiviteter
eller mellan processer.

Kan avse hänvisning, delresultat,
slutresultat och behov.

Används för att uppnå mål och ut-
värdera.

Handlings-
objekt – in-
put/output
(K2: tabell
16.2)

Företeelser att kartlägga. Kan avse ett analysområde, ingå i
processraster och vy.

Kan dokumenteras i olika typer av
modeller, t.ex. process- och be-
greppsmodell.

Begrepps-
modell
(K2: tabell
16.2)

Typ av modell som upp-
rättas utifrån motiv och
syfte med användning.

Ett resultat i form av dokumenta-
tion från ett analysområde.

Lokal be-
grepps-
modell
(K4:tabell

Informationsmängdsbe-
hov beskrivna med verk-
samhetens eget språk på
en hög abstraktionsnivå.

Nödvändiga uppgifter för att
genomföra en funktion samt en
funktions resulterande uppgifter.
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Begrepp Definition Egenskaper

16.4)

Handlings-
objekt i
ramverket

Information som underlag
och förutsättning för utfö-
rande av handling och
som initierar, används i,
förbrukas i och förädlas i
processens aktiviteter och
kan vidareföras mellan
processens aktiviteter
eller mellan processer.

Nödvändiga uppgifter för att
genomföra en funktion samt en
funktions resulterande uppgifter.

Används för att uppnå mål,
planera, styra och utvärdera.

Handlingsobjekten beskrivs i systemöversikten i löpande text på så sätt att in-
formationsbehov i informationssystemet definieras och preciseras avseende
handlingsmodus, tillstånd och innehåll. I den integrerade processmodellen be-
skrivs handlingsobjekten grafiskt med benämning för informationen som löper
genom processer och som eventuellt går vidare som delresultat mellan ak-
tiviteter alternativt till annan process eller avser slutresultat till avnämaren.
Handlingsobjekten beskrivs också textuellt i scenario för användning där in-
formationen som används i flödet framgår.  

Handling/aktivitet/funktionalitet/funktionella krav förekommer i samtliga kun-
skapsområden; verksamhetsprocess (K1), verksamhetsmodellering (K2),
mjukvarukomponenter (K3) samt specificering (K4), se Tabell 16.8.

Tabell 16.8 Handling – aktivitet – funktionalitet – funktionella krav

Begrepp Definition Egenskaper
Handling
(K1: tabell
16.1)

Något utförs av någon till
ett värde för någon.

Kan vara betydelsefullt/specifikt/
standardiserat, tar tid, har mål, kan
styras/ mätas, förbrukar resurser,
sker vid en tidpunkt, sker i fre-
kvens, utförs av en organisation/ på
en plats/via media/ med hjälp av in-
strument.

Handling
(K2: tabell
16.2)

Företeelse att kartlägga. Kan avse ett analysområde, ingå i
processraster och vy.

Kan avse olika perspektiv, tidshori-
sont, analysriktning, nivåer för och
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Begrepp Definition Egenskaper

indelning av processer.

Funktio-
nalitet
(K3: tabell
16.3)

Den funktionalitet en
komponent erbjuder.

Beskrivs med informella nyckelord
genom ett naturligt språk.
Kan avgöra klassificering.
Styrs av syfte.

Funktio-
nella krav
(K4: tabell
16.4)

Krav på komponents
användningssituation.
Funktioner hos ett system.

Funktion, användningssituation,
handling, syfte.

Handling
och
funktion i
ramverket

Något utförs av någon till
ett värde för någon genom
funktionalitet hos ett sy-
stem.

Användningssituation

Kan vara betydelsefullt/specifikt/
standard, tar tid, har mål, kan sty-
ras/mätas, förbrukar resurser, sker
vid en tidpunkt, sker i frekvens,
utförs av en organisation/på en
plats/via media/med hjälp av
instrument.

Kan avse olika perspektiv, tidshori-
sont, analysriktning, nivåer för och
indelning av processer.

Funktio-
nella krav i
ramverket

Krav på funktionalitet do-
kumenterad i de process-
modeller som beskriver
verksamheten.

Funktion, användningssituation,
handling och syfte.

I den integrerade processmodellen beskrivs grafiskt handlingar/funktioner som
definierar den verksamhetslogik som önskas i flödet. Handlingar beskrivs
också textuellt i scenario för användning där funktionaliteten i flödets funktio-
ner framgår. Funktionella krav i ramverket avser krav på funktionalitet i in-
formationssystem som anskaffningen avser. Funktionalitet ska dokumenteras i
de processorienterade modeller som beskriver den verksamhet som bedrivs. 

Flöde/användning/användningsfall förekommer även det i samtliga kunskaps-
områden; verksamhetsprocess (K1), verksamhetsmodellering, mjukvarukom-
ponenter (K3) samt specificering (K4), se Tabell 16.9.
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Tabell 16.9 Flöde – användning - användningsfall

Begrepp Definition Egenskaper
Flöde (K1:
tabell
16.1)

Strukturerad samling ak-
tiviteter/handlingar som ut-
förs med hjälp av hand-
lingsobjekt i en verksam-
hetslogik.

Har mål, start och slut, är repetitivt
och kan planeras, styras, utvärde-
ras.

Flöde (K2:
tabell
16.2)

Företeelse att kartlägga. Kan avse ett analysområde, ingå i
processraster och vy.

Kan avse olika perspektiv, tidshori-
sont, analysriktning, nivåer för och
indelning av processer.

Använd-
ning (K2:
tabell
16.2)

Syfte med att upprätta och
använda processmodeller.

Kan avse att förklara/förstå/lära/
rapportera inom och mellan grup-
per/ lösa problem/konstruktion/ sti-
mulera kreativ design/specificera/-
testa lösningar/anskaffa system/-
utvärdera/ fatta beslut/förändra/-
förvalta/utbilda/ bedöma effekter.

Använd-
ningsfall
(K2: tabell
16.2)

Typ av modell som upp-
rättas utifrån motiv och
syfte med användning.

Ett resultat i form av dokumenta-
tion från ett analysområde.

Använd-
ning (K3:
tabell
16.3)

Beskrivning av kompo-
nentens användning i en
given situation.

Kan beskriva begränsningar
och/eller möjligheter.

Använd-
ningsfall
(K4:tabell
16.4)

En beskrivning av ett kon-
kret verksamhetsförlopp. 

Beskrivs genom ett scenario som
kan innehålla, funktionella- och ut-
förandekrav samt informations-
mängdsbehov. 
Ger en bild av systemet i använd-
ning.

Flöde i
ramverket

Strukturerad samling ak-
tiviteter/handlingar som ut-
förs med hjälp av hand-
lingsobjekt i en verk-
samhetslogik.

Har mål, start och slut, är repetitivt
och kan planeras, styras, utvär-
deras.

Beskrivs genom ett scenario, ger en
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Begrepp Definition Egenskaper

bild av systemet i användning.

Kan avse olika perspektiv, tidshori-
sont, analysriktning, nivåer för och
indelning av processer.

Använd-
ningsfall i
ramverket

En textuell beskrivning av
ett konkret verksamhets-
förlopp som finns beskri-
vet i en grafisk process-
modell. 

Beskrivs genom ett scenario som
kan innehålla, funktionella- och ut-
förandekrav samt informations-
mängdsbehov genom en lokal be-
greppsmodell. 
Ger en bild av systemet i använd-
ning.

I den integrerade processmodellen beskrivs flödet grafiskt i form av önskad
verksamhetslogik av strukturerade handlingar och handlingsobjekt. Flödet be-
skrivs också i scenario för användning i form av textuell beskrivning av ar-
betsgång, informationsbehov och funktionalitet i handlingar.

Användningsfall avser en textuell beskrivning av en konkret verksamhetsak-
tivitet i form av en scenariobeskrivning. Denna beskrivning ska ses som ett
komplement till den grafiska dokumentationen som genom ett konkret ex-
empel illustrerar förloppet i processer. Vidare innehåller användningsfallsbe-
skrivningen de funktionella krav och de prestationsindikatorer (direktrelate-
rade utförandekrav) som scenariot kräver. Dessutom finns en informationsbe-
hovsbeskrivning i form av en lokal begreppsmodell.

Klassificering av komponenter är främst en strategi för att förenkla komponen-
tidentifikation. Genom klassifikation kan typ av komponent identifieras och
därigenom kan alla komponenter som inte är av den typen bortses ifrån.
Avgränsning avser arbetet med att koppla krav till given komponent. Klassi-
ficering/avgränsning förekommer i kunskapsområdet mjukvarukomponenter
(K3), se Tabell 16.10.

Tabell 16.10 Klassificering - avgränsning

Begrepp Definition Egenskaper
Klassifice-
ring (K3: ta-
bell 16.3)

Klassificering av komponen-
ter utifrån funktionalitet och
syfte.

Definierar typtillhörighet för
komponenter t.ex: databasac-
cess, säkerhet, informations-
hantering.

Avgränsning Avgränsning av krav på Kan utföras baserad på gemen-

474



Del VI - Resultat

Begrepp Definition Egenskaper
(K3: tabell
16.3)

specifik komponents funk-
tionalitet.

sam uppgift eller specialisering.

Klassifice-
ring och
avgränsning
i ramverket

Karaktärisering och avgräns-
ning av mjukvarukomponen-
ter utifrån syfte med flöde.

Definierar typtillhörighet för
komponenter 
Kan utföras baserad på gemen-
sam uppgift eller specialisering.

Klassificering av funktionalitet för att underlätta komponentidentifikation
finns beskriven textuellt i den integrerade processmodellen. 

Kommersiella krav är ett exempel på ett generellt krav och ett begrepp i kun-
skapsområdet avseende specificering (K4) som inte har någon direkt koppling
till något annat kunskapsområde. I kommersiella krav kan affärsrelationer
mellan anskaffare och leverantör specificeras avseende villkor för prissättning
och åtaganden i upphandling. Leverantörskrav förekommer i kunskapsom-
rådena mjukvarukomponenter (K3) och specificering (K4). Här kan vi också
se en koppling till verksamhetsmodellering (K2) och modelleringsfaktorn
utmaningar och hinder där förutsättningar för anskaffning kan preciseras, se
Tabell 16.11. 

Tabell 16.11 Kommersiella & leverantörsrelaterade krav

Begrepp Definition Egenskaper
Kommer-
siella &
leverantörs-
relaterade
krav (K4:
Tabell 16.4)

Krav som relateras till den
organisation som levererar
system eller delar av system.
De villkor som styr ekono-
min i en anskaffning.

Kan exempelvis vara krav på
erfarenhet, kompetens, utbild-
ning support. Kan exempelvis
vara krav på leveranstidpunkt,
ersättning och andra juridiska
åtaganden.

Leverantörs-
relaterade
krav (K2:
Tabell 16.2)

Förutsättningar eller restrik-
tioner för val av leverantör. 

Utmaningar och hinder för an-
skaffning.

Kommer-
siella &
leverantörs-
relaterade
krav i
ramverket.

Krav som relateras till den
organisation som levererar
system eller delar av system.
De villkor som styr ekono-
min i en anskaffning.

Kan exempelvis vara krav på
erfarenhet, kompetens, utbild-
ning support. Kan exempelvis
vara krav på leveranstidpunkt,
ersättning och andra juridiska
åtaganden.
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Begrepp Definition Egenskaper

Kan preciseras i kravspecifika-
tionen.

Kommersiella & leverantörsrelaterade krav beskrivs textuellt i ett eget avsnitt
enligt ramverket.

En typ av produktrelaterade krav är design- & arkitektoniska krav vilka avser
generella villkor för hur mjukvarukomponenten ska kunna integreras och sam-
verka med andra mjukvarukomponenter i ett komponentbaserat informations-
system. Design & arkitektoniska krav förekommer i kunskapsområdena mjuk-
varukomponenter (K3) och specificering (K4). Här kan vi också se en kopp-
ling till verksamhetsmodellering (K2) och modelleringsfaktorn utmaningar
och hinder där förutsättningar för systemet kan specificeras, se Tabell 16.12.

Tabell 16.12 Arkitektur - design & arkitektoniska krav

Begrepp Definition Egenskaper
Arkitektur
(K3:Tabell
16.3)

Förutsättningar som måste
vara uppfyllda för att möj-
liggöra komponents använd-
ning.

Krav på komponentkandidater.
Skapar struktur.
Möjliggör ersättningsbarhet, an-
passning, återanvändning,
standardisering och integrering.

Design &
arkitek-
toniska krav
(K4: Tabell
16.4)

Icke-funktionella aspekter på
utformning och konstruktion
av systemet.

Modul, klass, lager/skikt.
Standard för komponent-
kommunikation.

Design &
arkitek-
toniska krav
(K2: Tabell
16.2)

Förutsättningar eller restrik-
tioner för systemet. 

Utmaningar och hinder för
genomförande.

Design &
arkitek-
toniska krav
i ramverket

Krav på icke-funktionella
aspekter på utformning och
konstruktion av systemet ar-
kitektur.

Kan avse utmaningar och hin-
der för genomförande.

Krav på kommunikations-
standarder, komponentarkitek-
turer, konstruktion & design.
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Utförandekrav är slutligen ett centralt begrepp i kunskapsområdet specifi-
cering (K4) som inte har någon direkt koppling till något annat kunskaps-
område. Dessa krav är också produktrelaterade och avser hur något ska exe-
kveras, d.v.s. generella villkor för och på prestanda i användning av en mjuk-
varukomponent. Villkor kan uttryckas i form av hastighet, kapacitet, reliabili-
tet, säkerhet och användbarhet. Även här ser vi en möjlig koppling till verk-
samhetsmodellering (K2) och förutsättningar eller restriktioner för systemet,
se Tabell 16.13.

Tabell 16.13 Utförandekrav

Begrepp Definition Egenskaper
Utförande-
krav (K4:
tabell 16.4)

Villkor för och på prestanda. Hastighet, kapacitet, reliabilitet,
säkerhet och användbarhet.

Utförande-
krav (K2:
tabell 16.2)

Förutsättningar eller restrik-
tioner för systemet. 

Utmaningar och hinder för
genomförande.

Utförande-
krav i ram-
verket

Villkor för och på prestanda. Kan avse hastighet, kapacitet,
reliabilitet, säkerhet, använd-
barhet.

Kan avse utmaningar och hinder
för genomförande.

Prestations-
indikator i
ramverket

Ett utförandekrav som direkt
kan härledas till en given
handling.

Mätbar (kan exempelvis avse
tid, volym, frekvens, säkerhet).

Utförandekrav beskrivs textuellt i ett eget avsnitt enligt ramverket. Förutom i
de fall ett villkor på prestanda kan kopplas direkt till en given handling, då
kallar vi villkoret för en prestationsindikator. En prestationsindikator beskrivs
i anslutning till handlingen i den grafiska beskrivningen av den integrerade
processmodellen. En prestationsindikator är ett utförandekrav men det be-
skrivs i direkt anslutning till de funktionella krav som utförandekravet berör.
Detta innebär att i de grafiska processbeskrivningarna förutom funktionella
krav och informationsmängdsbehov även beskrivs de utförandekrav som di-
rekt kan härledas till den beskrivna funktionaliteten.

Ramverkets fem delar beskrivs nu mer detaljerat i följande avsnitt.
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16.6.1 Systemöversikt
Den verksamhetsnära kravspecifikationen bör inledas med någon form av
systemöversikt för att relatera processer till den totala verksamhetskontext des-
sa är en del av. En systemöversikt är ett dokument som kan beskriva hur pro-
cesserna hänger samman i en helhet inom och mellan verksamhetskontexter.
En systemöversikt kan ge användaren av kravspecifikationen ett effektivt sätt
att få förståelse för hela informationssystemet och dess kontext. Systemöver-
sikten kan användas för att härleda på vilket sätt och varför de resterande de-
larna i kravspecifikationen finns beskrivna för att generera kraven på det kom-
pletta informationssystemet.  

Vid en anskaffning av mjukvarukomponenter är det primära intresset att
identifiera generella och återkommande processer som kan användas i många
olika verksamhetskontexter. Detta kan uppnås genom att löpande dokumentera
processer i en systemöversikt för att nå en samlad helhetsbild av informations-
systemet. Informationsbehov i informationssystemet kan på samma sätt defi-
nieras och preciseras löpande i en egen notation för att uppnå en samlad bild
med möjligheter att identifiera återkommande användning av/behandling av
information, vilket indikerar behovet av mjukvarukomponenter. I informa-
tionsbehovsmodellen växer en begreppslista fram för det verksamhetsspråk
som används eller som ska användas utifrån exempelvis gemensamma riktlin-
jer, standarder, begreppsmodeller. I de fall då flera mjukvarukomponenter ska
anskaffas och integreras för att ingå i ett större system kan det vara av värde
att kunna relatera mjukvarukomponenter till den verksamhetskontext där den
ska ingå och till det verksamhetsspråk som ska användas. För flerorgani-
satoriska processer bör verksamhetskontext även knyta aktör till den organisa-
tion där mjukvarukomponenten används. Även typ av aktör (person/artefakt)
och dess professionella roll i processer är viktigt att klargöra för att kunna
identifiera mjukvarukomponenter i rollen som producent eller instrument,
d.v.s. som utförare av processers handlingar eller som stöd till en person som
utför handlingar.

För exempel på en systemöversikt se avsnitt 16.7. 

16.6.2 Kommersiella & leverantörsrelaterade krav
Kommersiella & leverantörsrelaterade krav är centrala för att kunna skapa den
långsiktigt goda relation mellan kund och leverantör som är en viktig fram-
gångsfaktor enligt både vår teori och empiri. Kommersiella & leverantörsrela-
terade krav har i vårt ramverk fått ett eget avsnitt. Vi anser att dessa typer av
krav är av samma typ och särskiljer sig från övriga typer av krav då dessa fo-
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kuserar på relationen mellan kund och leverantör snarare än på systemen som
faktiskt levereras. Detta medför att dessa krav gäller för hela anskaffningen
och alla tänkta system. Kommersiella krav är den typ av krav som definierar
prisbild, leveranstidpunkter och i detalj bör definiera kundens och leveran-
törens separata åtaganden i juridiskt hållbara termer. Vi har tidigare hänvisat
till att dessa kommersiella villkor är desamma som gäller för all annan upp-
handling av informationssystem och inte unikt för komponentbaserade in-
formationssystem. Exempel på ett kommersiellt krav kan vara

”Leveranstidpunkt inklusive utbildning av användare ska vara genomfört
inom 6 mån från avtalets ingång.”

Vid anskaffning av mjukvarukomponenter väljer man inte bara mjukvaru-
komponenter utan man väljer även leverantör. Det är därför centralt att man
även gör en leverantörsbedömning innan anskaffning genomförs. Denna typ
av krav anser vi vara grundläggande för att skapa det långsiktiga ömsesidiga
samarbete som en framgångsrik anskaffning av informationssystem innebär.
Vi har tidigare diskuterat vikten av att skapa en god relation mellan kund och
leverantör. Detta framgår tydligt både i studerad teori och empiri. Den typ av
krav man kan ställa på en leverantör för att främja en långsiktigt god relation
beror på vilken typ av anskaffning som föreligger. Några generella aspekter att
tänka på kan vara leverantörens renommé på marknaden, marknadsandel,
framtidsplaner, kompetens och kunskap om kundens verksamhet. Då en kund
blir beroende av leverantören blir leverantörens framtidsplaner och intentioner
centrala. Andra viktiga aspekter är att utifrån kundens verksamhet definiera
förväntningar på leverantören för att på så sätt skapa förutsättningar för gott
samarbete. Inom denna kategori kan krav som hanterar leverantörens vilja till
support och utbildning. Men även leverantörens vilja till utveckling och
anpassning av existerande komponentutbud för en specifik kund är centralt.
Exempel på ett leverantörsrelaterat krav kan vara:

“Det är av stor vikt att leverantören har tillräcklig kunskap och insikt om den
verksamhet produkterna/tjänsterna avser stödja.”

16.6.3 Design- & arkitektoniska krav
Design- & arkitektoniska krav är krav som är generella för ett helt system
(gärna även generella för en hel verksamhet). Designrelaterade krav avser krav
på själva konstruktionsprocessen. Kraven relaterar inte till vad systemet gör
utan till hur systemet är konstruerat. Då anskaffning av komponentbaserade
informationssystem föreligger är en viktig grupp av designkrav den grupp av
krav som styr och definierar den arkitektur mjukvarukomponenterna kräver

479



Kapitel 16. Ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation

för att vara användbara. Då mjukvarukomponenter ska vara utbytbara och
samverka med andra komponenter ställs stora krav på den arkitektur som möj-
liggör detta. Exempel på ett design- & arkitektoniskt krav kan vara: 

”Arkitekturen ska stödja framtagning av oberoende användar-gränssnitts-
komponenter.”

16.6.4 Utförandekrav
Utförandekrav avser krav på systemets exekvering. Detta kan exempelvis avse
prestanda aspekter som accesstider i databas eller transaktionsvolymer men
kan även avse aspekter som exempelvis säkerhet, sekretess eller specifikt
gränssnittsutseende. Exempel på ett utförandekrav är:

“IT-stödet bör kunna hantera sekretessklassade svar samt svar på patienter
som har skyddad identitet.”

I de fall kraven är specifika för en viss funktion finns de angivna i de integre-
rade processmodellerna med benämningen prestationsindikatorer. I Figur 16.7
anges en prestationsindikator inleds med förkortningen PI. 

16.6.5 Integrerad processmodell
En integrerad processmodell består av en grafisk beskrivning av verksamhets-
processer i kombination med en textuell beskrivning av flödet och de mål som
ska uppnås i någon form av scenariobeskrivning för användningssituationen
samt en karaktärisering i form av klassificering av funktionalitetskrav på
mjukvarukomponenter.

I processmodellen fokuseras handlingsobjekten på en övergripande nivå (ru-
bricerad informationsmängd) och användningsorienterad nivå. Vidare kan
överlämnanden inom och mellan processer underlättas om man vet i vilket
tillstånd ett handlingsobjekt befinner sig i. Handlingsmodus beskrivs för hand-
lingar som behandlar och genererar handlingsobjekt i form av input och output
för att underlätta identifikation av återkommande och likartad informationsbe-
handlande komponenter, d.v.s. möjliggöra återanvändning. Handlingar som ut-
förs i processer beskriver funktionalitet samt eventuella prestationsindikatorer
för utförandet. Vidare bör utförare av handlingar, d.v.s. aktörer och i vilken
roll dessa bedriver arbetsuppgifter i verksamhetsprocesser framgå. Roll kan
både avse yrkesroll i verksamheten och roll i flödet. Aktörer kan vara initierare
(I) till processers handlingar som ska stödjas och eller möjliggöras med mjuk-
varukomponenter eller sändare (S) som vidareför delresultat för vidare föräd-
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ling. De kan vara producent (P) av handlingar som utförs i form av eller an-
vänder mjukvarukomponenter som möjliggörare i processer. Det är också vik-
tigt att mottagare (M) av delresultat och avnämare (A) till ev. slutresultat som
processen genererar framgår för att tydliggöra hänvisningar och överläm-
nanden mellan delprocesser och slut på processer utifrån syftet. 

Beskrivning av användningssituationen i någon form av scenario för använd-
ning sker i anslutning till processmodellen. Varje scenariobeskrivning bör be-
skriva mål med processer och syftet med flödet för att tydliggöra verk-
samhetskontext och möjliggöra koppling till verksamhetens mål. Vidare bör
processers trigger, handlingar/funktionalitet som ska stödjas och/eller möj-
liggöras, aktörer samt de handlingsobjekt (information) som behövs i och
genereras i flödet. En klassificering av funktionalitet bör även framgå utifrån
syftet med flödet.

För exempel på en integrerad processmodell se avsnitt 16.7. 

Ett scenario för användning är en textuell användningsfallsbeskrivning av det
förlopp som definieras i processer. Syftet med denna textuella beskrivning är
att dels presentera ett alternativ till grafen för att ytterligare förtydliga förlop-
pet och därigenom öka förståelsen av processer. Scenario för användning är
även ett verktyg där verksamheten kan beskrivas i konkreta termer: Vi re-
kommenderar att man använder sig av verksamhetens språk för denna text. I
denna text går det att identifiera både funktionella krav och informationsbe-
hov. Då en anskaffning föreligger rekommenderar vi en hög abstraktionsnivå
både avseende funktionella krav såväl som informationsbehov. Ett exempel på
ett scenario för användning är:

”1) Läkare initierar processen i form av en muntlig eller skriftlig vårdbegä-
ran. 2) IT presenterar ett beslutsunderlag i form av röntgenbild med svar, lab-
lista, medicinjournal, vätskelista, omvårdsanteckningar & journal. 3) Läkaren
bedömer beslutsunderlaget och registrerar om dialysbehov föreligger eller
inte, och motiv därför. 4) IT sammanställer ett remissvar som skickas till in-
remitterande läkare.” 

Förutom att denna text beskriver processers förlopp i naturligt språk kan vi
även identifiera funktionella krav exempelvis 1) presentera beslutsunderlag, 2)
registrera beslut, 3) sammanställa remissvar, och 4) distribuera remissvar. Vi
kan även identifiera informationsbehov i texten exempelvis 1) röntgenbild,
svar, lablista, medicinjournal, vätskelista, omvårdsanteckningar och journal. 

Vi har tidigare i denna avhandling diskuterat behovet av syftesbestämd klassi-
ficering av funktionalitet. Genom att utgå ifrån verksamhetens syfte för att
klassificera funktionalitet skapas en möjlighet att direktkoppla verksamhetens
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mål till funktionalitet i informationssystem. Denna klassificering av funktio-
nalitet kan dessutom användas för att identifiera mjukvarukomponenter som
uppfyller detta syfte. Antag att vi ska anskaffa ett komponentbaserat informa-
tionssystem för en verksamhet som bedriver dialys. Då skulle en process i den-
na verksamhet kunna vara att bedöma vårdbehov. Att bedöma vårdbehov görs
genom att ”Söka och presentera vårddata för dialys, sammanställa remissvar
och skicka beslut”. Samtidigt som detta är verksamhetens syfte och mål med
dialysprocessen är det en klassificering av funktionalitet. När vi vänder oss till
tänkbara leverantörer efterfrågar vi funktionalitet för att söka, presentera,
sammanställa och generera ett beslutsunderlag av vårddata. Detta innebär en
klassificering av funktionalitet och en grund för identifikation och en eventuell
upphandling av denna funktionalitet genom exempelvis en mjukvarukompo-
nent.

16.7 Ramverket i tillämpning - ett exempel
Utifrån en rekonstruktion av den kravspecifikation som utformades inom
VISI-projektet (VISI, 2001) har vi tillämpat vårt ramverk. Vi har valt att ex-
emplifiera ramverket i användning genom att välja dialysprocessen ur VISI-
projektets kravspecifikation. Dialysprocessen avser arbetet med att dia-
gnostisera, genomföra och följa upp arbetet med att ge dialys. Vi har använt de
dokument som grafiskt modellerat dialysprocessens önskade läge samt ett
textuellt användningsfall som kan kopplas till processbeskrivningen och som
återfinns i kravspecifikationens underbilagor. Vi har också använt varierade
beskrivningar i kravspecifikationen som berör de delar som vi identifierat som
centrala i ramverket. Nedan följer nu dialysprocessen dokumenterad som en
kravspecifikation enligt riktlinjerna i vårt ramverk. 

16.7.1 Systemöversikt
Utifrån processgraferna som framställdes för dialysprocessen har vi modellerat
en systemöversikt som beskriver hela flödet i dialysprocessen. Symbolerna
som används i följer samma typ av modelleringsteknik som använts i VISI-
projektet, detta för att underlätta kommunikation med personer inom LiV och
den bedömningsgrundning vi utfört (se avsnitt 16.8). Vissa tillägg har vi dock
gjort för att stödja vårt ramverk. Generellt har vi inga synpunkter på vilket
modelleringsspråk som används under förutsättning att rekommenderat in-
nehåll kan beskrivas. Val av och användning av metoder och notation bör
situations- och personanpassas. Nedan beskrivs operativ information (hand-
lingsobjekt) i form av pilar i flödet och dess tillstånd genom kursivering. Pro-
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cesser/delprocesser illustreras med en femhörning, där vissa har markerats
med en asterisk för att visa att de är generella och återkommande processer.
Val/beslutspunkt beskrivs i form av en diamant och slut/hänvisning av en
svart punkt. Den process och det handlingsobjekt som initierar dialysproces-
sen har markerats med streckad femhörning och streckad pil. Ett alternativ
skulle här kunna vara att använda en konnektor till den process som skapar
vårdbegäran. Se Figur 16.6 för en systemöversikt för dialysprocessen.

Handlingsobjekten (informationsmängder) kan preciseras i en lokal begrepps-
modell för att identifiera vilket innehåll som behövs för att kunna stödja tänkt
utförande i processer och generera planerade resultat. En samlad bild med
möjligheter att identifiera återkommande användning av/behandling av in-
formation möjliggör återanvändning av mjukvarukomponenter. Verksamhets-
språk kan fångas och/eller generella/standardiserade begrepp kan uttalas, för
handlingsobjekten och dess innehåll, för att på så sätt kunna användas i den
löpande processmodelleringen. Uppgifter som bör finnas med i informations-
behovsmodellen är vilken process som avses, handlingsobjekt i informations-
systemet, handlingsmodus för behandling av respektive handlingsobjekt,
tillstånd för handlingsobjektet och dess innehåll, se Tabell 16.14.

483

Figur 16.6 Systemöversikt (dialysprocessen)
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Tabell 16.14 Informationsbehovsmodell

Process Handlings-
objekt

Handlings-
modus 

Tillstånd Innehåll

Dialys-
process

Vårdbegäran/
Remiss

Förfrågan Accepterad/
Ej accepterad

Remissuppgifter

Dialys-
process

Vårddata Tillståndsbe-
skrivning

Besluts-
underlag/
Beslut

Röntgenbild med
svar, Lablista,
Medicinjournal,
Vätskelista,
Omvårdsanteck-
ningar, Journal

Dialys-
process

Svar på vård-
begäran/
Remissvar

Svar på för-
frågan 

Accepterad/
Ej accepterad

Dialysbehov &
motiv/
Ej dialysbehov
& motiv

16.7.2 Kommersiella & leverantörsrelaterade krav
1) Det är av stor vikt att leverantören uppvisar bra leveransförmåga samt

har förmåga att anpassa sina produkter till den IT-miljö vi bygger upp.
Det är också viktigt att leverantören har vilja och förmåga samt har
metoder för att stötta oss i införandet av de nya IT-produkterna.

2) Vi efterfrågar hjälp att hantera integrationen mellan de olika produk-
terna/tjänsterna vi upphandlar. 

3) Vi efterfrågar hjälp att hantera förvaltning av produkter/ tjänster där
avancerad kunskap krävs. 

4) Det är av mycket stor vikt att leverantören har vilja och förmåga att
dels utveckla nya kreativa lösningar samt kommunicera kring sina
lösningar och lösningsförslag så att vi kan förstå budskapet.

5) Det är av stor vikt att leverantören har tillräcklig kunskap och insikt
om den verksamhet produkterna/tjänsterna avser stödja.

6) Det är av mycket stor vikt att leverantören har en uttalad utbildnings-
strategi och kan tala om vad som krävs i form av utbildning på olika
nivåer för att vi ska få full effekt av offererade produkter/tjänster.

7) Leveranstidpunkt inklusive utbildning av användare ska vara genom-
fört inom 6 mån från avtalets ingång. [fiktivt krav]
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8) Vi vill att leverantören anger möjliga produktkoncept för att underlät-
ta centraliserad drift.

9) I den mån tekniken i det levererade systemet bygger på tredjeparts-
produkter önskas garanti att vi hålles skadeslösa om sådan produkt
skulle tas ur produktion eller av annan anledning upphöra att fungera
tillfredställande. 

16.7.3 Design- & arkitektoniska krav
10) Det system vi avser upphandla är ett komponentbaserat, öppet och

distribuerat IT-system med hög anpassningsbarhet, hög tillgänglighet
och erforderlig säkerhet.

11) Arkitekturen ska stödja samverkan mellan dels olika självständiga
enheter inom organisationen, dels olika huvudmäns vårdinformations-
system. 

12) Den eller de leverantörer vi väljer bör ha väl motiverade och väl be-
skrivna val av arkitektur, teknik och standarder och dessutom ha så
god överensstämmelse som möjligt med vårt koncept och beskrivna
idéerna. 

13) De standarder som används bör anges explicit, även vilken strategi
man har i förhållande till olika aktuella standarder (vilket kan innebä-
ra att man motiverar varför man inte har viss standard). De standarder
man refererar till bör finnas tillgängliga för oss att läsa och anses vara
en del av dokumentationen. Med standarder menar vi såväl standarder
antagna i olika standardiseringsorgan, som ”de facto”-standarder an-
vända i branschen.

14) Arkitekturen ska stödja framtagning av oberoende användargräns-
snittskomponenter.

15) Det är av stor vikt att de IT-tjänster som levereras kan användas, inte
bara via andra nyanskaffade komponenter, utan också där så önskas
av våra befintliga applikationer inom olika delar av verksamheten.

16) Det är av stor vikt att komponenter och tjänster är enkla att använda
från andra system/komponenter. Beskrivningar av tjänster och tjänste-
komponenter bör vara så detaljerade att leverantörer av tredjeparts-
produkt kan använda dessa beskrivningar som enda underlag när de
bygger kopplingar till tjänsterna.
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17) När man utnyttjar en tjänst från en komponent till en annan kompo-
nent bör ömsesidiga beroenden mellan den som utnyttjar respektive
tillhandahåller tjänsten (klient och server) ej byggas upp. Serverpro-
grammet bör ej behöva känna till vem som är klient. 

16.7.4 Utförandekrav
18) Ett mål är att hålla nere bandbreddskravet från olika applikationer, så-

ledes bör nya applikationer vara utformade med detta i åtanke. 

19) Behov av att nå applikationer via RAS (t ex distriktssköterskor) gör
att applikationerna bör gå att köra över vanliga analoga förbindelser.

20) En funktion bör finnas för att på begäran av avsändaren bekräfta att
det meddelande som överförts har mottagits och registrerats.

21) Bekräftelse att meddelande mottagits bör även kunna sändas till
patient. Det kan t ex gälla för vårdbegäran av typen konsultation eller
vid ombokning av tid. 

22) Möjlighet bör finnas att till ett meddelande bifoga olika typer av in-
formation, t ex material ur vårddokumentation, bilder eller inskannat
material.

23) IT-stödet bör kunna hantera sekretessklassade svar samt svar på
patienter som har skyddad identitet.

24) Vi efterfrågar en tjänst som på ett för användaren enkelt sätt möj-
liggör gemensam påloggning till alla de olika IT-stöd man har be-
hörighet till. Detta inbegriper även inloggning i operativsystem.

25) Basinformation om användare, organisation och roller bör hämtas ur
den interna HSA-katalogen.

26) IT-stödet bör kunna nås via mobil terminal. Vid avsaknad av stöd för
mobil terminal vill vi veta om det finns konkreta planer på utveckling
av mobila lösningar i offererat system.

27) IT-stödet ska följa svensk standard för dialoger, presentation av in-
formation bör följa svensk standard. Bevakar och implementerar an-
budsgivaren resultat av svenskt standardiseringsarbete vad gäller an-
vändargränssnitt?

486



Del VI - Resultat

16.7.5 Integrerad processmodell
För att illustrera principen med den integrerade processmodellen har vi valt en
process ur systemöversikten, att bedöma vårdbegäran. Tanken är att det ska
finnas en processmodell med tillhörande scenariobeskrivning per process i
systemöversikten. 

I nedan har processmodellen rubricerats med processens namn, en numrering
(förkortning för diagramtyp processgraf (PG) och ett löpande nummer) för att
kunna identifieras och erbjuda spårbarhet samt en symbol för processers avnä-
mare i form av ett glatt ansikte (nöjda kunder/klienter/studenter/patienter bero-
ende på typ av verksamhet). Det räcker inte med att fokusera avnämare på en
övergripande nivå i processbeskrivningar, risken är stor för att de glöms bort i
utformning av processer och att systemen utvecklas utifrån ett internt
användarperspektiv. Dessutom kan det vara olika typer av avnämare (t.ex.
ibland enbart patienter och i andra fall även dess anhöriga) som i en och
samma process bör tillgodoses med effektiv kommunikation. Kvaliteten för
avnämare styrs av processens samtliga delar och det är därför också viktigt att
kommunikationen med avnämaren blir synlig i modelleringen105.

I processmodellen, Figur 16.7, beskrivs operativ information (handlingsobjekt)
i form av romber och dess riktning i flödet av pilar. Handlingsobjektens
tillstånd beskrivs genom kursiverad text, lagrad information har markerats
med en romb med markerat hörn. Aktörer illustreras i form av vilken roll den
har i processer (förkortning för I: initierare, P: producent, S: sändare, M: mot-
tagare och A: avnämare) och yrkesroll samt vilken organisation (symbolen @
för plats/organisation), t.ex. I:Läkare@njurmedicin/LiV. Processer/delpro-
cesser (avser mjukvarukomponenter som instrument) illustreras med en fem-
hörning, där vissa har markerats med en asterisk för att visa att de är generella
och återkommande processer. Val/beslutspunkt beskrivs i form av en diamant
och slut/hänvisning av en svart punkt. Se Figur 16.7 och processmodellen för
”bedöma vårdbegäran”.

105 Vilket olyckligt nog inte framkommer i just detta exempel, men vi kan tänka oss att
fortsättningen på dialysprocessen hanterar hur den inremitterande läkaren kommunicerar
beslutet om accepterad vårdbegäran genom att skapa en dialysordination för en patient.
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PG2: Bedöma vårdbegäran

Nedan följer ett exempel på en scenariobeskrivning106 för processen och den
funktionalitet och informationsflöde som krävs för att stödja processen. Se Ta-
bell 16.15.

106 Det användningsfall som textuellt beskriver dialysprocessens ”Bedöma vårdbegäran” i
VISI-projektet saknar en del steg för att förklara processen enligt vårt ramverk, se bilaga 1.
Den är också utformad på något annorlunda sätt. Vi har därför kompletterat med delar och
egen text för att kunna illustrera tankarna med ramverket. 
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Figur 16.7 Bedöma vårdbegäran - processgraf
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Tabell 16.15 Scenario för användning - Bedöma vårdbegäran 

Mål med processen Att stödja bedömning av dialysbehov genom
att kunna registrera vårdbegäran, söka och
presentera vårddata inför bedömning av
patientens tillstånd, registrera samt skicka re-
missvar. 

Scenariobeskrivning in-
nehåller trigger, handlingar/
funktionalitet som ska stöd-
jas/ möjliggöras (t.ex. regi-
strera, sammanställa/ skapa,
behandla, lagra, söka, överfö-
ra/skicka, presentera), aktö-
rer som utför handlingar och
den information/ handlings-
objekt som behövs i och
genereras i flödet.

1) Läkare initierar processen i form av att ska-
pa en muntlig eller skriftlig vårdbegäran. 2)
Läkaren registrerar vårdbegäran. 3) Läkaren
söker och väljer aktuell vårddata. 4) Ett
beslutsunderlag presenteras i form av
röntgenbild med svar, lablista, medicin-
journal, vätskelista, omvårdsanteckningar &
journal. 5) Läkaren bedömer beslutsunder-
laget och registrerar om dialysbehov
föreligger eller inte, och motiv därför. 6) Ett
svar på vårdbegäran sammanställs och
skickas via e-post till inremitterande läkare.

Klassificering av funktio-
nalitet 

Databaskomponent för vårdbegäran 
Databaskomponent för vårddata 
Distributionskomponent för remissvar

16.8 Bedömningsgrundning av ramverket
Enligt den metod vi beskrivit i kapitel 2 för denna forskningsstudie, ska vi i ar-
betet med att grunda vårt ramverk genomföra en bedömningsgrundning. Vi har
genomfört bedömningsgrundningen av vårt ramverk för en verksamhetsnära
kravspecifikation i form av en workshop där fyra av fem personer från VISI-
projektets operativa projektledning har diskuterat, ifrågasatt och gett förslag
på möjlig vidareutveckling. Ramverket diskuterades utifrån dess fem ingående
delar (avsnitt) och dess innehåll där varje del ifrågasattes avseende existens-
berättigande, styrkor, svagheter och förändringsbehov. Genom att studera
grunden till ramverket, ramverket som sådant och ett konkret exempel, fram-
kom följande synpunkter under den workshopen: 

• Ramverkets teoretiska och empiriska utgångspunkter ansågs som till-
räcklig och bedömdes inte behöva fördjupas i något avseende. 

• En diskussion kring var vissa begrepp har sitt ursprung fördes. De be-
grepp som främst behandlades var arkitektur, informationsmodell, lo-
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kal begreppsmodell, prestationsindikatorer, processägare och ansvarig
för krav. 

Som ett resultat av dessa diskussioner anser vi att dessa begrepp ska tydliggö-
ras då ramverket används. 

16.8.1 Systemöversikt
Systemöversikten syftar till att ge en översiktsbild och en förståelse för den
totala verksamhetskontext de studerade processerna är en del av. Under diskus-
sionen framkom att en systemöversikt förutom att förmedla en översiktsbild
över de processer som tillsammans bildar en verksamhetskontext även behö-
ver visa med symboler hur processer med existerande informationssystem ska
samverka med processer med önskvärda informationssystem. Fokus ska inte
enbart vara på processer utan även på dess ingående system och önskade sy-
stem. Vidare framkom att det är viktigt att i systemöversikten kunna särskilja
manuella system, existerande system, önskvärda system, och de system som
den specifika kravspecifikationen avser. Detta skulle medföra att den po-
tentielle leverantören kan se vad kravspecifikationen avser såväl som vad
kravspecifikationen inte avser. Systemöversikten ger då inte bara en ökad
förståelse för önskvärt system utan även en avgränsning av de system som inte
avses täckas av kravspecifikationen. Vidare diskuterades om det skulle vara
möjligt att även beskriva de komponenter som redan existerar direkt i system-
översikten. Det framkom att systemöversikten kanske skulle presenteras i mer
än en vy för att på så sätt kunna hantera flera aspekter av verksamhets-
kontexten. En vy kunde beskriva de ingående processerna och en annan vy de
ingående komponenterna i en tänkt/existerande komponentarkitektur. 

Vidare diskuterades den föreslagna formen för informationsmodell som består
av en tabell, där de ingående handlingsobjekten definieras och beskrivs utifrån
tillhörande process, handlingsmodus, tillstånd samt innehåll. Att skapa en
översiktlig och samlad informationsmodell ansågs som mycket viktigt och an-
vändbart, utan den skulle en anskaffning försvåras då den samlade informa-
tionsmodellen möjliggör identifikation av gemensamma behov i olika pro-
cesser och därigenom möjliggörs återanvändning och en samling av informa-
tionsbehandlingskrav på potentiella komponenter. Informationsmodellen
kunde med fördel kompletteras med någon grafisk representation för att
förstärka begreppens inbördes relationer. 

Vidare framkom vikten av att innebördsbestämma ingående verksamhetsbe-
grepp (jämför sökord för handlingsobjekt och data i handlingsobjekt). Detta
kunde exempelvis ske genom att en gemensam begreppslista växer fram eller i
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en fastslagen begreppsflora för den aktuella organisationen och/eller typ av
verksamhet. En diskussion fördes kring detaljrikedomen i den nödvändiga in-
formationsmodellen. Det ansågs att strategin med diversifierad detalje-
ringsnivå var användbar här. Exempelvis krävs det inte lika mycket detaljer
kring informationsbehov om anskaffningen avser en standardkomponent för
t.ex. kassa funktion jämfört med om anskaffningen avser en unik verksamhets-
anpassad komponent för t.ex. dialysprocessen.

Systemöversiktens styrka ansågs vara att den är anpassad till människor och
avser att användas av människor för mellanmänsklig kommunikation. Uppfatt-
ningen var att det är viktigt att på ett översiktligt och enkelt sätt förmedla en
helhetsbild över den verksamhetskontext som existerar. Vidare ansågs det
faktum att systemöversikten inte är låst till någon notation vara en styrka, det
viktiga i en översikt är inte hur översikten ser ut utan vad den förmedlar,
genom att inte låsa den till specifik notation blir den mer generellt användbar.

Svagheter med systemöversikten är att den i förevisat skick (se Figur 16.7)
inte illustrerar processernas ingående system och i vilket läge dessa system
befinner sig samt dess relationer i verksamhetskontext. Exemplet med just
dialysprocessen ifrågasattes och funderingar kring om inte den generella vård-
processen skulle vara tillräcklig uttrycktes. Benämningen systemöversikt
diskuterades, informationssystemet är det som modelleras och ett bättre namn
kan kanske vara informationssystemöversikt.

16.8.2 Kommersiella & leverantörsrelaterade krav 
Detta avsnitt avser att fånga de kommersiella kraven som finns för en anskaff-
ning samt att dokumentera de specifika krav som åligger leverantören att upp-
fylla. Detta avsnitt avsågs som viktigt då en anskaffning alltid behöver definie-
ra de kommersiella villkoren som existerar i en upphandling. Att i samband
med detta även dokumentera de krav som specifikt avsågs leverantören ansågs
inte vara problematiskt. Det framkom inga svagheter med denna gruppering
men heller inga styrkor med grupperingen i sig. Kommersiella- & leverantörs-
relaterade krav som en del i en kravspecifikation ifrågasattes inte utan ansågs
relevanta. Uppfattningen i gruppen var att en anskaffning är ett långsiktigt
åtagande från både kund och leverantör och att tydliggöra uppfattningar och
krav på denna relation, enbart underlättar ett långsiktigt samarbete. 
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16.8.3 Design- & arkitektoniska krav
Detta avsnitt avses fånga de krav som ställs på arkitektur och design av de sy-
stem och komponenter som ska anskaffas. Kraven ansågs relevanta och cen-
trala då komponentbaserade informationssystem och deras arkitektur påverkar
systemen i stor utsträckning. Att avsnittet både avser designkrav samt arkitek-
toniska krav ansågs inte problematiskt, men inga direkta styrkor med denna
gruppering identifierades heller. 

16.8.4 Utförandekrav
Detta avsnitt avses fånga de krav på prestanda, säkerhet, integritet, och an-
vändarvänlighet som systemen som anskaffas ska uppfylla. Detta avsnitt an-
sågs som mycket centralt då man kan samla alla de utförandekrav som finns
totalt och använda detta för att samla krav på ingående system och komponen-
ter. Det framkom att det är viktigt att varje utförandekrav kan relateras till en
ansvarig person eller roll. Detta för att möjliggöra prioriteringsarbete och vikt-
ning av krav då en anskaffning är förestående. Vidare ansågs det centralt att de
prestationsindikatorer som identifieras i avsnitt fem även dokumenteras i detta
avsnitt med en korshänvisning till i vilken process prestationsindikatorn finns
angiven. Genom att samla alla prestationsindikatorer i ett avsnitt underlättas
prioritering och beslutsfattande. 

16.8.5 Integrerad processmodell
Processmodellen dokumenterar mer detaljerat verksamhetsflödet i de pro-
cesser som tidigare bara översiktligt beskrivits i systemöversikten. Syftet med
detta avsnitt är att förutom att beskriva i detalj verksamhetens processer så kan
de funktionella kraven samt eventuella utförandekrav för de handlingar som
utförs (kallade prestationsindikatorer) dokumenteras direkt i det kontext de av-
ser, detta ansågs som relevant och ett bra sätt att dokumentera funktionella
krav, då detta kan leda till att kravspecifikationen speglar verksamheten bättre
(mer verksamhetsnära). En diskussion kring behovet av att komplettera med
att dokumentera processägare för varje process fördes. Vidare diskuterades
vikten av att koppla en ansvarig roll/person till varje funktionellt krav och till
varje prestationsindikator för att möjliggöra prioritering och underlätta besluts-
fattande vid anskaffning. Det ansågs som mycket viktigt att den grafiska re-
presentationen kompletterades med en textuell beskrivning och att den form
som angetts i ramverket var lämplig och tillräcklig för detta ändamål. Det an-
sågs att valet av scenariobeskrivning för den textuella representationen var ett
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gott val då den grafiska representationen kan användas för generisk beskriv-
ning. Det underlättar tolkning och förståelse av den generiska beskrivningen
om förloppet även beskrivs rent textuellt i ett konkret användningsfall.
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17 Slutsatser och vidare
forskning 

Detta avslutande kapitel syftar till att ge en sammanfattning av avhandlingens
kunskapsbidrag. Vi inleder kapitlet med en återblick hos Arkadium AB, det
fiktiva företag vi använde i inledningskapitlet för att illustrera den proble-
matik vi angriper i denna doktorsavhandling. Vi beskriver scenariot, men den-
na gång som om att de använt vårt ramverk. Därefter följer en sammanfatt-
ning av avhandlingens kunskapsbidrag, där de olika kunskapsbidragen rela-
teras till de kvalitetskriterier (trovärdighet, vidareförbarhet, välgrundad och
praktisk relevans) som ställdes upp i kapitel 2. Kapitlet avslutas med reflektio-
ner kring vidare forskning.

17.1 Verksamhet och informationssystem i
harmoni – ett scenario

Vi väljer att inleda kapitlet med att på nytt måla upp det scenario vi använde i
inledningskapitlet. Denna gång har Arkadium AB använt vårt ramverk vid ar-
betet med verksamhetsanalys och anskaffning av komponentbaserade informa-
tionssystem. Detta scenario är en fiktiv berättelse som illustrerar vår syn på
ramverket i en användningssituation.

På det medelstora företaget Arkadium AB någonstans i Sverige sitter fem per-
soner i möte inför den stora verksamhetsförändring som snart ska genomföras
på företaget. Det är VD Åsa Svensson, IT-strateg Lars Danielsson, Avdel-
ningschef Anna Jansson, Driftsansvarig Per Andersson och personalre-
presentant Erika Gustavsson. Mötet inleds med att Åsa hälsar alla välkomna
och meddelar att man under dagens möte ska bestämma strategi för hur de nya
system företaget behöver investera i ska upphandlas. Åsa frågar hur det har
gått med insamlandet av krav och synpunkter på de nya systemen från de an-
ställda på den avdelning som berörs i första hand. Anna svarar att det går bra,
”det är ju praktiskt att vi kan använda de diagram som vi brukar använda för
att beskriva och dokumentera våra rutiner. Alla känner igen sig och vi har
redan upptäckt flera saker vi kan bli bättre på. De är dock oroliga att arbetet
ska vara ett onödigt jobb eftersom förra gången vi bytte system hade ju OS-
data struntat i nästan alla deras krav och synpunkter, men men vi behövde ju
ändå se över våra rutiner.”. Per bryter in och säger ”ja snart är det dags att bör-
ja fundera på vad vi vill få ut av leverantören. Jag skulle önska att leverantören
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tog lite mer ansvar för driften än vad de tidigare gjort. Jag tänkte att vi kanske
kan skriva in våra önskemål på driftsstöd i kravspecifikationen.”. ”Javisst ja”,
säger Anna ”Igår när vi beskrev faktureringsrutinen så fastnade vi i en
diskussion kring en prestationsindikator och kunde inte riktigt enas. Vi började
skissa på ett användningsfall och kände att rutinen inte får fastna på skärmen.
Hur är det nu igen, hur lång tid ska det rimligtvis ta innan en order dyker upp
på skärmen när man söker? Vi sa att allt över en halv sekund är orimligt” Här
följer en diskussion kring hur lång tid en sökning faktiskt bör ta. Per säger
”Detta är ju även till stor del en arkitekturfråga. Databashanteraren vi väljer
måste ju passa in i den arkitektur som vi använder. Och vi måste ange dessa
krav tydligt så att valet av databashanterare klarar dessa prestations-
indikatorer”. Lars svarar ”Vi sätter upp detta krav och kollar vad de olika le-
verantörerna lovar, notera att skapa ett ordentligt test på det där användnings-
fallet så att vi verkligen kan testa svarstiden innan vi går vidare. Per säger ”Jag
tänkte på en annan sak, jag fick ju in delar av kravspecen från Anna igår och
kollade särskilt in systemöversikten och informationsmängdsbeskrivningarna
där. Jag tänkte kolla hur vi hanterar denna information i nuvarande system.
Anna säger med en rysning ”Vilka informationsmängdsbeskrivningar? Vi har
ju tack och lov sluppit göra sådana den här gången. Det minns vi ju allihop
hur det blev förra gången med massor av jobb och två knökfulla pärmar som
till slut bara var att slänga för inget stämde med verkligheten.” Per säger med
ett leende ”Jag menar begreppsmodellerna. Det är faktiskt ganska vettiga
informationsmängdsbeskrivningar under förutsättning att informationen redan
finns formaliserad i existerande datastrukturer. Jag kunde faktiskt mappa vår
nuvarande databas mot era begreppsmodeller och se att det nästan stämde. Det
stämde mycket mer än jag trodde det skulle göra faktiskt.” Anna rycker på
axlarna och säger ”datastrukturer dataschmuckturer för första gången tyckte
jag faktiskt att vi kunde beskriva den information vi faktiskt behöver när vi
faktiskt behöver den. Det får inte ta 20 sidor datastrukursdiagram bara för att
visa vad en order är för något. Det är ju egentligen löjligt att tro att vi kan göra
så för all information vi behöver.” 
Åsa säger nöjt ”ja detta låter ju bra om vi går igenom hela avdelningen på
detta vis borde vi ju fånga upp våra behov precis som vi vill ha det, sen gäller
det bara att hitta en leverantör som kan leverera detta. Här säger Lars något för
första gången ”Åsa har du tänkt på att vi inte måste välja enbart en leverantör
om vi inte vill? Vi kan köpa in olika systemdelar från olika leverantörer. T.ex.
vet jag ett företag som är jättebra på lagerhantering och ett annat företag som
har en bokföringsmodul som är klockren. Jag vet att båda dessa system är
utvecklat med ’javabönor’, så de borde gå att koppla ihop med varandra.”.
Åsa svarar ”ja det låter ju bra men jag vet inte om jag vill ha två olika
leverantörer, vad händer om systemen krånglar? Vem är då ansvarig?”. Lars

495



Kapitel 17. Slutsatser och vidare forskning

säger då ”Ja det blir ju väldigt viktigt att vi skriver tydliga avtal i så fall, kan-
ske att vi kan välja en leverantör som i sin tur tar ansvar för hela lösningen?
’Hmmm’, vi får fundera mer där tror jag, det skulle ju vara väldigt bra om vi
inte behövde låsa oss till en leverantör, de håller ju ändå inte vad de lovar, för
de vet att har de väl fått jobbet så kan vi inte lägga ner det sedan. Det vore ju
kanon att kunna säga, nej nu har ni inte uppfyllt avtalet och gå till en annan
leverantör istället.” Åsa säger ”jag tror nog vi ska hålla oss till OS-data, deras
gamla system krånglar ju en hel del men vi känner dom och vet att de brukar
’fixa’ problemen till slut. Jag tänkte att vi denna gång ger dem vår
kravspecifikation och sen får de komma hit och visa sitt lösningsförslag,
istället för att vi talar om för dom exakt vad dom ska bygga. Kan vi kräva en
komplett demonstration av alla delar innan vi skriver på?” Lars svarar ”Jag
tror faktiskt att de har alla delar klara men de är väl inte anpassade exakt till
det vi gör, men en demonstration borde vara möjligt.” Åsa säger ”Säg till dom
då att jag vill se hur deras lösning stödjer alla våra processer. Jag vill att dom
’demar’ alla våra användningsfall och jag vill att de personer som arbetar i
processerna är med och säger vad dom tycker. Är det viktiga förändrings-
synpunkter får du Per vara med och skriva ner dom. Dom ska med som krav
innan jag skriver på den här gången.” 
Erika säger med en suck ”Det låter ju väldigt bra, men ursäkta mig, jag har
hört det här förut. Det låter alltid så bra från början och sen när systemet in-
stalleras så känner vi oss totalt överkörda, vi har ju äntligen fått ordning på det
gamla systemet”. Åsa säger ”Jag vet, men det är skillnad den här gången, om
de inte uppfyller alla våra krav kan vi faktiskt välja att köpa det som är rätt och
köpa in resten från någon annan, eller hur Lars?” Lars svarar ” ’Yepp’, bara vi
sätter upp exempelvis ’javabönor’ som ett arkitekturkrav kan vi sedan välja
från vem vi köper vad i vårt system.” Per säger nu ”Men glöm inte bort
driften. Vi måste skriva in i ’specen’ hur driften ska fördelas mellan leverantö-
rerna, det är lurigt när man blandar in flera parter och vi vill inte tvingas att
själva ’drifta’ något vi inte kan. Tänk också på att vi måste få mer resurser för
att kunna testa mer. Varje gång vi får en ny systemdel måste vi ju dels testa
den men även testa hela systemet med den nya delen i.” Lars säger snabbt ”
Javisst måste ni testa mer men samtidigt kommer ni ju inte att behöva hålla på
och byta infrastruktur hela tiden. Så all tid för installation och dataportning
försvinner ju i princip. Den tiden kan ni ju testa på istället. Detta borde ju rim-
ligtvis leda till att vi får stabilare system egentligen. Ni kan testa mer och änd-
ra mindre helt enkelt.” Per säger muttrande ”Jaha ja, det där tror jag på när jag
ser det.” Erika säger nu lite upprört ”Nu pratar ni bara massa teknik igen. Var-
för blir det alltid så här? Jag trodde vi var överens att vi struntar i tekniken
bara vi får ett system som gör det vi vill för första gången.” Åsa säger med ett
leende ”Helt rätt Erika, vi överlämnar tekniken till Lars, Per och OS-data. Ni
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får se till att detta funkar. Ni får skriva in hur många krav ni vill kring design
och arkitektur och vad ni vill att leverantören ska åta sig. Ni vet ju vad ni ska
tänka på denna gången. Men Erika, ni får se till att verkligen beskriva vad ni
gör i era processgrafer och användningsfall. Tänk också på att lägga in alla
prestationsindikatorer ni har, om vi inte kravställer rätt kommer vi knappast få
rätt system, eller hur?” Alla i rummet nickar och Åsa passar på att avsluta
mötet och sammanfattar med att säga, ”Lars, du får se till att alla intresserade
leverantörer får kravspecifikationen och att de inom rimlig tid återkommer
med en lösningsspecifikation som beskriver vad de kan åta sig i detta. Innan
jag skriver på något vill jag själv se vad de tänker leverera och jag vill också
att berörd personal godkänner lösningsförslagen innan vi går vidare. Anna,
fortsätt att beskriva vad ni gör i era processmodeller och användningsfall. Om
inte annat har vi ju själva alltid nytta av att ha koll på vad vi gör.”

Genom att Arkadium AB har anammat vårt ramverk arbetet med att anskaffa
komponentbaserade informationssystem illustrerar scenariot i denna version
ett flertal fördelar jämfört med det scenario vi beskriver i inledningskapitlet.
Vi skulle vilja peka ut några av de fördelar som kan utläsas ur texten ovan:

1) Genom att utnyttja det arbetssätt för verksamhetsanalys som redan
används i verksamheten kan arbetet med att generera kravspecifika-
tioner avsevärt underlättas. Inblandande parter kan använda ett
arbetssätt de redan är familjära med och integrera arbetet med verk-
samhetsutveckling och kravspecificering.

2) Genom en tydlig indelning och beskrivning av typer av krav kan
Arkadium enkelt placera krav i rätt kategori och därigenom förmedla
kraven i en relevant struktur för tilltänkta leverantörer.

3) Genom införandet av prestationsindikatorer i ramverket kan
Arkadium identifiera och dokumentera kritiska prestandakrav direkt i
dokumentationen av berörd process. 

4) Genom att fokusera på anskaffning framför utveckling kan krav och
informationsbehov dokumenteras och analyseras på en mer översiklig
nivå som ofta passar verksamhetspersoner bättre än de mer
traditionella informationsmängdsbeskrivningar som är en förutsätt-
ning vid uteckling av skräddarsydda informationssystem.

5) Genom att använda komponentbaserade informationssystem kan
Arkadium undvika att låsa sig till en leverantör utan kan välja olika
leverantörer för olika systemdelar.

6) De ökar möjligheten till en framgångsrik anskaffning genom att
använda deras egen och redan existerande metodik för verksamhets-
analys och även existerande verksamhetsspråk. Detta ökar möjlig-
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heten till att kravspecifikationen i större grad speglar den verksamhet
den avser av kravställa.

7) Om anskaffningen inte blir framgånsgrik så har verksamheten inte
lagt lika mycket resurser på framställandet av kravspecifikationen då
verksamhetsanalysen i sig är användbar oavsett resultatet av anskaff-
ningen

17.2 Avhandlingens kunskapsbidrag 
Vi väljer att inledningsvis presentera vårt gemensamma kunskapsbidrag i form
av ramverket. Därefter följer kunskapsbidragen för varje kunskapsområde. I
anslutning till presentationen av bidrag för vi även ett resonemang utifrån an-
givna kvalitetskriterier. 

17.2.1 Ett ramverk för verksamhetsnära kravspecifika-
tion vid anskaffning av komponentbaserade in-
formationssystem

Ett av syftena med denna forskningsstudie är att utveckla ett ramverk för en
verksamhetsnära kravspecifikation genom att integrera specificering av krav i
de modeller som genereras under arbetet med verksamhetsanalys. Vår ut-
gångspunkt är att det blir bättre informationssystem om kravspecificeringsar-
betet utförs utifrån den verksamhet som bedrivs och som ska stödjas. Genom
att kraven identifieras i anslutning till arbetet med verksamhetsanalys anser vi
att möjligheten att kraven verkligen speglar verksamheten ökar. Vi anser vi-
dare att kravspecifikationen i sig får ett mervärde i organisationer då den för-
utom att dokumentera krav på informationssystem även dokumenterar den
verksamhet som bedrivs. Då organisationer kontinuerligt förändras och doku-
menteras genom verksamhetsanalys innebär detta att även kraven kan
kontinuerligt uppdateras och förändras . Detta i sin tur leder till att kravspeci-
fikationen mer korrekt speglar aktuell verksamhet. Ramverket och dess delar
finns beskrivna i detalj i avsnitt 16.6. 

Ramverkets trovärdighet
Vi har försökt att skapa trovärdighet för ramverket genom att försöka tydliggö-
ra vägen från forskningsfråga till resultat. Detta har vi gjort genom att följa
den forskningsprocess som finns beskriven i kapitel 2. Vi har även steg för
steg visat hur ramverkets ingående delar skapats dels inom varje kunskaps-
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område för sig för att sedan även beskriva hur integrationen genomförts i kapi-
tel 16. Vi har både använt oss av teori och empiri för att på så sätt ge flera per-
spektiv och därigenom försökt skapa en så komplett bild som möjligt. I de te-
oretiska såväl som de empiriska redogörelserna har vi arbetat mycket med
direkta citat för att möjliggöra för läsaren att själv bilda sig en uppfattning
kring den analys och tolkning vi genomför.

Ramverkets vidareförbarhet
Med vidareförbarhet menar vi hur väl ramverket kan förmedlas, förstås och
användas av andra. Vi har i kapitel 16 arbetat med att ge ramverket en så tyd-
lig struktur som möjligt genom att beskriva ramverket som bestående av olika
avsnitt. Genom att fokusera på helhet och delar anser vi att vi skapar förutsätt-
ningar för förståelse och användning. Vi har dessutom försökt att beskriva de
ingående delarna så klart och koncist och inte minst så kortfattat som möjligt,
detta anser vi vara viktiga aspekter för att förmedla, förstå och använda doku-
menterad kunskap. Vidare har vi både en grafisk beskrivning såväl som en
textuell beskrivning av ramverket för att återigen öka vidareförbarheten. Slut-
ligen har vi skapat ett konkret och komplett exempel av ramverket i använd-
ning för vi har båda uppfattningen att exemplifiera och koppla kunskap till
konkreta exempel är ett bra verktyg för att öka vidareförbarheten.

Ramverkets grundning
Vi har strävat efter att skapa ett välgrundat ramverk. Med välgrundat ramverk
menar vi att ramverket ska vara användbart, tillförlitligt och relevant, se kapi-
tel 2 för förklaringar av dessa begrepp. Ett välgrundat ramverk är grundat ur
olika perspektiv, i kapitel 2 beskriver vi den grundning av ramverket som vi
gör som bestående av teori-, empiri- och interngrundning.

Teorigrundning innebär att ramverket relateras och prövas mot annan allmän
teori. Detta har vi genomfört i de teorikapitel som finns i denna doktors-
avhandling (kapitel 1, 3, 4, 7, 10 och 13).

Empirigrundning innebär att ramverket prövas praktiskt. Detta har vi genom-
fört genom att rekonstruera en kravspecifikation som använts i empirin, och
delvis basera vårt ramverk på denna rekonstruktion. Vidare har vi skapat en
konkret kravspecifikation (se avsnitt 16.7) genom att tillämpa ramverket för
att därefter bjuda in de praktiker som skapade den ursprungliga kravspecifi-
kationen för att genomföra en bedömningsgrundning av ramverket. Denna
bedömningsgrundning finns redovisad i avsnitt 16.8.
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Slutligen ingår en interngrundning av ramverket. Interngrundning syftar till att
ramverkets rekommenderade notation framgår. Vidare ska det framgå hur
framställd dokumentation hänger ihop i en helhet. Begreppen i ramverket bör
vidare användas konsekvent och med en entydig innebörd. Ramverkets an-
vändare ska uppleva att ramverket erbjuder en ”röd tråd”. Detta uppnår vi
genom att när ramverket presenteras i kapitel 16 även ange rekommenderad
notationsform. Vi presenterar även ramverket utifrån en sammanhängande
helhet. Begreppsanvändningens entydighet redogörs för och dokumenteras då
integrationen av kunskapsbidragen genomförs, se avsnitt 16.6.

Ramverkets praktiska relevans 
Med praktisk relevans menar vi till vilken grad kunskapsbidrag är relevanta,
efterfrågade och leder till förbättringar och ökad förståelse för problemsitua-
tionen. Vi anser att vårt ramverk har hög praktisk relevans och detta baserar vi
på följande grunder:

Vi angriper ett klassiskt problem inom informatikämnet med ett nytt angrepps-
sätt. Genom att integrera arbetet med verksamhetsanalys och kravspecificering
i en modell skapar vi nya förutsättningar för att skapa kravspecifikationer som
bättre speglar den verksamhet de avser. Vi anser att integrationen av verk-
samhetsanalys och kravspecificering är möjlig då vi förutsätter att de mjukva-
rukomponenter som krävs inte utvecklas utan anskaffas. Nyckeln till integra-
tionen ligger i det faktum att en kravbild för att anskaffa existerande mjukva-
rukomponenter inte behöver vara lika formell och detaljerad som en kravbild
för utveckling av motsvarande komponenter. Inom Landstinget i Värmland be-
traktas detta som ett paradigmskifte i arbetet med kravspecificering.

Ramverkets användning leder till:

• En modell som består av olika beskrivningsformer som passar olika
intressenter. Exempelvis kan kundens verksamhet använda sin pro-
cessnotation och leverantören kan förstå samma förlopp utan att kun-
na specifik notation genom de textuella kompletterande användnings-
fallsbeskrivningarna.

• Modellen är baserad på det verksamhetsspråk som används i kundens
verksamhet och därigenom skapas möjlighet att spegla kundens verk-
samhet mer korrekt än om kundens verksamhet ska beskrivas med le-
verantörens (eller någon annans) språk.

• Modellen integrerar kunskap från två vanligtvis disparata områden.
Integrationen av områdena verksamhetsanalys och komponentbaserad
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systemutveckling ger en möjlighet att gå från infologisk problematik
till datalogisk problematik. Vi behöver dessutom inte fokusera lika
djupt på den datalogiska problematiken då den mestadels redan är
hanterad och manifesterad i de existerande komponenter som finns
för anskaffning. Vi behöver enbart fokusera på hur integration av
komponenter kan göras inte implementation. 

• En modell som är skapad för att stödja kommunikation mellan män-
niskor. Vi har som uttalat syfte att kravspecifikationen är ett dokument
som ska stödja kommunikation och förståelse mellan intressenter.

• En modell som kan användas för att bedriva verksamhetsutveckling,
detta medför att kravspecifikationen samtidigt uppdateras och
därigenom skapas förutsättningar för en aktuell och korrekt kravbild
vid anskaffning.

Vi anser även att den genomförda bedömningsgrundningen visar på ram-
verkets användbarhet och praktiska relevans genom de kommentarer som
medverkande praktiker uttalade.

17.3 Bidrag till de fyra kunskapsområdena 
Detta avsnitt består av en sammanfattning av de mest centrala kunskapsbidra-
gen från respektive kunskapsområde, i anslutning till vissa sammanfattningar
ges också en relatering till någon eller några av de uppsatta kvalitetskriterierna
på god forskning. Därefter följer en diskussion kring bidragen utifrån samma
kvalitetskriterier som användes avseende ramverket med fokus på det som är
gemensamt för alla bidragen.

17.3.1 Verksamhetsprocesser
De kunskapsbidrag vi genererat inom ramen för kunskapsområdet verk-
samhetsprocesser finns presenterat i avsnitt 6.8.1. Här följer en kort samman-
fattning av de mest centrala bidragen:

• En definition av begreppet verksamhetsprocess utifrån ett informa-
tionssystemutvecklingsperspektiv.

• En taxonomi för verksamhetsprocesser som visar generiska process-
begrepp som är relevanta att beakta i en informationssystemutveck-
ling samt preciserad möjlig innebörd i form av underkategorier. 
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• En taxonomi för verksamhetsprocesser som kan användas vid struktu-
rering, analys och utvärdering av processmodeller för att identifiera
om och hur väl de tillgodoser modellering av relevanta processbe-
grepp vid en informationssystemutveckling. 

17.3.2 Verksamhetsmodellering
De kunskapsbidrag vi genererat inom ramen för kunskapsområdet verk-
samhetsmodellering finns presenterat i avsnitt 9.6.1. Här följer en kort
sammanfattning av de mest centrala bidragen:

• En utvecklad definition av begreppet verksamhetsmodellering.

• Utvecklade modelleringsfaktorer som kan vara relevanta att beakta in-
för och under en verksamhetsmodellering för att kunna uppnå en fo-
kuserad och reflekterad modellering. 

• Modelleringsfaktorer kan användas vid strukturering, analys och vi-
dare utveckling av modelleringsfaktorer samt vid utformning av eller
utvärdering av modelleringsstrategier, processmodeller och metoder.

17.3.3 Mjukvarukomponent
De kunskapsbidrag vi genererat inom ramen för kunskapsområdet mjukvaru-
komponent återfinns i avsnitt 12.4. Här ges en kort sammanfattning av de mest
centrala bidragen:

• En utvecklad definition av begreppet mjukvarukomponent.

• En ny livscykel för komponentbaserade informationssystem.

• En definition av anskaffningsfasen som en brygga mellan verk-
samhetsanalys och systemutveckling och att anskaffningsfasen in-
nehåller en identifikationsfas där jämförelse av lösningsspecifikatio-
ner och kravspecifikationer görs. Denna jämförelse kan leda till att
kunden går vidare med anskaffningen och/eller utvecklar sin kravbild
(lösningsspecifikationen fungerar som möjliggörare), och/eller att le-
verantören utvecklar sina produkter (kravspecifikationen fungerar
som möjliggörare).

• Ett anskaffningsperspektiv medför möjligheten att betrakta mjuk-
varans utformning och datalogiska utformning som underordnad dess
infologiska utformning.
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17.3.4 Specificering
De kunskapsbidrag vi genererat inom ramen för kunskapsområdet specifice-
ring återfinns i avsnitt 15.3. Här ges en kort sammanfattning av de mest cen-
trala bidragen:

• En kravspecifikations korrekthet avseende speglingen av den verk-
samhet den avser ökar om de berörda verksamhetspersonerna får be-
skriva verksamheten på ett för dem förståeligt sätt (notation och
språk) 

• Både krav- och lösningsspecifikationer kan fungera som både ett ur-
valsintrument (underlag för val av lösning, eller val av krav) men äv-
en som ett påverkansinstrument (påverkan på vad leverantörer leve-
rerar eller vad kunden accepterar).

• Vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem har krav-
specificeringsarbetet större likheter med kravspecificeringsarbetet vid
anskaffning av standardsystem än kravspecificeringsarbetet vid skräd-
darsydd utveckling

• Krav- och lösningsspecificering bör resultera i specifikationer som är
skapade för att stödja och underlätta förståelse av och kommunikation
mellan människor.

• Krav- och lösningsspecifikationer kan med fördel ha en diversifierad
abstraktionsnivå i specifikationerna. Detta medför att specificerings-
arbetet kan effektiviseras och att användningen av specifikationen kan
anpassas. Exempelvis kan en kund beskriva funktionalitetskrav på
lösningar de vet redan existerar på en hög abstraktionsnivå och be-
skriva funktionalitetskrav på lösningar de vet inte existerar på en låg
abstraktionsnivå. En leverantör kan använda en diversifierad abstrak-
tionsnivå i sina lösningsspecifikationer för att stödja de olika behov
en kund har då en anskaffning genomförs. Exempelvis kan lösnings-
specifikationen under identifikationsfasen underlätta identifikation
genom en hög abstraktionsnivå som förmedlar lösningens funktionali-
tet på ett för kunden begripligt sätt. Vid eventuell upphandling kan
kunden ta del av mer detaljerade avsnitt av specifikationen för att
möjliggöra test och integrering i kundens system.

• En kravspecifikation för anskaffning av komponentbaserade informa-
tionssystem behöver hantera det faktum att det inte behöver vara en
leverantör med huvudansvar som levererar lösningen. Olika le-
verantörer kan leverera skilda komponenter i samma system. Detta
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medför att huvudansvar för lösningen som en helhet behöver identi-
fieras och fördelas.

17.3.5 Kunskapsbidragens trovärdighet, vidareför-
barhet och praktiska relevans

Vi har arbetat för att skapa trovärdighet i våra kunskapsbidrag genom att
redogöra för den forskningsprocess som startat med forskningsfråga och
resulterar i dessa bidrag. Vi lämnar det upp till läsaren att bedöma vår forsk-
ningsprocess och därigenom även värdera våra resultat. Genom att vi tydlig-
gjort vårt tillvägagångssätt har vi därigenom bidragit till trovärdigheten i våra
resultat. Vi har vidare dokumenterat steg för steg hur vi genom dokumentation
och analys av både teori och empiri inom respektive kunskapsområde
genererat de resultat som sammanfattats i avsnitten ovan. I dokumentationen
av teori och empiri har vi arbetat mycket med direkta citat för att möjliggöra
för läsaren att själv bilda sig en uppfattning kring den analys och tolkning vi
genomför. Vidare har vi arbetat med begreppsmodellering genom begrepps-
tabeller och begreppsgrafer för att därigenom genomföra vår analys. 

Avseende trovärdigheten i bidragen till kunskapsområdet specificering vill vi
påtala en viss snedfördelning i forskningsprocessen. Dels har vi avgränsat oss
till ett kundperspektiv vilket medfört att vi haft ett större fokus på kravspeci-
ficering och kravspecifikationen än på lösningsspecificering och lösnings-
specifikationen. Vidare har vi som syfte med denna forskningsstudie att skapa
ett ramverk för verksamhetsnära kravspecifikation vilket medfört att vi har en
större tyngdpunkt på specifikationer framför specificering. Vi lämnar det till
läsaren att avgöra trovärdigheten i dessa resultat genom denna redogörelse. 

Avseende kunskapsbidragens vidareförbarhet avseende förmedling, förståelse
och användning har vi strävat efter att använda ett enhetligt arbetssätt. Vi har
satt upp en gemensam struktur för hur varje kunskapsområde ska presenteras
och sedan använt denna genomgående i alla kunskapsområden. Detta manife-
sterar sig genom kapitelstrukturen som vi strävat efter att hålla så enhetlig som
möjlig för varje kunskapsområde. Vi har även arbetat med begreppstabeller i
alla delar för att därigenom skapa en enhetlig struktur. Vi vill dock påpeka att
det är två personer med olika forskningsbakgrund som arbetat i denna avhand-
ling och att vi ansvarar för olika delar av avhandlingen. Detta har medfört vis-
sa skillnader i presentationen av de olika kunskapsområdena. Vi anser att enda
sättet att få en enhetlig presentation vore att låta en författare författa hela dok-
torsavhandlingen. Vår målsättning är en integration av två olika forsknings-
bakgrunder och därigenom anser vi att nackdelarna med en inte fullt enhetlig
presentation övervägs av fördelarna med den kunskapsintegration som skett. 
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Slutligen vill vi diskutera kunskapsbidragens praktiska relevans. Med praktisk
relevans menar vi till vilken grad kunskapsbidrag är relevanta, efterfrågade
och leder till förbättringar och ökad förståelse för problemsituationen. Vi anser
att våra kunskapsbidrag har hög praktisk relevans och detta baserar vi på våra
kunskapsområdens höga aktualitet. Kunskapsområdet mjukvarukomponent är
fortfarande under utveckling och kan inte betraktas som fullt moget ännu.
Inom området ligger dessutom tyngdpunkten fortfarande på utveckling av
komponenter och den datalogiska problematik detta medför. Vi betraktar
istället den datalogiska problematiken som redan hanterad då vi förespråkar
anskaffning av existerande komponenter framför utveckling av nya. Detta
medför att vi kan fokusera mer på de infologiska problemen och därigenom
skapa förutsättningar för informationssystem som stödjer verksamheten. Kun-
skapsområdena verksamhetsprocesser och verksamhetsmodellering är mer
mogna kunskapsområden. Där anser vi att den praktiska relevansen vara den
strukturering och klassificering som skett av teori och användning av denna.
Vi vill snarare skapa enkelhet och tydlighet i vad dessa kunskapsområden bi-
drar med och sätta användaren och användningen i centrum och inte fördjupa
oss i forskningsmässiga spetsfundigheter. Därför är våra resultat av möjlig in-
nebörd av verksamhetsprocesser en typ av checklista som kan användas för att
effektivisera och stödja planering och genomförande av processmodellering.
Denna lista är baserad på lärdomar från både teori och empiri och samlade för
att kunna stödja en fokuserad modellering, d.v.s. vad som kan vara relevant att
kartlägga. I praktiken kan denna lista fyllas på och vidareutvecklas till organi-
sationers egna metoder eller utgöra underlag till val av befintliga metoder. 

Att bidra med kritiska modelleringsfaktorer känns ytterst relevant eftersom det
är i praktiken som modellering utövas. Att kunna rikta uppmärksamhet mot
vilka faktorer som i teori och empiri visat sig spela en betydande roll stödjer
en reflekterad modellering, d.v.s. alternativa vägval att fundera på utifrån
situation. I praktiken kan dessa faktorer vidareutvecklas till organisationers
egna strategier och användas som underlag för att effektivisera och stödja
planering, genomförande och utvärdering av en modellering. En modellering
behöver inte längre vara något som startas upp utan närmare specifikation utan
kan, med hjälp av modelleringsfaktorer, planeras, mål- och kravställas. Något
som i praktiken kan innebära en betydande effektivisering och större möjlighet
att nå bättre resultat.

Genom att använda ramverket i en verksamhetsmodellering kan en användbar
beskrivning av verksamhetens processer nås i form av en multifunktionell
specifikation för identifikation, beskrivning, utformning, anskaffning, krav-
hantering och förvaltning av mjukvarukomponenter. Ramverket ger riktlinjer
om vad som är av intresse, i vår kontext, att beskriva i en verksamhetsmodell.
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Resultatet i form av verksamhetsmodellen kan sedan användas i många olika
situationer där kunskap om den verksamhet som bedrivs i form av processer
och dess stöd av informationssystem är av värde. Bidragen kring lösnings-
specificering och lösningsspecifikation betraktar vi som praktiskt relevanta
genom att de i dagsläget behandlas ytterst minimalt inom kunskapsområdet
specificering. Tyngdpunkten ligger på kravställande och inte på dokumen-
tering av lösningar. Detta gör att även om vi har tyngdpunkten på kravstäl-
landet så är våra bidrag kring lösningsspecificering och lösningsspecifikation
högst relevanta. Vidare så är det faktum att arbetet med kravspecificering är ett
av de mest eftersatta områdena inom systemutveckling ett bra argument för
varför dessa bidrag har hög praktisk relevans.

17.4 Vidare forskning
En svaghet med denna forskningsstudie är det faktum att ramverket inte
prövats i skarpa projekt i empirin. Vi har genom en rekonstruktion och en
bedömningsgrundning prövat ramverket men det är inte prövat i ett skarpt pro-
jekt där en kravspecifikation ska genereras. Det skulle därför vara givande att
genomföra en serie skarpa tillämpningar och genom dessa förbättra och
eventuellt vidareutveckla ramverket till att ännu bättre bidra till möjligheten
att anskaffa komponentbaserade informationssystem som stödjer verksamhe-
ten. 

Det skulle även vara intressant att gå vidare med arbetet att skapa verk-
samhetsnära lösningsspecifikationer och ta fram ett motsvarande ramverk för
det. Det är ett område som vi anser kommer att få en stor praktisk relevans i
samma takt som komponentbaserad systemutveckling breder ut sig inom
mjukvaruindustrin. För att komponentbaserad systemutveckling ska bli en
framgångsrik utvecklingsstrategi måste större fokus läggas på hur anskaffning
av existerande lösningar kan genomföras. En av orsakerna till strategins popu-
laritet är möjligheten att komma bort från nyutveckling och istället nå återan-
vändning. Detta synsätt behöver även få genomslag i de forskningsmiljöer
som forskar kring komponentbaserad systemutveckling och praktiskt använd-
bara forskningsresultat.

Ett annat tänkbart forskningsområde är att anpassa ramverket till att avse krav-
specifikationer för webbtjänster (webbservices). Det finns en strävan efter att
skapa distribuerade system genom att leverantörer inte levererar en komponent
i form av en exekverbar enhet utan istället erbjuder kunder att via Internet
direkt använda komponenten i leverantörens egna infrastruktur. Detta skulle
innebära att en kund inte behöver ha en egen infrastruktur för all funktionalitet
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utan kan ’köpa’ exekveringstid av en leverantör och via Internet använda den
tjänst som representerar den funktionalitet kunden efterfrågar. 

Öppen källkod är ett begrepp som just nu får en hel del uppmärksamhet. Tan-
ken med öppen källkod är att lösningar inte är specifika leverantörers egen-
dom utan att källkod och dokumentation är fritt användbart och utvecklings-
bart av alla som har intresse därav. Man kan fråga sig på vilket sätt en le-
verantör kan överleva med strategin att ge bort sina produkter men ett sådant
resonemang är att förenkla fenomenet. Genom att tillgängliggöra källkod ska-
pas även möjligheten att kostnaden för anpassningar och vidareutvecklingar
sprids på flera parter istället för att en leverantör själv bekostar detta. Vidare
kan lösningen få en mycket större användning genom ett fritt användande.
Detta kan i sin tur ge leverantören andra affärsmöjligheter genom att exempel-
vis sälja installations- och driftshjälp, support och användarutbildning. De nya
affärsmodeller som skapas genom öppen källkod är ett område som vi anser
har en framtid. Det skulle vara intressant att anpassa vårt ramverk för att möj-
liggöra anskaffning av komponenter som distribueras i form av öppen källkod.

Ett annat intressant spår är att gå vidare med ramverket och en koppling till
SCOR (Supply-Chain Operations Reference Model) och dess riktlinjer för vad
som ska betraktas som standardprocesser och hur dessa ska beskrivas. En möj-
lighet är att genom att använda ramverket i en modellering av verksamhetens
processer kunna få riktlinjer för hur en uppdelning av vad som kan betraktas
som generella (allmänna) och vad som är specialiserade aktiviteter i en organi-
sation. Detta för att snabbare och enklare kunna ta ställning till var behov av
t.ex. mjukvarukomponenter finns för att stödja dessa standardprocesser eller
för att identifiera relevant verksamhet att bedriva i samverkan med andra
organisationer eller helt lägga ut på annan organisation. 

Andra uppslag till vidare forskning för kunskapsområdena verksamhetspro-
cesser och verksamhetsmodellering är att utveckla anpassade metoder för
komponentbaserad systemutveckling utifrån våra resultat. Utveckling eller vi-
dareutveckling av existerande metoder inom respektive kunskapsområde skul-
le även vara intressant utifrån våra resultat. Ontologier i betydelsen innebörd
av fenomen kan byggas upp utifrån våra taxonomier. Det finns redan utveck-
lade ontologier för praktik (Goldkuhl & Röstlinger, 2005) och verksamheter/
organisationer (Dietz, 2006). En uppgift i vidare forskning kan vara att gå
vidare med att utveckla en ontologi för verksamhetsmodellering genom att inte
enbart vidare fokusera ’varför’, ’vad’ och ’hur’ utan också lägga till dimen-
sionerna ’vem’, ’var’ och ’när’ modellera. 
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18 English Summary
The Encounter between Processes and Components – Towards a Frame-
work for a Close-to-Business Requirements Specification for Acquisition
of Component-Based Information Systems

Background 

This thesis deals with one of the classical problems within the research field of
information systems analysis. This problem is how to create usable require-
ments specifications that describes the business needs rather than technical re-
quirements on non existing information systems. We initially choose to de-
scribe a requirements specification as a collection of documents that are in-
tended to be used as the foundation for systems development or systems acqui-
sition. We want to develop a framework for requirements specifications that
are close-to-business. With close-to-business we mean the capture of business
requirements in a context as close to the actual activities in the business as
possible. We identify the following purposes with our thesis:

� Clarify the connection between the business needs and the require-
ments specification

� Create the possibility to judge and communicate the connections be-
tween business processes and component-based information systems
and the reasons why these should be integrated.

� Avoid overlapping system functionality.

� Enable identification, and documentation of requirements on compo-
nent-based information systems.

� Enable and simplify communication between the different stakehold-
ers when component-based information systems are to be acquired.

� Generate up-to-date, usable and efficient documentation that de-
scribes the system as close-to the business as possible.

� Handle new and changed requirements based upon business change. 

� Enable business-process development throughout the entire organisa-
tion including existing and new component-based information sys-
tems.

With component-based systems development we mean that software systems
should be constructed from prefabricated, easily identifiable software compo-
nents (Szyperski, 2002, Christiansson B, 2001). To develop software systems
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with a component-based approach is one of the newer trends within the soft-
ware development community.

Part 1 Research questions
In this thesis we try to show that businesses gets more concordant information
systems if requirements are specified simultaneously and integrated in the
same documents that are created when performing business-process develop-
ment. The main research question that is raised is

“How can we combine business-processes and software components in a
close-to-business requirement specification?”

In conjunction with this main research question we also identify several re-
search questions to complement the main research question:

“Which generic notions and possible features can be used to identify and de-
scribe business-processes?”

“Which critical modeling-aspects are relevant to identify when performing
business-modeling?”

“Which generic notions and possible features can be used to identify and de-
scribe software components?”

“Which critical specifying- and specification-aspects are relevant to identify
when performing component-based information systems acquisition?”

The goal of these questions are to integrate knowledge from four knowledge
areas. We call these areas business-processes, business-modeling, software
components and specificying. 

The thesis is based on theoretical and empirical studies in the four above men-
tioned knowledge areas. For each area we have answered the intended re-
search question by analyzing theoretical and empirical aspects. For our empiri-
cal studies we have used the same organization and the same project for all
four areas. The project is called VISI which is a Swedish acronym for acquisi-
tion of a health-care information system. The project took place in the county
council of Värmland in Sweden. The project was aiming towards a require-
ments specification for acquisition of component-based information systems.
They also used a process-perspective on the health-care activities within the
county council. We have had access to and interviewed the leading personell
in the project and access to all produced documentation within the project.
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Part 2 Business processes
To be able to know ”what” to describe concerning business processes we have
to understand business in general and business processes in particularly. Our
ontological prerequisites concerning business is based upon the Theory of
Practice (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Our study is, besides our empirical
findings, based on literature in the field of information systems development
and analysis of business process models such as ”ARIS business process mod-
el” (Scheer, 1999), “Activity chain diagram” (Österle, 1995), ”Activity dia-
gram/Process diagram” (Eriksson & Penker, 2000) and “Action Diagrams”
(Röstlinger & Goldkuhl, 2006). Our conclusions are that business processes
are essential when analyzing, (re)designing or (re)engineering businesses and
information systems. Even though basic notations like 'action', 'flow' and 'in-
put' are not precisely defined. We have identified seven essential elements in
business processes to be used in reconstructing and describing business pro-
cesses and/or in evaluating process models in theory and practice. Our seven
generic business process elements are goal, activity/action, flow, action object
(input and output), actor, recipient and organisation. For each of these ele-
ments we have a definition and a structured content of category construction
to be useful in informations systems development when modeling business
processes.   

Based upon this developed notion of business processes, some essential ele-
ments have been identified to be useful in the context of acquisition of exist-
ing software components as a contribution to our framework (part 6).

Part 3 Business modeling
When developing and evaluating information systems, business modeling has
become an important and increasing task. Business modeling is used to reach
an understanding of business and its present and future information systems.
Business modeling is about asking questions about business and to construct
and documenting answers in business models. Models are used to understand
and change business (Tolis & Nilsson, 1996). Business models should consist
of categories that reflect intended aspects to highlight. A framework for a
close-to-business requirement specification, to enable acquisition of existing
software components, should use an integrated business model with essential
features based on business processes (part 2), software components (part 4)
and specifying (part 5). 

Our approach is to perform a focused and reflective modeling. With a focused
modeling you should know why you need certain elements of representation in
a model and be sure to capture relevant knowledge of business processes to
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use in a given situation. This requires a framework (part 6) to be used as a
guide to the essential elements of a business process in a given situation. Fur-
ther more, modeling efforts need to be efficient and it is necessary to make
well-grounded reflections. Our modeling factors are different factors which
make a difference to the business modeling. Modeling factors to be concerned
before, during and after the modeling situation. The decisions on these model-
ing factors have a bearing on ”why” business models are worked out, ”what”
they should describe and ”how” they should be constructed. In any develop-
ment project the first issue to deal with is however Challenges and Obstacles.
Some examples of modeling factors are Motives for process orientation and
business process modeling, Purposes in use of process models, Process per-
spective, Process framework, Views in process models, Time perspective,
Mapping plan, Modeling actors and Modeling tools.

Based upon these modeling factors a strategy for business modeling can be de-
veloped. They may also be used as an analysis model in reconstructing, de-
scribing or evaluating theoretical as well as business knowledge concerning
modeling.   

Part 4 Software components
In this thesis we develop a definition of the notion of software component
based on theoretical and empirical studies. The definition we derive is:

“A software component is independent, is reusable, offers well defined busi-
ness supporting functionality through a well-defined communication interface,
can influence/be influenced by other software components, should have a so-
lution-specification, and can consist of several different implementations and
executable forms.” 

We also identify the need for a new life-cycle for component-based informa-
tion systems. This life-cycle identifies the existence of both the developing or-
ganization as well as the customer. Furthermore we identify the acquisition
phase as a bridge between business modeling and systems development. When
we use the perspective of acquiring existing software components rather than
developing new ones we get an interesting shift in workload between cus-
tomer and supplier. Beforehand developers had to create a requirements speci-
fication with enough details to enable development. This implied that the re-
quirement specification had to cover the entire solution. With the notion of ac-
quisition the activities of specifying solutions lies within the suppliers tasks.
The customer only needs to identify enough requirements to enable identifica-
tion rather than development.
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Part 5 Specifying
A requirements specification is a document that summarizes requirements and
is used for communicating a customer's requirements to a potential supplier. A
solution-specification is a document that summarizes the features and intended
usage for communicating a suppliers available solutions to a potential cus-
tomer. Both of these documents needs to enable communication between
stakeholders, be changeable, act as selection and identification documents, be
used to influence stakeholders, provide a safe and stable storage of require-
ments as well as solution descriptions. 

One critical aspect is the level of abstraction used when formulating the speci-
fication. We identify the possibility to use a diversified level of abstraction in
the same specification. In a requirements specification we can use a high level
of abstraction if we believe that the solution already exists. In that case we
only need the requirement to enable identification. In another part of the speci-
fication we foresee the need to develop new solutions, in that case we can de-
scribe those requirements on a lower level of abstraction more suitable to en-
able development. A supplier can use the same principles and in the same so-
lution-specification use a high level of abstraction to enable identification.
Thereafter the supplier can use a lower level of abstraction when describing
how the solution is to be integrated in the customer's existing architecture. 

We identify that a requirement specification needs to handle four different
types of requirements. 1) Functional requirements. Functional requirements
are the most common type of requirement and refer to the properties of the
software system in the form of functionality or system features. 2) Perfor-
mance requirements. Performance requirements concern the performance of
the software system. The most common performance requirements concerns
speed, capacity, reliability, security and usability. They are oftentimes directly
connected to one or several functional requirements. 3) Design and architec-
tural constraints. Design and architectural constraints are the non-functional
requirements. They are instead constraints on the actual design and construc-
tion of the software system. These are initiated both from the client but also
from the developer of the system. They can handle issues such as, develop-
ment strategies, development tools, architecture constraints, communication
requirements. 4) Commercial and supplier requirements. Commercial and sup-
plier requirements concern the actual costs and deadlines. They also handle re-
sponsibili-ties such as legal issues regarding licenses and failure. If special re-
quirements on the supplier is needed such as a certain expertise or knowledge
this type of requirements are added to this category.
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Part 6 A framework for a close-to-business
requirement specification
We have created a framework for a close-to-business requirement specifica-
tion to be used for component-based information systems acquisition. Our pur-
pose is to integrate the requirements into the documents created when per-
forming business development. The fact that requirements are identified close
to the business they are intended for will increase their accuracy and thereby
enable better system support in the business. The requirement specification in
itself becomes a more used and important document for the customer because
it does not only consist of requirements but also descriptions and documenta-
tion of the business-processes and procedures. Another result is the fact that
business change and when business changes so does requirements. By using
our integrated strategy the requirements will be more up-to date and mirror the
business more correctly. 

When using our framework you can receive a model that consists of different
notations that fit different stakeholders. A customer can continue using their
favorite notation and does not have to adopt some new notation suggested by a
potential supplier. The specification will be expressed in the same language as
the customer uses in its daily work. The specification will integrate two nor-
mally separate notions business models and software requirements. The speci-
fication will enable and support communication between people (stakeholders)
and focuses upon understandability. Our framework is based on essential ele-
ments which are relevant for a procurer to enable software component acquisi-
tion. The framework consists of five sections concerning 1) the business con-
text of information systems – in a system overview, 2) commercial and suppli-
er-related requirements, 3) design and architecture constraints, 4) performance
requirements and 5) an integrated process model – in a combined graphical
and textual description of business processes and use cases, see Figure 18.1
below. 
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Kapitel 18. English Summary

Figure 18.1 A framework for a close-to-business requirements specification 
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Avsnitt 1: Innebörd av LiV:s centrala begrepp utifrån begreppsmodellen,
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Avsnitt 2: Exempel på innehåll i verksamhetsspecifika processbeskrivningar i
kravspecifikationens underbilagor  



Arbetsterapiprocessen (VISI 2001, bilaga 4, sid. 3-5) beskrivs i form av en
processgraf där delprocesser/aktiviteter är kopplade till användningsfall via en
symbol (elips) där identifierare och benämning på användningsfall kan utläsas.
Delprocesser som beskrivs är att Bedöma, Hänvisa, Avslå och Acceptera
vårdbegäran. Bedöma vårdbehov, Planera [vårdplan], Behandlande åtgärd,
Utredande åtgärd [genomförande av vårdplan], Utvärdering, Uppföljning,
Avveckling och Hänvisning. Det är svårt att utläsa start och slut för
processen. Vissa delprocesser känns mer som ett delresultat som avslutar eller
går vidare till annan process (hänvisa vårdbegäran, avslå vårdbegäran och
hänvisning). Det första användningsfallet som föreslås är ”Att skapa
vårdbegäran” vilket inte är något som sker inom arbetsterapiprocessen men
där de uppgifter som behövs för att initiera arbetsterapiprocessen beskrivs.
Aktörer framgår inte i processgrafen. Flödet visas i form av tunna pilar
mellan delprocesser men enbart vårdbegäran och vårdåtagande (med olika
symboler) har tydliggjorts i processen. Det går dock inte att utläsa när ett
vårdåtagande övergår till en vårdplan och vilken annan information som
vidareförs i processen. Utförande i delprocesser (beskrivs i
användningsfallen) och koppling till informationsresurs/applikation/media
sker i form av vertikala och grövre pilar till ett notplan innehållande VIS,
Hjälpmedelssystem, Bedömningsmodul och Mail.

I den textuella beskrivningen till grafen finns också exempel på aktiviteter
avseende hantering av hjälpmedel som inte ingår i behandlande åtgärder i
arbetsterapiprocessen utan som tillhör en administrativ stödprocess (registrera
nytt, lagerhålla, söka, beställa service av, fakturera kostnad för, återta
hjälpmedel). Det finns också en kommentar om krav på utvecklat samarbete
med andra aktörer, vårdgivare (kommunen) i utredande åtgärder i form av
effektiv och säker informationsöverföring. Även behov av statistik för
verksamhetsplanering och kompetensutveckling uttrycks. Det går inte att
utläsa vilken information eller vilka uppgifter som skulle vara aktuella i
samarbete med kommuner och uttag av statistik. Slutligen så nämns ett IT-
stöd som finns på två enheter. Hur eller om detta system kan utnyttjas framgår
inte av processgrafen.

I beskrivningen av Anestesi-Operation-UVA-processen (VISI 2001, bilaga 3,
sid. 6) finns en textuell beskrivning av förloppet och en processgraf där
delprocesser/aktiviteter är kopplade till 20 användningsfall via en symbol
(elips) där identifierare och benämning på användningsfall kan utläsas.
Delprocesser som beskrivs är att Skicka op-anmälan, Sätta på planeringslista,
Pre-op bedömning, Gemensam planering, Pre-op omhändertag. Operation och



Post-op. Det är svårt att utläsa start och slut för processen. Fem
användningsfall finns beskrivna inom en ruta som ligger placerad parallellt
med en symbol för VIS längst ner i grafen, dessa är inte kopplade till varandra
eller kopplad till någon delprocess i vårdprocessen. Det första
användningsfallet som föreslås är ”Visa vårdutbud”. Aktörer framgår inte i
processgrafen. Flödet visas i form av tunna pilar mellan delprocesser men har
ingen benämning. Det går inte att utläsa vilken information som används i
och vidareförs i processen. Illustration av utförande i delprocesser (beskrivs i
användningsfallen) och koppling till informationsresurs/applikation/media
saknas. 

I den textuella beskrivningen till grafen finns en mer utförlig beskrivning av
förloppet i processen från början till slut, med början i att motta och registrera
vårdbegäran, skapa vårdåtagande/placera på väntelista, bedöma vårdbehov
som ev. leder till en operationsanmälan vilken initierar processen. Behov av
olika typer av information och funktionalitet uttrycks. Att notera är att
många av de generella delprocesserna inte beskrivs närmare. Planera vård,
Utföra vård och Utvärdera vård är de som beskrivs. Det finns exempel på
aktiviteter avseende hantering som tillhör viktiga stödprocesser med behov av
IT-stöd (läkemedels-, förråds- och sterilgodshantering samt personaladmini-
strativa system). Viktiga samarbetsparter i form av andra vårdenheter inom
LiV finns listade (intensivvård, röntgen, akutmottagning, lab och
personalavd.), sjukhus/ vårdkliniker/vårdcentraler i Värmland och
regionsjukhus. Det går inte att utläsa vilken typ av kommunikation,
informationsutbyte eller vilka uppgifter som skulle vara aktuella i samarbete
med dessa aktörer. Slutligen så nämns ett IT-stöd som finns på två enheter.
Hur eller om detta system kan utnyttjas framgår inte av processgrafen.
Befintliga IT-system listas med beskrivning av användning, övergripande
funktionalitet och uppgifter att registrera/hämta. Två IT-tjänster som önskas
listas, antal användare och deras behov av utbildning samt särskilda krav på
media (handdatorer och streckkodspenna) omnämns.

Vi kan också i verksamhetsbeskrivningen utläsa länsverksamhetens (AN-OP-
IVA-kliniken Värmland) uppdrag, organisation, professioner (läkare,
sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, IT-samordnare,
Ekonomisekreterare, Personalsekreterare) samt geografiska spridning
(Torsby, Kristinehamn, Arvika, Säffle och Karlstad). 



Exempel på företeelser och de symboler som har använts i verksamhets-
specifika processbeskrivningar (grafiskt och i tillhörande text) i krav-
specifikationens underbilagor  

� ���� ; �  �� � � #� � 
! � � + � ������� � %  � ����� � �

< ���� �
�8$)

� �! 1 �� ���
$ % 
$�
���
$� �$�  �! • � �� ������ 
���
���� ��� �8
�� ! ��
�
� ��8$��� 	�
8
�  �! � �
	����

• � ���� 
���

• & �� ��	�����

• #�
$�� �� �8
��
� ����8
�� � � 	����

< ���� �
�8$)

� �!  	�� �
! � 3 � � � 	���! $�  �! 1 �� ���
 • 4 �� ��

• 4 ��$1 �! ����$� � �
��! ��$	���$�� � �� ���
�
�����$�
$�  �!  ��


• #��� ��$�
�� ���	�� 


< ���� �
,

� �! 1 ��� � • < �! ���$� � �$��! ��
	���$�

�  ���	�� 
��
����

- $� �
	����	�

< ���� �
,

� �� ������ 
�� A ������ �� • ������8
��� ����	����� �8
� 
! �����	����� �8
����������	�����8$�� 0
���� �! 
���8
��� 
� �������	�����
 ���� 
�������	�����

< ���� �
)

� �!  ��
 � ��
���! �$ 	� ��! ��.
�  �! 	��
�	��

• 4 �� ��$� 	��� 

 �	��
	�
�$1 ��� �

• �

�� ����$�		.�����

0�

• #�
$���$�$���0
� ����
$��! $�

�

�  �! � �� ���

< ���� �
)

 0� 3 � ���
! �$1 ���
! ��
� • 4 �		�$�� $ �	��
	�


• /�

�$�$�  �!  ��




� ���� ; �  �� � � #� � 
! � � + � ������� � %  � ����� � �

< ���� �
,8$)

� �� �� � �����$ < ������ �$�$�� ��$��
�
� �
! 
�
� �����

• ' 	����$�$���� �
�$� � �
 ��������	

< ���� �
)

< ���� 	� � 
�	

< ���� �
)

/��! �

< ���� �
)8$,

3 
� �
! 
�
� ����� 3 �	�� �	�	��$�� �$����$�
! �� �� � �����$�$�� ��$��
�
	����	�� 
$��! $�� 0
	��
�	��

Avsnitt 3: Exempel på företeelser som har beskrivits i verksamhetsspecifika
textuella användningsfall i kravspecifikationens underbilagor   
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Bilaga 2 Intervjufrågor

1. Vilka är Dina arbetsuppgifter i verksamheten (titel) och vilken roll hade Du
i VISI-projektet?

2. Varför använder ni en processyn?

3. Har ni upptäckt några problem med processyn?

4. För vilka ändamål har processmodeller använts i VISI-projektet?

a) Vad har varit extra viktigt att dokumentera i processmodeller?

b) Vad har varit mindre viktigt att dokumentera (inte använt)?

c) Är det något som ni borde ha dokumenterat (saknat)?

5. I kravspecifikationen står det "De funktionella kraven i denna
kravspecifikation utgår från generaliserade processbeskrivningar." (VISI,
2001:5)

a) Hur identifierar ni generella processer? 

b) Vad kännetecknar en process som inte är generell? 

c) Varför utgår ni ifrån generella processer och inte specifika? 

6. I kravspecifikationen står det "De användningsfall som är kravgrundande
redovisas i underbilaga 1. Övriga icke kravgrundande användningsfall
redovisas tillsammans med verksamhets- och processbeskrivningar i
underbilagorna 2-15." (VISI, 2001:8)

a) För vilka ändamål har användningsfall använts i VISI-projektet? 

b) Vad avgör om ett användningsfall är kravgrundande? 

c) Hur ser kopplingen ut mellan användningsfall och process
beskrivningar? 

e) Vilken abstraktionsnivå har valts i processbeskrivningarna? 

7. Hur har dokumentationen (IT-stöd för vårdprocesser; LiVs koncept;
kravspecifikation) används i verksamheten inför, vid och efter anskaffning?

 



8. Varför använder ni en komponentsyn?

9. Har ni upptäckt några problem med komponentsyn?

10. Vilka problem/styrkor med anskaffning av komponenter har ni upplevt?

11. Hur har ni identifierat komponenter (avgränsat)?

12. Har ni på något sätt utnyttjat era processmodeller för att koppla krav till
komponent?

13. Vad är en kravspecifikation?

a) Vad är syftet med kravspecifikationen?

b) För vem är kravspecifikationen utformad?

c) Vad utmärker en användbar kravspecifikation (innehåll)?

14. Vad har varit mindre viktigt att dokumentera (inte använt)?

15. Är det något som ni borde ha dokumenterat (saknat)?

16. Vad har varit viktigt att dokumentera i en komponentspecifikation?

17. Hur kopplar ni konkreta krav till specifika komponenter?

18. Vilka är motiven till vald abstraktionsnivå i kravspecifikationen?

19. Har ni viktade krav (krav som är viktigare än andra)?

20. Vilka faktorer anser ni vara avgörande för en framgångsrik anskaffning av
komponenter?

21. Vad utmärker en användbar kravspecifikation (dokumentation/form)?



Bilaga 3 Klassifikationen från
ComponentSource (2005)
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Bilaga 4 Sammanfattning av 20 specifika-
tionsstrategier för mjukvarukomponenter

Vi använde oss av 4 dimensioner när vi genomförde denna studie. Dessa dim-
ensioner är baserade på våra utgångspunkter redovisade i syfte och avgräns-
ningar i kapitel 1.

Den första dimensionen är vilket problemområde som har fokus i strategin. Vi
utgår ifrån Langefors (1995) infologiska och datalogiska problemområden.
Denna dimension motiveras med att om vi betraktar komponenter som redan
existerande är det datalogiska problemområdet reducerat då en mjukvaru-
utveckling inte är nödvändig. Detta innebär att mer fokus kan läggas på det
infologiska problemområdet. 

Den andra dimensionen är graden av formalitet i dokumentationen som
definieras i strategin. Här finns ett spann från informella ostrukturerade,
textuella eller muntliga beskrivningar av funktionalitet där kanske bara kritisk
funktionalitet definieras till formella, semantiskt välstrukturerade beskriv-
ningstekniker där varje tänkbart attribut och funktion är definierad i minsta
detalj.

Den tredje dimensionen är den tänkta användningen av specifikationen. Här
ser vi två parametrar antingen syftar specifikationen till att vara underlag för
en traditionell skräddarsydd mjukvaruutveckling av komponenter alternativt
syftar specifikationen att ligga till underlag för en anskaffning av existerande
komponenter.  

Den sista dimensionen fokuserar identifikation av krav. Denna dimension
syftar till om strategin innehåller något metodiskt stöd för identifikation av
krav inte bara dokumentation av krav. Här ser vi två förhärskande synsätt.
Antingen antas det att kraven redan är kända och strategin enbart fokuserar på
beskrivning av existerande krav, detta kallar vi en deskriptiv strategi. Det
andra synsättet är att kraven inte är kända utan behöver identifieras och sedan
dokumenteras, detta kallar vi en explorativ strategi. Vi har genom att studera
dokumentationen till strategin undersökt om det finns stöd för hur krav kan
identifieras. Detta stöd kan vara i form av arbetssätt eller riktlinjer för hur
användare kan förmedla önskemål och krav. Alternativt om det finns riktlinjer
om hur verksamheten kan studeras för att identifiera krav. Om dokumen-
tationen till strategin enbart innehåller för hur krav kan dokumenteras anser vi
att strategin förutsätter att kraven är kända och därigenom erbjuds inget stöd



för kravidentifikation. Nedan följer en kortfattad beskrivning och klassi-
ficering av studerade strategier. I 

Den avslutande tabellen redovisar denna klassificering. Klassificeringen är
baserad på direkta citat ur dokumentationen för varje strategi. I alla fall utom
avseende den fjärde dimensionen, denna klassificering är gjord utifrån en
helhetsbedömning av stödet för kravidentifikation.

 1. Business Objects

Sims (1994) presenterade konceptet business objects. Ett business object är en
komponent som stöder en aktivitet i en verksamhet. Business objects är,
betraktat ur ett objektorienterat perspektiv, stora objekt som stödjer tydligt
definierad funktionalitet i en verksamhet. Denna strategi är fokuserad gente-
mot att lösa datalogiska problem och fokuserar I första hand på nyutveckling
av komponentbaserade system. Det har en hög grad av formalitet i sättet att
dokumentera mjukvarukrav och erbjuder inget uttalat stöd för identifikation av
krav..

2. Melding Structured Abstracts and the World Wide Web for Retrieval of
Reusable Components

Syftet med denna strategi är enligt Poulin & Werkman (1995); “enable a way
to quickly assess the important aspects of a piece of software so programmers
can decide whether or not to reuse it.” (sid. 1). Strategin baseras på en
strukturerad informell documentation av mjukvarukomponenter genom: “…an
orderly, concise, natural-language narrative.” (sid. 6). Vi klassificerar strate-
gin som deskriptiv då den enbart hanterar kända krav, dessutom anser vi
strategin vara fokuserad på datalogiska problem rörande utveckling och inte
anskaffning. 

3. Retrieving software Components That Minimize Adaptation Effort.

Jilani et al (1997) beskriver en strategi för anskaffning av komponenter genom
sökning i existerande komponentbibliotek: “Given a software library whose
components are represented by formal specifications, we distinguish between
two types of retrieval procedures: exact retrieval, whereby, given a query K,
we identify all (and only) the library components that are correct with respect
to K; approximate retrieval which is invoked in case exact retrieval fails, and
which (ideally) identifies the library components that minimize the required
adaptation effort…” (sid. 1). Denna strategi är formell i sina dokumentations-



riktlinjer, den är deskriptiv och fokuserar på datalogiska problem. Strategin
har ett anskaffnings- såväl som utvecklingsfokus. 

4. The Magma approach to CBSE

Hallsteinsen & Skylstad (1999) beskriver en strategi som de baserar på er-
farenheter I den norska mjukvaruutvecklingsindustrin. De fokuserar på
användbarhet och strategin distribueras genom en handbok. I strategin
används objektorienterade modelleringstekniker genom UML-notation. Detta
medför ett större fokus på de datalogiska problemen samt ett fokus på
utveckling framför anskaffning. Strategin har ett explorativt syfte då det gäller
identifikation av krav dokumentationen är formellt definierad genom UML.

5. Characterizing a Software Component

Yacoub et. Al (1999) fokuserar i sin strategi på karaktärisering de; “proposes
a set of features to characterize a software component.” En karaktärisering
består av tre nivåer 1) Informell beskrivning med ”human-related issues” 2)
Gränssnittsbeskrivning vilken beskriver interaktionen med andra komponenter
och system samt 3) intern beskrivning som beskriver interna egenskaper.
Denna strategi anser vi både hanterar datalogiska och infologiska problem.
Det finns stöd för både formella och informella dokumentationstekniker.
Strategin har fokus på både anskaffning och utveckling. För att använda
strategin behöver alla krav vara kända på förhand och därigenom karak-
täriserar vi strategin som deskriptiv. 

6. The Catalysis Approach

D’souza & Wills (1999) beskriver en strategi för utveckling av
komponentbbaserade system. Synsättet på kravspecifikationer är; “A system
requirement spec often reflects the business model closely” (sid. 17). Detta
citat indikerar en informell beskrivingsteknik med focus på infologiska
problem men de menar även att; “Gathering all the specs for the actions the
system is required to take part in and the static models needed to draw
snapshots for those specs, we compile a formal functional requirements
model.” (sid. 17). Detta medför att strategin fokuserar de datalogiska prob-
lemen. Det finns explorative inslag i strategin avseende identification av krav.
Fokus är på utveckling framför anskaffning och vi anser dokumentationen
vara formell.

7. An Approach to Software Component Specification

Han (1999, sid. 2) beskriver strategin som “… component specification aims
to provide a basis for development, management and use of components.”



Specifikationen ska hantera syntaktiska egenskaper I de formella gränssnitt en
implementerad komponent har. Den ska även innehålla de semantiska egen-
skaperna hos delarna I gränssnitten och deras inbördes relationer. Vi klassi-
ficerar denna strategi som formell, fokuserad på utveckling och därigenom
även fokuserad på de datalogiska problemen. Det finns inget stöd för identi-
fikation av krav utan de betraktas som kända. 

8. Enhancing Component Reuse Using Search Techniques

Zhang (2000) har skalat av innehållet I en kravspecifikation till att enbart gälla
identifikation av existerande komponenter I ett specifikt komponentbibliotek.
Komponentbiblioteket ska dessutom existera i en miljö kallad ”metaCASE”.
Zhang (ibid., sid. 1) uttrycker syftet med specifikationen som att stödja
anskaffning; “To reuse and integrate a component in the metaCASE
environment, users must be able to locate and understand them.” Strategin
baseras på användandet av ett CASE verktyg som innehåller information om
alla komponenter och deras dokumentation. Detta innebär att specifikationen
behöver vara formell med både syntaktiska och semantiska regler för hur
komponenter kan identifieras. Strategin baseras enbart på användandet av
redan kända krav och är därför deskriptiv och den är även fokuserad mot data-
logiska problem. 

9. Declarative Descriptions of Component Models as a Generic Support for
Software Composition

Presso (2000) beskriver en strategi baserad på komponentmodeller
(component models) som; “…define standards for describing components and
mechanisms to build applications out of components. These standards are
specified using natural language and embedded into composition tools…We
propose the use of logic meta-programming to describe the components,
describe the protocols for composition and the code that realizes them, specify
an application built from connected components and generate the code for the
application. ” (sid. 1). Detta citat illustrerar ett tydligt fokus på de datalogiska
problemen samt en formell syn på dokumentationen. Strategin är deskriptiv
utan stöd för hur krav kan identifieras. Fokus ligger på utveckling framför
anskaffning.

10. Using UML Software Engineering With Objects and Components

Stevens & Pooley (2000) beskriver en strategi som utnyttjar UML modeller
för att specificera komponenter. De säger att; “A component must be properly
documented with specification…. Components by definition realize interfaces
and have context dependencies; both aspects should obviously be docu-



mented.” (sid. 217). Strategin innehåller en formell syn på dokumentation och
fokus ligger på de datalogiska problemen. Krav betraktas som kända och är
ämnad att användas som grund för utveckling framför anskaffning. 

11. A Grey-Box approach to Component Composition

I strategin som de Bruin (2000) beskriver ligger tyngdpunkten på att lösa
problemen med ofullständiga komponentspecifikationer och odokumenterade
beroenden mellan komponenter. Strategin utnyttjar en; “scenario-based
technique called Use-Case-Maps (UCM), which uses scenarios to describe
how several components operate at a high abstraction level” (sid. 195). Vi
klassificerar denna strategi som formell och fokuserad mot utveckling framför
anskaffning. Tyngdpunkten ligger vid lösning av datalogiska problem och den
är deskriptiv i sin karaktär.

12. Business Modeling with UML

Eriksson & Penker (2000) säger att en specifikation är ett modellerings-
element de anvädner UML notation för att dokumentera och modellera
komponenters gränssnitt på implementationsnivån; “The interface is a speci-
fication of a collection of operations that can be implemented by one or more
classes.” (sid. 27). I strategin specificeras användandet av use-case diagram
för att modellera de infologiska problemen. Strategin syftar därför till att lösa
både datalogiska och infologiska problem. Det är ett deskriptivt förhållande
till krav (de är redan kända) och en informell syn på dokumentation. Strategin
är fokuserad på utveckling framför anskaffning. 

13. UML Components A Simple Process for Specifying Component-Based
Software

Cheesman & Daniels (2001, sid. 24) definierar en specifikation som; “…
defines what is to be built and what units will exist at runtime. The component
specification defines the set of interfaces supported and any constraints on
how they are to be implemented.”. Strategin är baserad på UML notation och
har fokuserar både på infologiska och datalogiska problem. Strategin
innehåller inget stöd för hur krav ska identifieras bara på hur de ska
dokumenteras; “This isn’t a book about requirements gathering” (sid. 67).
Tyngdpunkten ligger vid utveckling och inte vid anskaffning Det finns både
formella och informella inslag i dokumentationsteknikerna. 

14. A Formal Approach to Software Component Specification

Enligt Lau & Ornaghi (2001) är syftet att möjliggöra formell logik för att
utveckla komponentbaserade system. Logiken används som underlag för



konstruktion men även som ett underlag för att kontrollera komponentens
korrekthet. En specifikation är ett dokument som definierar komponentens
kommunikationsgränssnitt; “The specification of a component is therefore the
specification of its interface, which must consist of a precise definition of the
component’s operations and context dependencies, and nothing else.” (sid. 1).
Denna strategi är formell i sin syn på dokumentation, kraven är redan kända,
den fokuserar på datalogiska problem och fokus ligger vid utveckling. 

15. A Goal-driven Appoach to Enterprise Component Identification and
Specification 

Strategin beskrivs av Levi & Arsanjani (2002) och har ett tjänste perspektiv
anpassat för internet. De har utvecklat en strategi för att identifiera
komponenter och definiera en komponents gränser. De utnyttjar UML notation
och använder de modelleringsverktyg som finns tillgängliga inom UML.
Denna strategi är formell med fokus på utveckling framför anskaffning.
Strategin är dessutom explorativ då de beskriver hur krav kan identifieras och
dokumenteras, tyngdpunkten ligger vid hanterandet av datalogiska problem.

16. Software Component Specification Using Role-Based Modeling Language

Kim et al (2002) har tagit fram en strategi för specificering baserat på roller.
En roll identifieras som; “…a structure of roles, where a role defines
properties that determine a family of UML model elements (e.g., class and
generalization constructs.” (sid. 2). De definierar vidare en specification som
ett paket med roll modeler uttryckta med ”Role Based Modeling Language”.
Detta är en formell strategi framtagen för utveckling inte för anskaffning. Det
finns ett fokus på att hantera de datalogiska problemen. Krav är redan kända
och strategin innehåller enbart stöd om hur dessa krav ska dokumenteras. 

17. Software Component Specification Using Design by Contract

Liu & Cunningham (2002, sid. 1) presenterar en strategi som de vill ska; “…
give close attention to the design of components as independent abstractions
with well-specified behaviors.”. Fokus ligger på att exakt dokumentera
komponenters funktionalitet baserat på de funktioner som representerar
komponentens kommunikationsgränssitt. Denna strategi är formell med fokus
på utveckling och datalogiska problem. Strategin är dessutom deskriptiv.

18. Components retrieval systems

Khayati & Giraudin (2002) beskriver en strategi för att identifiera redan
existerande komponenter I ett komponentbibliotek därigenom ligger fokus på
anskaffning framför utveckling. De menar att; “The main problem



encountered when reusing the components libraries is component retrieval i.e.
finding in the library the components that can be used in the construction of a
specific information system.” (sid. 1). Vi anser denna strategi vara både
formell och informell i sin syn på dokumentation. De säger å ena sidan att;
“using external information provided as human description of the
components.” (sid. 4). Men de säger även att vi bör kunna “…formally specify
their needs.” (sid. 5). De antar att kraven redan är identifierade och de lägger
tyngdpunkten vid lösningen av infologiska problem.

19. The KobrA Approach

Atkinson et al (2002) beskriver en metod för komponentbaserad
mjukvaruutveckling med ett ”product line” perspektiv, vi översätter ”product-
line” till linje. Linje perspektiv indikerar att komponenter är beskrivna och
klassificerade i produktfamiljer. Dessa familjer beskrivs som ramverk som kan
användas för att skapa en specifik mjukvara. De definierar begreppet
”Komponent” (KobrA component), varje ”Komponent” i ett ramverk
specificeras med UML notation. Strategin är formell baserad på UML och är
inriktad på utveckling, fokus ligger vid att lösa datalogiska problem, krav är
redan identifierade innan KobrA används.

20. Modelling with UML Component-based and Aspect Oriented
Programming Systems

Clemente et al (2002). Strategin använder UML diagram för att specificera
komponenter. Enligt ibid. (sid. 2) är; “Interfaces specification, component
specification, components implementation, package and assembly and deploy-
ment” viktiga aspekter i en specifikation. Vi anser denna strategi vara formell
med syfte att lösa datalogiska problem. Strategin är vidare deskriptiv och
fokuserar på utveckling framför anskaffning.



 Sammanfattande tabell

� �� ! �� 
�
� 
�0��

.� �
����� � � �	������ ��
� 
�0��

��� ��������� �"�	
���	

� �����
�  �B

���� �
��  �

�����
��  �

���� �
� �� �� �
� �� � ������
����

/ �	� � �
����

+ � ���
��� ��	

% 8 � �� �
����	

+ F F F F

( F F F F

, F F F F

) F F F F

: F F F F F F

> F F F F

7 F F F F

; F F F F

9 F F F F

+D F F F F

++ F F F F

+( F F F F

+, F F F F F F

+) F F F F

+: F F F F

+> F F F F

+7 F F F F

+; F F F F F

+9 F F F F

(D F F F F



Department of Computer and Information S
Linköpings universitet

Dissertations
Linköping Studies in Science and Techn

No 14 Anders Haraldsson: A Program Manipulation
System Based on Partial Evaluation, 1977, ISBN
91-7372-144-1.

No 17 Bengt Magnhagen: Probability Based Verification
of Time Margins in Digital Designs, 1977, ISBN
91-7372-157-3.

No 18 Mats Cedwall: Semantisk analys av process-
beskrivningar i naturligt språk, 1977, ISBN 91-
7372-168-9.

No 22 Jaak Urmi: A Machine Independent LISP Compil-
er and its Implications for Ideal Hardware, 1978,
ISBN 91-7372-188-3.

No 33 Tore Risch: Compilation of Multiple File Queries
in a Meta-Database System 1978, ISBN 91-7372-
232-4.

No 51 Erland Jungert: Synthesizing Database Structures
from a User Oriented Data Model, 1980, ISBN 91-
7372-387-8.

No 54 Sture Hägglund: Contributions to the Develop-
ment of Methods and Tools for Interactive Design
of Applications Software, 1980, ISBN 91-7372-
404-1.

No 55 Pär Emanuelson: Performance Enhancement in a
Well-Structured Pattern Matcher through Partial
Evaluation, 1980, ISBN 91-7372-403-3.

No 58 Bengt Johnsson, Bertil Andersson: The Human-
Computer Interface in Commercial Systems, 1981,
ISBN 91-7372-414-9.

No 69 H. Jan Komorowski: A Specification of an Ab-
stract Prolog Machine and its Application to Partial
Evaluation, 1981, ISBN 91-7372-479-3.

No 71 René Reboh: Knowledge Engineering Techniques
and Tools for Expert Systems, 1981, ISBN 91-
7372-489-0.

No 77 Östen Oskarsson: Mechanisms of Modifiability in
large Software Systems, 1982, ISBN 91-7372-527-
7.

No 94 Hans Lunell: Code Generator Writing Systems,
1983, ISBN 91-7372-652-4.

No 97 Andrzej Lingas: Advances in Minimum Weight
Triangulation, 1983, ISBN 91-7372-660-5.

No 109 Peter Fritzson: Towards a Distributed Program-
ming Environment based on Incremental Compila-
tion,1984, ISBN 91-7372-801-2.

No 111 Erik Tengvald: The Design of Expert Planning
Systems. An Experimental Operations Planning
System for Turning, 1984, ISBN 91-7372-805-5.

No 155 Christos Levcopoulos: Heuristics for Minimum
Decompositions of Polygons, 1987, ISBN 91-7870-
133-3.

No 165 James W. Goodwin: A Theory and System for

Non-Mo
183-X.

No 170 Zebo Pe
Synthesi
225-9.

No 174 Johan F
Design 
7870-30

No 192 Dimiter
of Quan

No 213 Lin Pad
Object O
7870-48

No 214 Tony La
Verifica

No 221 Michael
Foundat
7870-54

No 239 Jonas L
and Disc
agement

No 244 Henrik 
edge Ac

No 252 Peter E
tive De
chies,19

No 258 Patrick 
malism 
7870-81

No 260 Nahid S
bugging

No 264 Nils Da
nitive an
7870-85

No 265 Ulf Nils
Machine
Impleme
7870-85

No 270 Ralph R
bound O
873-7.

No 273 Björn F
Path Syn

No 276 Staffan 
Logic w
ISBN 91

No 277 Kristian
agement
gy, 1992

No 281 Christer
cience

ology

notonic Reasoning, 1987, ISBN 91-7870-

ng: A Formal Methodology for Automated
s of VLSI Systems, 1987, ISBN 91-7870-

agerström: A Paradigm and System for
of Distributed Systems, 1988, ISBN 91-
1-8.
 Driankov: Towards a Many Valued Logic
tified Belief, 1988, ISBN 91-7870-374-3.
gham: Non-Monotonic Inheritance for an
riented Knowledge Base, 1989, ISBN 91-

5-5.
rsson: A Formal Hardware Description and

tion Method, 1989, ISBN 91-7870-517-7.
 Reinfrank: Fundamentals and Logical
ions of Truth Maintenance, 1989, ISBN 91-
6-0.
öwgren: Knowledge-Based Design Support
ourse Management in User Interface Man-
 Systems, 1991, ISBN 91-7870-720-X.
Eriksson: Meta-Tool Support for Knowl-
quisition, 1991, ISBN 91-7870-746-3.
klund: An Epistemic Approach to Interac-
sign in Multiple Inheritance Hierar-

91, ISBN 91-7870-784-6.
Doherty: NML3 - A Non-Monotonic For-
with Explicit Defaults, 1991, ISBN 91-
6-8.
hahmehri: Generalized Algorithmic De-

, 1991, ISBN 91-7870-828-1.
hlbäck: Representation of Discourse-Cog-
d Computational Aspects, 1992, ISBN 91-
0-8.
son: Abstract Interpretations and Abstract
s: Contributions to a Methodology for the
ntation of Logic Programs, 1992, ISBN 91-
8-3.
önnquist: Theory and Practice of Tense-
bject References, 1992, ISBN 91-7870-

jellborg: Pipeline Extraction for VLSI Data
thesis, 1992, ISBN 91-7870-880-X.
Bonnier: A Formal Basis for Horn Clause
ith External Polymorphic Functions, 1992,
-7870-896-6.
 Sandahl: Developing Knowledge Man-
 Systems with an Active Expert Methodolo-
, ISBN 91-7870-897-4.
 Bäckström: Computational Complexity



of Reasoning about Plans, 1992, ISBN 91-7870-
979-2.

No 292 Mats Wirén: Studies in Incremental Natural Lan-
guage Analysis, 1992, ISBN 91-7871-027-8.

No 297 Mariam Kamkar: Interprocedural Dynamic Slic-
ing with Applications to Debugging and Testing,
1993, ISBN 91-7871-065-0.

No 302 Tingting Zhang: A Study in Diagnosis Using Clas-
sification and Defaults, 1993, ISBN 91-7871-078-2.

No 312 Arne Jönsson: Dialogue Management for Natural
Language Interfaces - An Empirical Approach,
1993, ISBN 91-7871-110-X.

No 338 Simin Nadjm-Tehrani: Reactive Systems in Phys-
ical Environments: Compositional Modelling and
Framework for Verification, 1994, ISBN 91-7871-
237-8.

No 371 Bengt Savén: Business Models for Decision Sup-
port and Learning. A Study of Discrete-Event Man-
ufacturing Simulation at Asea/ABB 1968-1993,
1995, ISBN 91-7871-494-X.

No 375 Ulf Söderman: Conceptual Modelling of Mode
Switching Physical Systems, 1995, ISBN 91-7871-
516-4.

No 383 Andreas Kågedal: Exploiting Groundness in Log-
ic Programs, 1995, ISBN 91-7871-538-5.

No 396 George Fodor: Ontological Control, Description,
Identification and Recovery from Problematic Con-
trol Situations, 1995, ISBN 91-7871-603-9.

No 413 Mikael Pettersson: Compiling Natural Semantics,
1995, ISBN 91-7871-641-1.

No 414 Xinli Gu: RT Level Testability Improvement by
Testability Analysis and Transformations, 1996,
ISBN 91-7871-654-3.

No 416 Hua Shu: Distributed Default Reasoning, 1996,
ISBN 91-7871-665-9.

No 429 Jaime Villegas: Simulation Supported Industrial
Training from an Organisational Learning Perspec-
tive - Development and Evaluation of the SSIT
Method, 1996, ISBN 91-7871-700-0.

No 431 Peter Jonsson: Studies in Action Planning: Algo-
rithms and Complexity, 1996, ISBN 91-7871-704-
3.

No 437 Johan Boye: Directional Types in Logic Program-
ming, 1996, ISBN 91-7871-725-6.

No 439 Cecilia Sjöberg: Activities, Voices and Arenas:
Participatory Design in Practice, 1996, ISBN 91-
7871-728-0.

No 448 Patrick Lambrix: Part-Whole Reasoning in De-
scription Logics, 1996, ISBN 91-7871-820-1.

No 452 Kjell Orsborn: On Extensible and Object-Rela-
tional Database Technology for Finite Element
Analysis Applications, 1996, ISBN 91-7871-827-9.

No 459 Olof Johansson: Development Environments for
Complex Product Models, 1996, ISBN 91-7871-
855-4.

No 461 Lena Strömbäck: User-Defined Constructions in

Unificat
7871-85

No 462 Lars De
ming: A
1996, IS

No 475 Fredrik
En studi
och anvä
7871-91

No 480 Mikael 
ments-D
Software

No 485 Göran F
operativ
sion Sup

No 494 Martin 
tems for
7219-00

No 495 Hans Ol
a CLP fr

No 498 Thomas
for Tem
91-7219

No 502 Jakob A
geneous
035-3.

No 503 Johan R
Parallel 
Semanti
045-0.

No 512  Anna 
kommun
bla kont

No 520 Mikael 
allel Da
ISBN 91

No 522 Niclas O
Preventi
neering,

No 526 Joachim
oritizing
7219-18

No 530 Henrik 
Function

No 555 Jonas H
thesis,19

No 561 Ling Li
From Di
402-2.

No 563 Eva L R
Collabor
ion, 199

No 567 Jörgen L
graphica
91-7219

No 582 Vanja 
ion-Based Formalisms,1997, ISBN 91-
7-0.
gerstedt: Tabulation-based Logic Program-
 Multi-Level View of Query Answering,
BN 91-7871-858-9.
 Nilsson: Strategi och ekonomisk styrning -
e av hur ekonomiska styrsystem utformas
nds efter företagsförvärv, 1997, ISBN 91-

4-3.
Lindvall: An Empirical Study of Require-
riven Impact Analysis in Object-Oriented
 Evolution, 1997, ISBN 91-7871-927-5.
orslund: Opinion-Based Systems: The Co-

e Perspective on Knowledge-Based Deci-
port, 1997, ISBN 91-7871-938-0.
Sköld: Active Database Management Sys-
 Monitoring and Control, 1997, ISBN 91-
2-7.
sén: Automatic Verification of Petri Nets in
amework, 1997, ISBN 91-7219-011-6.
 Drakengren: Algorithms and Complexity
poral and Spatial Formalisms, 1997, ISBN
-019-1.
xelsson: Analysis and Synthesis of Hetero-

 Real-Time Systems, 1997, ISBN 91-7219-

ingström: Compiler Generation for Data-
Programming Langugaes from Two-Level
cs Specifications, 1997, ISBN 91-7219-

Moberg: Närhet och distans - Studier av
ikationsmmönster i satellitkontor och flexi-

or, 1997, ISBN 91-7219-119-8.
Ronström: Design and Modelling of a Par-
ta Server for Telecom Applications, 1998,
-7219-169-4.
hlsson: Towards Effective Fault 

on - An Empirical Study in Software Engi-
 1998, ISBN 91-7219-176-7.
 Karlsson: A Systematic Approach for Pri-
 Software Requirements, 1998, ISBN 91-
4-8.
Nilsson: Declarative Debugging for Lazy
al Languages, 1998, ISBN 91-7219-197-x.
allberg: Timing Issues in High-Level Syn-
98, ISBN 91-7219-369-7.
n: Management of 1-D Sequence Data -
screte to Continuous, 1999, ISBN 91-7219-

agnemalm: Student Modelling based on
ative Dialogue with a Learning Compan-
9, ISBN 91-7219-412-X.

indström: Does Distance matter? On geo-
l dispersion in organisations, 1999, ISBN
-439-1.
Josifovski: Design, Implementation and



Evaluation of a Distributed Mediator System for
Data Integration, 1999, ISBN 91-7219-482-0.

No 589 Rita Kovordányi: Modeling and Simulating Inhib-
itory Mechanisms in Mental Image Reinterpretation
- Towards Cooperative Human-Computer Creativi-
ty, 1999, ISBN 91-7219-506-1.

No 592 Mikael Ericsson: Supporting the Use of Design
Knowledge - An Assessment of Commenting
Agents, 1999, ISBN 91-7219-532-0.

No 593 Lars Karlsson: Actions, Interactions and Narra-
tives, 1999, ISBN 91-7219-534-7.

No 594 C. G. Mikael Johansson: Social and Organization-
al Aspects of Requirements Engineering Methods -
A practice-oriented approach, 1999, ISBN 91-
7219-541-X.

No 595 Jörgen Hansson: Value-Driven Multi-Class Over-
load Management in Real-Time Database Systems,
1999, ISBN 91-7219-542-8.

No 596 Niklas Hallberg: Incorporating User Values in the
Design of Information Systems and Services in the
Public Sector: A Methods Approach, 1999, ISBN
91-7219-543-6.

No 597 Vivian Vimarlund: An Economic Perspective on
the Analysis of Impacts of Information Technology:
From Case Studies in Health-Care towards General
Models and Theories, 1999, ISBN 91-7219-544-4.

No 598 Johan Jenvald: Methods and Tools in Computer-
Supported Taskforce Training, 1999, ISBN 91-
7219-547-9.

No 607 Magnus Merkel: Understanding and enhancing
translation by parallel text processing, 1999, ISBN
91-7219-614-9.

No 611 Silvia Coradeschi: Anchoring symbols to sensory
data, 1999, ISBN 91-7219-623-8.

No 613 Man Lin: Analysis and Synthesis of Reactive
Systems: A Generic Layered Architecture
Perspective, 1999, ISBN 91-7219-630-0.

No 618 Jimmy Tjäder: Systemimplementering i praktiken
- En studie av logiker i fyra projekt, 1999, ISBN 91-
7219-657-2.

No 627 Vadim Engelson: Tools for Design, Interactive
Simulation, and Visualization of Object-Oriented
Models in Scientific Computing, 2000, ISBN 91-
7219-709-9.

No 637 Esa Falkenroth: Database Technology for Control
and Simulation, 2000, ISBN 91-7219-766-8.

No 639 Per-Arne Persson: Bringing Power and
Knowledge Together: Information Systems Design
for Autonomy and Control in Command Work,
2000, ISBN 91-7219-796-X.

No 660 Erik Larsson: An Integrated System-Level Design
for Testability Methodology, 2000, ISBN 91-7219-
890-7.

No 688 Marcus Bjäreland: Model-based Execution
Monitoring, 2001, ISBN 91-7373-016-5.

No 689 Joakim Gustafsson: Extending Temporal Action
Logic, 2001, ISBN 91-7373-017-3.

No 720 Carl-Jo
vision - M
of Infor
126-9.

No 724 Paul Sc
Adjustab

No 725 Tim He
facts: Fr
208 7.

No 726 Pär Car
quireme
Product 

No 732 Juha Ta
Task Ma
91 7373

No 745 Johan Å
Intellige
2002, IS

No 746 Rego G
work Tr

No 757 Henrik 
Time Se

No 747 Anneli H
ter-organ
the Swe
314-8.

No 749 Sofie Pi
Profit O
sign of a
Steward
318-0.

No 765 Stefan H
of use qu

No 771 Magnus
Distribu
7373-42

No 772 Pawel P
cating E
ISBN 91

No 758 Erik Be
Program
ISBN 91

No 774 Choong
Dynamic
2002, IS

No 779 Mathias
Computa
Reasonin

No 793 Asmus P
Enabling
Object-O
ISBN 91

No 785 Lars Hu
av den I
skaper, 2

No 800 Lars Ta
Complex
7373-60

No 808 Klas Gä
förändrin
han Petri: Organizational Information Pro-
anaging Mandatory and Discretionary Use

mation Technology, 2001, ISBN-91-7373-

erri: Designing Agents for Systems with
le Autonomy, 2001, ISBN 91 7373 207 9.

yer: Semantic Inspection of Software Arti-
om Theory to Practice, 2001, ISBN 91 7373

lshamre: A Usability Perspective on Re-
nts Engineering - From Methodology to
Development, 2001, ISBN 91 7373 212 5.
kkinen: From Information Management to
nagement in Electronic Mail, 2002, ISBN

 258 3.
berg: Live Help Systems: An Approach to

nt Help for Web Information Systems,
BN 91-7373-311-3.
ranlund: Monitoring Distributed Team-

aining, 2002, ISBN 91-7373-312-1.
André-Jönsson: Indexing Strategies for

ries Data, 2002, ISBN 917373-346-6.
agdahl: Development of IT-suppor-ted In-
isational Collaboration - A Case Study in

dish Public Sector, 2002, ISBN 91-7373-

lemalm: Information Technology for Non-
rganisations - Extended Participatory De-
n Information System for Trade Union Shop
s, 2002, ISBN 91-7373-

olmlid: Adapting users: Towards a theory
ality, 2002, ISBN 91-7373-397-0.
 Morin: Multimedia Representations of
ted Tactical Operations, 2002, ISBN 91-
1-7.
ietrzak: A Type-Based Framework for Lo-
rrors in Constraint Logic Programs, 2002,
-7373-422-5.
rglund: Library Communication Among
mers Worldwide, 2002,
-7373-349-0.
-ho Yi: Modelling Object-Oriented
 Systems Using a Logic-Based Framework,

BN 91-7373-424-1.
 Broxvall: A Study in the 
tional Complexity of Temporal 
g, 2002, ISBN 91-7373-440-3.
andikow: A Generic Principle for 
 Interoperability of Structured and 
riented Analysis and Design Tools, 2002,
-7373-479-9.
lt: Publika Informationstjänster. En studie
nternetbaserade encyklopedins bruksegen-
003, ISBN 91-7373-461-6.
xén: A Framework for the Coordination of
 Systems´ Development, 2003, ISBN 91-

4-X
re: Tre perspektiv på förväntningar och
gar i samband med införande av informa-



tionsystem, 2003, ISBN 91-7373-618-X.
No 821 Mikael Kindborg: Concurrent Comics - program-

ming of social agents by children, 2003,
ISBN 91-7373-651-1.

No 823 Christina Ölvingson: On Development of Infor-
mation Systems with GIS Functionality in Public
Health Informatics: A Requirements Engineering
Approach, 2003, ISBN 91-7373-656-2.

No 828 Tobias Ritzau: Memory Efficient Hard Real-Time
Garbage Collection, 2003, ISBN 91-7373-666-X.

No 833 Paul Pop: Analysis and Synthesis of 
Communication-Intensive Heterogeneous Real-
Time Systems, 2003, ISBN 91-7373-683-X.

No 852 Johan Moe: Observing the Dynamic
Behaviour of Large Distributed Systems to Improve
Development and Testing - An Emperical Study in
Software Engineering, 2003, ISBN 91-7373-779-8.

No 867 Erik Herzog: An Approach to Systems Engineer-
ing Tool Data Representation and Exchange, 2004,
ISBN 91-7373-929-4.

No 872 Aseel Berglund: Augmenting the Remote Control:
Studies in Complex Information Navigation for
Digital TV, 2004, ISBN 91-7373-940-5.

No 869 Jo Skåmedal: Telecommuting’s Implications on
Travel and Travel Patterns, 2004, ISBN 91-7373-
935-9.

No 870 Linda Askenäs: The Roles of IT - Studies of Or-
ganising when Implementing and Using Enterprise
Systems, 2004, ISBN 91-7373-936-7.

No 874 Annika Flycht-Eriksson: Design and Use of On-
tologies in Information-Providing Dialogue Sys-
tems, 2004, ISBN 91-7373-947-2.

No 873 Peter Bunus: Debugging Techniques for Equation-
Based Languages, 2004, ISBN 91-7373-941-3.

No 876 Jonas Mellin: Resource-Predictable and Efficient
Monitoring of Events, 2004, ISBN 91-7373-956-1.

No 883 Magnus Bång: Computing at the Speed of Paper:
Ubiquitous Computing Environments for Health-
care Professionals, 2004, ISBN 91-7373-971-5

No 882 Robert Eklund: Disfluency in Swedish 
human-human and human-machine travel booking
dialogues, 2004. ISBN 91-7373-966-9.

No 887 Anders Lindström: English and other Foreign Lin-
quistic Elements in Spoken Swedish. Studies of
Productive Processes and their Modelling using Fi-
nite-State Tools, 2004, ISBN 91-7373-981-2.

No 889 Zhiping Wang: Capacity-Constrained Production-
inventory systems - Modellling and Analysis in
both a traditional and an e-business context, 2004,
ISBN 91-85295-08-6.

No 893 Pernilla Qvarfordt: Eyes on Multimodal Interac-
tion, 2004, ISBN 91-85295-30-2.

No 910 Magnus Kald: In the Borderland between Strategy
and Management Control - Theoretical Framework
and Empirical Evidence, 2004, ISBN 91-85295-82-
5.

No 918 Jonas Lundberg: Shaping Electronic News: Genre
Perspectives on Interaction Design, 2004, ISBN 91-
85297-14-3.

No 900 Mattias Arvola: Shades of use: The dynamics of
interaction design for sociable use, 2004, ISBN 91-
85295-42-6.

No 920 Luis Ale
ing Tech
2004, IS

No 929 Diana S
Tolerant

No 933 Mikael 
structing
Studies 
Relation

No 937 Jonas K
sions to
85297-7

No 938 Bourhan
Servoing
85297-7

No 945 Gert Je
Generati
ISBN: 9

No 946 Anders 
mation E

No 947 Ola An
Constrai
Methods
99-2.

No 963 Calin C
source A
ISBN 91

No 972 Björn J
tions, 20

No 974 Dan La
Analysis
ISBN 91

No 979 Claudiu
Groups 
85457-5

No 983 Sorin M
Real-Tim
2005, IS

No 986 Yuxiao 
gration f
2005, IS

No 1004 Patrik H
mated P

No 1005 Aleksan
usable a
ing Asp
85497-2

No 1008 David D
the desig
85497-4

No 1009 Iakov N
and Sim
tailed Co
X.

No 1013 Wilhelm
isfiabilit

No 1016 Levon S
Languag
Equation

No 1017 Daniel K
Embedd
79-8.
jandro Cortés: Verification and Schedul-
niques for Real-Time Embedded Systems,
BN 91-85297-21-6.
zentivanyi: Performance Studies of Fault-
 Middleware, 2005, ISBN 91-85297-58-5.
Cäker: Management Accounting as Con-
 and Opposing Customer Focus: Three Case
on Management Accounting and Customer
s, 2005, ISBN 91-85297-64-X.
varnström: TALplanner and Other Exten-

 Temporal Action Logic, 2005, ISBN 91-
5-5.
e Kadmiry: Fuzzy Gain-Scheduled Visual
 for Unmanned Helicopter, 2005, ISBN 91-

6-3.
rvan: Hybrid Built-In Self-Test and Test
on Techniques for Digital Systems, 2005,
1-85297-97-6.
Arpteg: Intelligent Semi-Structured Infor-
xtraction, 2005, ISBN 91-85297-98-4.

gelsmark: Constructing  Algorithms for
nt Satisfaction and Related Problems -
 and Applications, 2005,  ISBN 91-85297-

urescu: Utility-based Optimisation of Re-
llocation for Wireless Networks, 2005.

-85457-07-8.
ohansson: Joint Control in Dynamic Situa-
05, ISBN 91-85457-31-0.
wesson: An Approach to Diagnosability
 for Interacting Finite State Systems, 2005,
-85457-39-6.
 Duma: Security and Trust Mechanisms for
in Distributed Services, 2005, ISBN 91-
4-X.
anolache: Analysis and Optimisation of
e Systems with Stochastic Behaviour,

BN 91-85457-60-4.
Zhao: Standards-Based Application Inte-
or Business-to-Business Communications,
BN 91-85457-66-3.

aslum: Admissible Heuristics for Auto-
lanning, 2006, ISBN 91-85497-28-2.
dra Tešanovic: Developing Re-
nd Reconfigurable Real-Time Software us-
ects and Components, 2006, ISBN 91-
9-0.
inka: Role, Identity and Work: Extending
n and development agenda, 2006, ISBN 91-
2-8.
akhimovski: Contributions to the Modeling
ulation of Mechanical Systems with De-
ntact Analysis, 2006, ISBN 91-85497-43-

 Dahllöf: Exact Algorithms for Exact Sat-
y Problems, 2006, ISBN 91-85523-97-6.
aldamli: PDEModelica - A High-Level

e for Modeling with Partial Differential
s, 2006, ISBN 91-85523-84-4.
arlsson: Verification of Component-based

ed System Designs, 2006, ISBN 91-85523-



No 1018 Ioan Chisalita: Communication and Networking
Techniques for Traffic Safety Systems, 2006, ISBN
91-85523-77-1.

No 1019 Tarja Susi: The Puzzle of Social Activity - The
Significance of Tools in Cognition and Coopera-
tion, 2006, ISBN 91-85523-71-2.

No 1021 Andrzej Bednarski: Integrated Optimal Code
Generation for Digital Signal Processors, 2006,
ISBN 91-85523-69-0.

No 1022 Peter Aronsson: Automatic Parallelization of
Equation-Based Simulation Programs, 2006, ISBN
91-85523-68-2.

No 1023 Sonia Sangari: Some Visual Correlates to Focal
Accent in Swedish, 2006, ISBN 91-85523-67-4.

No 1030 Robert Nilsson: A Mutation-based Framework for
Automated Testing of Timeliness, 2006, ISBN 91-
85523-35-6.

No 1034 Jon Edvardsson: Techniques for Automatic 
Generation of Tests from Programs and Specifica-
tions, 2006, ISBN 91-85523-31-3.

No 1035 Vaida Jakoniene: Integration of Biological Data,
2006, ISBN 91-85523-28-3.

Linköping Studies in Information Science
No 1 Karin Axelsson: Metodisk systemstrukturering- att

skapa samstämmighet mellan informa-tionssyste-
markitektur och verksamhet, 1998. ISBN-9172-19-
296-8.

No 2 Stefan Cronholm: Metodverktyg och användbar-
het - en studie av datorstödd metodbaserad syste-
mutveckling, 1998. ISBN-9172-19-299-2.

No 3 Anders Avdic: Användare och utvecklare - om an-
veckling med kalkylprogram, 1999. ISBN-91-
7219-606-8.

No 4 Owen Eriksson: Kommunikationskvalitet hos in-
formationssystem och affärsprocesser, 2000. ISBN
91-7219-811-7.

No 5 Mikael Lind: Från system till process - kriterier för
processbestämning vid verksamhetsanalys, 2001,
ISBN 91-7373-067-X

No 6 Ulf Melin: Koordination och informationssystem i
företag och nätverk, 2002, ISBN 91-7373-278-8.

No 7 Pär J. Ågerfalk: Information Systems Actability -
Understanding Information Technology as a Tool
for Business Action and Communication, 2003,
ISBN 91-7373-628-7.

No 8 Ulf Seigerroth: Att förstå och förändra
systemutvecklingsverksamheter - en taxonomi
för metautveckling, 2003, ISBN91-7373-736-4. 

No 9 Karin Hedström: Spår av datoriseringens värden -
Effekter av IT i äldreomsorg, 2004, ISBN 91-7373-
963-4.

No 10 Ewa Braf: Knowledge Demanded for Action -
Studies on Knowledge Mediation in Organisations,
2004, ISBN 91-85295-47-7.

No 11 Fredrik Karlsson: Method Configuration -
method and computerized tool support, 2005, ISBN
91-85297-48-8.

No 12 Malin Nordström: Styrbar systemförvaltning - Att
organisera systemförvaltningsverksamhet med

hjälp av
91-8529

No 13 Stefan H
motivati
polisarbe

No 14 Marie-T
mellan p
en verks
ing av 
2006, IS
 effektiva förvaltningsobjekt, 2005, ISBN
7-60-7.
olgersson: Yrke: POLIS - Yrkeskunskap,

on, IT-system och andra förutsättningar för
te, 2005, ISBN 91-85299-43-X.
herese och Benneth Christiansson: Mötet
rocess och komponent - mot ett ramverk för
amhetsnära kravspecifikation vid anskaffn-
komponent-baserade informationssystem,
BN 91-85643-22-X.


	komplettavhandlingooo0601114bver2pdf995.pdf
	Dr-sammanst.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


