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Sammanfattning  

Vid framtagandet av kravspecifikationen i ett IT-projekt är det viktigt att sammanställa 

verksamhetens krav på ett optimalt sätt. Detta är inte en enkel process då det finns många aspekter 

som behöver tas upp och utarbetas. 

I den här rapporten utvärderar vi IRM-bolagens arbetssätt, utifrån två kravspecifikationer framtagna 

åt två olika verksamheter och två genomförda intervjuer i syfte att skapa en checklista för 

kartläggning av verksamhetsprocesser i kravspecifikationen. För detta ändamål använder vi oss av 

RAKPIL konstruktionsmodell (Roller, Ansvarsområde, Kund, Process, Information, Läge)med valda 

kriterier som: Roller och ansvarsområden, Kundsamarbete, Processdefiniering och modellering, 

Information, Utgångsläge, Kommunikation, Dokumentation och Komplexitet. Dessa kriterier antas 

vara vägande och fungerar som byggstenar till materialinsamling. Intervjufrågorna tas fram och 

kategoriseras i grupper enligt de framtagna kriterierna. Vidare presenteras svaren från intervjun i 

resultatet, som i sin tur ger ett underlag för analys och diskussion.  

Utifrån ovanstående arbetsmoment sammanställs RAKPIL checklista med förslagskriterier. RAKPIL 

Checklistan är ändamålet i vår studie och innehåller de viktigaste faktorerna kring 

processkartläggning inom kravspecifikationen. Tanken bakom detta är att underlätta dagliga rutiner 

och skapa en effektivare arbetsmetod.  

Studieresultat visar att samtliga kriterier i RAKPIL konstruktionsmodellen är lika viktiga för 

framtagande av den optimala lösningen inom modelleringen av affärsprocesser. Vid analysen kom 

det fram att, trots etablerade rutiner, IRMs arbetssätt kan förbättras. Därför lämnas ett förslag till 

förbättring, i form av rekommendationer för framtida handlingsplanering, och RAKPIL checklistan 

med viktiga kriterier och rekommendationer, som kan användas vid framtagandet av 

kravspecifikationen. RAKPIL checklistan anses fungera som ett ramverk för IRM i deras dagliga 

arbetssätt, och kan byggas på och utvecklas vidare beroende på de olika ändamålen.
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Abstract  

During development of the requirement specifications in an IT project, it is important to collate 

business requirements in an optimal way. This is not an easy process, as there are many aspects that 

need to be considered. 

In this report we evaluate working methods of IRM Company, based on two separate cases and an 

interview with two of their consultants, conducted with the aim of creating a checklist for mapping 

business processes in the requirement specification. For this purpose, we use a RAKPIL (Swe. Roller, 

Ansvarsområde, Kund, Process, Information, Läge) construction model with selected criteria such as: 

Roles and responsibilities, Customers, Communications, Information, Process defining and modelling, 

Starting point, Complexity and Documentation. These criteria, assumed being mostly essential, serve 

as building blocks for collection of materials. Further, the interview questions are developed and 

categorized into groups, according to the developed criteria. The responses from interviewees are 

being presented in the result, and provide a foundation for analysis and discussion. 

Based on the work activities from above, a compiled RAKPIL checklist of the proposal criteria was 

performed. The RAKPIL checklist serves as the results of our study, where the most important factors 

in a process mapping within the requirement specifications were compiled, in order to obtain a more 

effective approach. 

The final result confirms that all criteria included in the RAKPIL construction model are equally 

important, and must be considered during the preparation of a business process development. The 

analysis revealed that despite IRM´s established procedures, there is room for improvement of their 

methods. Suggestions for the improvement were provided in a form of future recommendations and 

the RAKPIL checklist, which contains a list of important criteria to be considered during the 

preparation of business processes. The template is considered to serve as a framework for IRM in 

their daily work, and can be built upon and further developed according to different purposes.  
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1. Inledning 
 

Dagens globalisering och ständigt växande konkurrens på den globala och lokala marknaden driver 

företag till att uppnå en hög standard och mognad för sina processer och tvingar dem till en ständig 

utveckling [11]. Kulturen bland företagen lämnar den gamla uppfostran, där massproduktion och 

avkastning spelat den centrala rollen mot modernt tänkande, där kundorientering, systemtänkande 

och långsiktiga mål lyfts fram för att spela stor roll för framgång [11, 12, 13].  

För att höja den organisatoriska mognadsnivån, som ska genomsyra hela verksamheten på alla 

nivåer, skall processerna utvecklas, genom att anpassas till en specifik kontext och affärsbehov [1]. 

Att ta det viktiga steget och investera i en väl anpassad IT lösning, som baseras på väl definierade 

processer är avgörande. Modeller för verksamhetsprocesser skapas i syfte att framställa en robust 

grund för ett IT-system [12]. 

Modellen för verksamhetsprocessen tillåter en heltäckande analys, samt ger möjlighet att titta 

på affärsprocessen från alla synvinklar, för att se vad som inte är synligt för alla anställda i företaget, 

inklusive ledningen [17, 18]. Affärsmodeller är alltid ett säkert sätt att identifiera aktuella problem i 

företaget och ger möjlighet till förutseende för framtida problem [17]. 

En process som befinner sig på en mogen nivå är väldigt enkel i sig. För att få en dokumenterad 

processmodell som är sund och direkt lämpad till kundens behov, fordras en välorganiserad och 

dedikerad insats. Ett öppet synsätt och kundorientering behövs, då man ska fånga in krav från 

intressenterna och samla all nödvändig information [17, 18, 19]. 

Idag allt fler företag strävar efter att utveckla sina verksamheter på ett effektivt och kundanpassad 

sätt. Ett av sådana företag är Information Resource Management (IRM), ett företag som idag 

utvecklar sina uppdragsgivares verksamhetsprocesser enligt egna metodsynsätt för informations-, 

process- och dimensionsmodellering.  

 

1.1. Problemformulering  
 

IRMs arbetssätt är inte tillfredsställande och det finns utrymme för utveckling. Trots att företaget har 

ett utarbetat eget arbetssätt finns det fortfarande en del rutiner som behöver lyftas fram och 

förbättras.  

Idag saknar IRM en checklista som kan ge stöd i deras arbetsrutiner, därför gav de oss i uppdrag att 

skapa en checklista, som skulle kunna fungera som underlag i arbetet för framtagning av 

affärsprocesser. 
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1.2. Syfte  
 

Syftet med detta arbete, är att hjälpa IRM att förbättra deras arbetsmetod för processkartläggning 

genom att skapa rekommendationer och på det sättet hjälpa dem att få en övergripande inblick i det 

verkliga arbetslivet, arbetsrutiner och strategier hos anställda på IRM. Våra rekommendationer 

realiseras i form av en checklista som bygger på en RAKPIL konstruktionsmodell som framgår av Figur 

9, dess beståndskomponenter är Roller och ansvarsområde, Kundsamarbete, Processdefiniering och 

modellering, Information, Utgångsläge, Kommunikation, Dokumentation och Komplexitet. 

 

1.3. Avgränsning 
  

I vårt arbete avgränsar vi oss till två intervjuer med två IRM-anställda, som hade ledande roller vid 

framtagning av två olika kravspecifikationer som lämnades till oss för undersökning. Anledningen till 

begränsade antal intervjuade är att IRM är liten konsultföretag. Tillgången till två varierande 

kravspecifikationer och omfattande stöd från konsulterna, som var kopplade till dem, i sin tur, gav 

oss bra grund och förutsättning till ett mer kvalitativ innehåll. 

 

1.4. Målgrupp  
 

Rekommendationerna vänder sig till IRMs medarbetare och andra IT-företag som arbetar med 

verksamhetsprocesser för att de ska kunna effektivisera sina egna processer vid framtagning av 

kravspecifikationer.  Till forskare och studenter för att de ska kunna utveckla och bygga vidare 

framtagen av oss checklistan. Samt alla de som är intresserade av kravspecifikationer och 

processmodellering i sig och som är verksamma inom dessa områden.  

 

1.5. IRM AB  
 

IRM AB är ett svenskt företag som etablerades 1982. Det levererar tjänster från verksamhetsanalys 

via kravspecifikation och systemutveckling till färdiga system.  Trots ett brett tjänsteutbud fokuserar 

företaget mest på att fånga in kundens krav, för att sedan modellera dem. På det sättet utvecklar det 

sina uppdragsgivares verksamheter, genom modelldriven process- och systemutveckling.  

IRM-bolaget är leverantörsberoende med inriktning på långsiktig överlevnad genom goda 

kundrelationer och ständig utveckling [2]. Under sin existens på den svenska marknaden har IRM 

hunnit utarbeta ett modelleringskoncept med informationsmodellering som en stabil grund [2]. 

Genom att knyta ihop dimensionsmodellering och informationsmodellering har de skapat ett unikt 

sätt att arbeta och kallar det för Informationsmodellering på IRMs sätt [2]. 
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1.6. Disposition  
 

Nedan presenteras uppsatsens upplägg. 

Kapitel 1 Inledning  

I detta kapitel redogör en kort inledning problem, syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en 

kort presentation av IRM, och en uppsatsdisposition. 

Kapitel 2 Metod  

I detta kapitel beskrivs forskningsmetod och arbetssteg. 

Kapitel 3 Utvidgad bakgrund  

Kapitlet ger en teoretisk bakgrund och definition till projektets egenskaper i avsnitt 3.1. I avsnitt 3.2. 

beskrivs kravspecifikationen. Vidare presenteras checklistor i avsnitt 3.3 

Kapitel 4 IRMs arbetssätt  

I detta kapitel presenteras IRM-företaget, dess kultur och arbetssätt.  

Kapitel 5 Konstruktionsmodell med intervju frågor 

Detta kapitel innehåller en konstruktionsmodell, och intervjufrågor med syfte. 

Kapitel 6 Resultat  

I detta kapitel sammanställs resultaten från genomförda intervjuer med två av IRMs anställda. 

Intervjuerna ordnas sedan i en tabell, tillhörande varje kriterium från utvärderingsmodellen och 

kommenteras.  

Kapitel 7 Analys och diskussion  

I detta kapitel analyseras och diskuteras varje kriterium från konstruktionsmodellen. 

Kapitel 8 RAKPIL Checklista och rekommendationer 

Här redogör vi för rekommendationer till IRM i form av checklista och rekommendationer för 

framtida handlingsplanering. 

Kapitel 9 Validering av RAKPIL checklistan 

I detta kapitel presenteras den validerade checklistan.   

Kapitel 10 Slutsatser  

Detta kapitel redogör för resultat och vår studies syfte besvaras. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs metodval och tillvägagångssätt som gjorts under studiens gång. I avsnitt 2.1. 

redogörs för forskningsmetod och arbetssteg. I avsnitt 2.2. kvalitativ respektive kvantitativ ansats 

inom metoden. 

Nedan i kapitlet beskrivs alla steg i vårt forskningsarbete i detalj, samt kvalitativ och kvantitativ 

ansats inom metoden vi valde att hålla oss till i denna studie. 

2.1. Forskningsarbete  
 

Vårt forskningsarbete bestod av sju faser: (1) Litteraturstudie som gick parallellt med (2) 

Företagsstudie, (3) Skapande av RAKPIL konstruktionsmodell, och intervjufrågor som anknyter till 

varje kriterium i modellen, (4) Att intervjua (5)Framställning av analys och resultat (6) Framtagning 

av RAKPIL Checklista och (7) Validering av RAKPIL Checklista. Dessa redovisas i Figur 1 nedan.  

Figur 1: Faser i vår forskningsmetod. 

Litteraturstudie 

Företagsstudie  

Skapande av RAKPIL 

konstruktionsmodell och 

intervju frågor 

Validering av RAKPIL 

Checklista 

Analys och Diskussion 

Framtagning av RAKPIL 

Checklista 

 

mo 

Intervjua 

 

mo 
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2.1.1.  Litteraturstudiefasen  
 

I litteraturstudiefasen sökte vi och läste artiklar och böcker som behandlade kravspecifikation och 

informationsmodellering. Syftet var att skaffa kunskap om den undersökta domänen och få bättre 

förståelse för den. Vid sökningen användes dessa nyckelord: Software Requirement Specification, 

Requirement Engineering, Business Information Model, Software Process Model, Entity Relationship 

Model, Business Process Modeling Notation (BPMN), Business Process Modeling (BPM), Event-driven 

Process Chain (EPC), Unified Modelling Language (UML), Rational Unified Process (RUP), Use Case, 

Checklist.  

Vi har använt oss av en stor mängd källor i förhållande till den undersökta domänen och erhållit en 

bred bild av domänen, för att få bättre källkritik. Litteraturstudiefasen hjälpte oss att få kunskap om 

och förståelse för kravspecifikation och informationsmodellering. Med hjälp av dessa skapade vi 

sedan en utvärderingsmodell som var till hjälp när vi utvärderade IRMs arbetssätt. 

 

2.1.2. Företagsstudiefasen  
 

I företagsstudiefasen undersökte vi hur IRM hanterar sina uppdragsgivares verksamhetsprocesser 

genom att studera två olika fall som omfattade kravspecifikationen. Syftet var att skaffa kunskaper 

om företaget och dess arbetssätt.  

Vår handledare på IRM hjälpte oss att hitta relevanta fall. Två fall som skiljer sig i storlek och 

komplexitet samt rör två olika verksamheter. Dessa fall läste vi igenom för att sedan diskutera vad 

som var viktigt att ta upp vid nästa fas. 

Företagsstudiefasen hjälpte oss att få kunskap om och förståelse för IRMs arbetssätt och kriterierna 

som de utgår ifrån. Detta i sin tur hjälpte oss vid skapandet av utvärderingsmodellen. 

 

2.1.3. Skapande av RAKPIL konstruktionsmodell och intervjufrågor  
 

I denna fas skapades en preliminär RAKPIL konstruktionsmodell med intervjufrågor, som 

vidareutvecklades och förbättrades under arbetsförloppet och presenteras i kapitel 5.1. Syftet med 

RAKPIL konstruktionsmodellen var att få fram ett antal olika kriterier som anses vara viktiga vid 

skapandet av affärsprocesser. Vi valde ut åtta kriterier i syfte att generalisera olika områden som, vi 

antar, kan påverka arbetssättet. Anledningen till att vi valde just de kriterierna är att de har varit 

inblandade i olika problemområden som vi bekantade oss med under våra högskolestudier. 

Vi kallade vår konstruktionsmodell RAKPIL, som står för generalisering av valda kriterierna: Roller, 

Ansvarsområde, Kund, Process, Information och Läge. 

Intervjufrågorna, som skapades i syfte att förstå IRMs arbetssätt, utgick från RAKPIL 

konstruktionsmodellen och indelades i grupper som matchar varje kriterium i modellen. I varje grupp 
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ingick ett antal frågor som hade ett övergripande syfte samt fanns en motivering till varje fråga. 

Målet med detta var att få förståelse för varför frågan ställdes och hur stor betydelse den hade för 

vidare forskning.  

Eftersom intervjuerna hade stor betydelse för vårt arbete var det viktigt att formulera frågor på ett 

bra sätt som hjälpte oss att samla relevanta data om företagets arbetssätt, och få bra underlag för 

analys och diskussion.  

 

2.1.4. Intervjua 
 

Eftersom vår konstruktionsmodell RAKPIL fungerade som ett generellt ramverk i denna studie, och 

även som underlag vid skapandet av frågor och rekommendationer till IRM en viktig del i vårt arbete 

var att genomföra intervju för att kunna ta fram deras synsätt och erfarenheter kring de olika 

punkterna i konstruktionsmodellen. I vårt arbete intervjuade vi två konsulter från IRM Elisabeth 

Härlig och Carolina Andersson. De två personer arbetade vid framtagnings av kravspecifikationen åt 

två olika verksamheter där de hade modellerat informationen med hjälp av konceptet 

Informationsmodellering på IRMs sätt. 

De två intervjuade konsulterna benämner vi för Respondent 1 och Respondent 2.  Respondent 1 – 

var den intervjuade personen som arbetade i ett projekt för Miljödatabas som skulle användas som 

hjälpmedel för skolarbeten. Fallet har varit av mindre omfattning. Respondent 2 – deltagit i andra 

intervju och var en annan IRM-medarbetare som hade ledande roll i ett större fall som rörde sig om 

Vårdplanen för äldreomsorg. 

 

2.1.5. Analys och diskussion 
 

I analys- och diskussionsfasen sammanfattades alla data vi hade samlat under intervjua fasen, för att 

sedan överlämna reflektioner och funderingar kring det studerade område.  Syftet var att på ett 

uppenbart tydligt sätt, tolka resultaten och knyta ihop det insamlade materialet från intervjuer med 

konstruktionsmodellen och studier syftet.  

Analys- och diskussionsfasen hade stor betydelse för vårt arbete. Den hjälpte oss att finna brister i 

IRMs arbetsätt, vilket i sin tur hjälpte oss att finna ett förbättringsförslag i form av en checklista. 
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2.1.6. Framtagning av RAKPIL Checklista 
 

En tanke som varit under vårt arbete var att utforma ett förbättringsförslag till IRM. Syftet med 

denna fas var att finna ett tillämpligt och genomförbart sätt för att förbättra IRMs redan befintliga 

arbetssätt och rutiner.  

Det kan vara svårt att hitta ett bra förbättringsförslag så att syftet med förslaget blir förbrukat och så 

att resultatet av vårt arbete kommer att användas hos IRM, därför ansåg vi att en RAKPIL checklista 

blir ett lämpligt förbättringsförslag.  

Vi valde att utgå från analysen och diskussionen, där vi ansåg uppenbart tydligt alla brister hos IRMs 

arbetssätt. Dessutom utgick vi från de olika kategorierna i RAKPIL konstruktionsmodellen och 

intervjusvar. Vi tog hänsyn till att RAKPIL checklistan inte blev för omständlig, för då kommer den inte 

användas av IRM. 

 

2.1.7. Validering av RAKPIL Checklista 

 
I denna fas lämnades ur RAKPIL checklistan för validering till IRM. I syftet att se om detta förslag 

fungerar för IRM eller om det behövs förbättra och vidare utveckla den.   

Valideringen var uppbyggd mindre specifikt, så att varje punkt i vår RAKPIL checklisan gav möjlighet 

till att svara fritt. Varje positivt svar antogs som godkänd och negativt svar antogs som underkänd. 

Detta för att lättare se om vårt förbättringsförslag blev godkänd eller inte. Dessutom kunde det 

hända att någon punkt inte var relevant för IRM, då kunde den strykas. Resultatet av hela 

valideringen ledde till att antigen checklistan blev gödkänd eller underkänd att överlämna till IRM.  

  

2.2. Kvalitativ respektive kvantitativ ansats inom metoden 
 

För att uppfylla informationsbehovet, genom att fånga relevant information, utfördes en 

undersökning genom en kombination av kvalitativ primär- och sekundärdatasamling, då det inte 

fanns kvantitativ att ta del av. Med primärdata menar vi all information som samlades in via 

intervjuer i ändamål att besvara studiens syfte genom att finna förbättringsförslag för IRM. 

Sekundärdata är all information som samlades i litteraturstudiefasen och företagsstudiefasen i syfte 

att skaffa teoretiska kunskaper som ligger till grund för skapande av konstruktionsmodellen och 

intervjufrågor. Denna kombination hjälpte oss att få en djupare förståelse för alla de processer som 

finns vid framtagning av kravspecifikation och att få fram ett förbättringsförslag till IRMs arbetssätt.  

Vid kvalitativ forskning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att frågorna 

är utformade mindre specifikt, för att ge respondenterna möjlighet att svara fritt. Man kan också 

ställa samma frågor till alla respondenter [7].  Då vi ansåg att det var lämpligt för vår studie, sökte vi 

detaljer och olika perspektiv hos de individer vi intervjuade. Dessutom valde vi att våra intervjuer 



14 
 

skulle behandla de punkter som finns i vår konstruktionsmodell och var anpassade till de 

kravspecifikationer som respondenterna hade arbetat med.  

Kvantitativ forskning består av ett antal nödvändiga undersökningsfaser som planerings-, insamlings- 

och analysfasen, med förutsättningen att resultatet ska vara mätbart [7, 8, 9]. Kvantitativ metod var 

inte nödvändig i vår studie, eftersom mätning av data inte var relevant.  
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3. Utvidgad bakgrund 
 

Detta kapitel ger först en teoretisk bakgrund kring projektets egenskaper i avsnitt 3.1. I avsnitt 3.2. 

beskrivs kravspecifikationen. Vidare presenteras checklistor i avsnitt 3.3. 

 
Trots att varje projekt är unikt, utgår den från ett problem som ska lösas och att mål som skall nås 

med hjälp av en lämplig metod. Att välja en lämplig metod kräver en förståelse för vilka egenskaper 

och vilka typer av projekt som finns. Egenskaper kan sedan grupperas och utvärderas på olika sätt för 

att undersöka egenskapers påverkan på projektet. Olika metoder tillämpas på olika sätt och avses för 

olika projekt.  En annan metod används för att få fram ett krav på ett informationssystem och en 

annan för en utvecklingsprocess. Metoderna kan kombinera ihop för att anpassa de till ett viss 

specifik projekt.  

 

3.1. Projekts egenskaper  
 

Med tanke på dagens tekniska utveckling och en alltmer krävande omgivning blir man inte förvånad 

över att så många företag datoriserar sina verksamhetsprocesser eller så förbättrar de existerande 

datorsystem. Allt detta för att kunna hålla hög kvalitet till en kund och alltid ligga steget före sina 

konkurrenter. Därför expanderar IT-branschen ständigt, det kommer nya metoder och verktyg som 

stödjer olika typer av IT- projekt.    

En del projekt kan likna varandra men det är inte alla, därför skiljer sig metoder från varandra och 

strävar mot olika mål. Metoderna används för att få bättre överblick över systemet, säkerställa 

kvalitén och se till att alla inom projektet talar samma språk. Inom systemutveckling kan de flesta 

metoderna grupperas under traditionella och agila metoder [31]. Trots olika synsätt brukar 

metoderna innehålla följande faser: analys, design, realisering, implementering, test och underhåll 

men hur dessa faser utförs och i vilken ordning varierar vid utvecklingsmetoder.   

Att välja en lämplig utvecklingsmetod för ett projekt är inte en enkel process. Man behöver fastställa 

både projektets och systemets egenskaper [32]. Enligt Wysocki är projektens egenskaper det 

övergripande målet och lösningen som utgår både från ett problem och de mål som sätts upp. I sin 

bok uppdelar Wysocki målet och lösningen i fyra kvadrater med en skala mellan tydligt och otydligt 

(se Figur 2).  
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Figur 2: Fyra kvadranter enligt Wysocki (2006) 
Källa: Google books: Efective Project Management: Traditional, Adaptive, Extreme av Robert K. Wysocki   

 

Wysocki menar att i den första kvadranten (Q1) är både målet och lösningen tydliga, därför kan den 

typen av projektet bedrivas med en linjär metod. Dessutom innebär det att både risken och 

komplexiteten är låg och projektgruppen behöver inte högre grad av sammanhållning. 

Kundsamarbete krävs bara i början av projektet när kraven fångas [32].  

Med den andra kvadranten (Q2) menar han att målet är väldefinierat men lösningen är otydlig. Den 

typen av projekt kan hanteras genom att så mycket som möjligt av lösningen görs tydlig. För detta 

krävs mer samarbete med kunden eftersom komplexiteten och risken börjar öka [32].  

Inom tredje kvadranten (Q3) är varken mål eller lösning tydliga. Den typen av projekt innehåller ett 

antal iterationer, där man på ett sekventiellt sätt försöker hitta ett mål och en lösning. Här försöker 

man komma bort från kravspecifikationer eftersom stora förändringar förväntas under projektets 

gång [32].   

Kvadrant fyra (Q4) innebär att lösningen är tydlig men inte målet. I den typen av projekt letar man 

efter problem, eftersom lösningen redan finns samt att man utgår ifrån att den enda lösningen löser 

alla problem [32].  

Utifrån hans resonemang kan man inse att de projekten som faller inom kvadranterna två, tre och 

fyra är mer komplexa. När komplexiteten ökar minskas sannolikheten för att skapa en tydlig 

kravspecifikation. Däremot ökar krav på en effektiv kommunikation och sammanhållning inom 

gruppen, som då ses som en enda roll, och för att hitta och leverera en lösning krävs en särskilt aktiv 

kundroll under hela projektet.  

Eftersom stor komplexitet påverkar valet av utvecklingsmetod och kravspecifikationsrollen under 

projektets gång, ska vi titta lite närmare på kravspecifikationen. Detta är för att kunna förstå vikten 

av arbetsrutiner inom kartläggningen av affärsprocesser, som är riktpunkten i vår studie. 

 

  



17 
 

3.2. Kravspecifikation 
 

En kravspecifikation (eng. requirement specifikation) är ett specificerat dokument, där alla krav som 

en verksamhet förväntar sig av ett system, samlas. Detta dokument används som underlag för 

kommunikationen mellan kunden och leverantören för att undersöka och fastställa önskemål om 

funktionalitet på ett system, och ramen för detta system.  Det innehåller bland annat 

användningsfall, klassdiagram och iterationsdiagram samt de villkor eller funktioner som ett system 

eller en komponent ska innehålla, för att uppfylla kundens behov, standarder och normer.  En annan 

viktig aspekt är att krav ska framgå tydligt så att både uppdragsgivare och kravhanterare kan läsa och 

förstå det. Därför finns det olika ramar och standarder hur man skall ta fram den.   

Enligt IEEE-standarden definieras krav som ett villkor eller en funktion som krävs av användaren för 

att lösa ett problem eller uppnå ett mål [10]. Nedan i Figur 3 presenteras en kravspecifikations –

struktur enligt IEEE 830 rekommendationer [10]. 

 

 

 
1. Inledning. 

a. Avsikt med specifikationen. 
b. Typ av system. 
c. Definitioner, förkortningar och referenser. 
d. Översikt över den följande specifikationen. 

 
2. Översiktlig beskrivning. 

a. Systemet/produkten i sin omgivning. 
b. Funktionsöversikt. 
c. Användarkaraktäristik. 
d. Bivillkor och begränsningar. 
e. Antaganden och beroenden. 

 
3. Kravförteckning. 

a. Detaljerade krav organiserade enligt någon vald struktur. 
 

Figur 3: Kravspecifikationsstrukturen enligt standarden IEEE 830 

 

 

Standarden IEEE 830 kan fungera som en mall att utgå ifrån, eller som en checklista av viktiga 

punkter som skall vara med i kravspecifikationen. I kravspecifikationen bör det finnas funktionella 

och icke-funktionella krav. De funktionella kraven beskriver vilka problem som systemet förväntas att 

lösa [14]. De icke-funktionella kraven är egenskaper, normer och standarder som ett system ska 

påvisa för användaren [14, 15]. De kan omfatta till exempel säkerhet, svarstider och användbarhet.   
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Men det är inte alltid som det finns en klar bild över ett system. För att få fram kraven och sätta de 

målen som man vill uppnå bör man veta vilka problem som systemet är tänkt att lösa och vilken 

nytta det skall generera. Idag finns det olika tekniker att komma fram till det, till exempel workshops, 

användningsfall och scenarier. En workshop är ett arbetsmöte. Där samlas de som är involverade i 

projektet för att diskutera det framtida systemet. 

Användningsfall fokuserar på iterationen mellan användare och systemet, och anses som ett 

hjälpmedel vid kartläggningen av verksamhetsprocesser. Den typen av kravdokumentation föreslogs 

1986 av Ivar Jacobson, som var involverad i att skapa Unified Modeling Language (UML) och Rational 

Unified Process (RUP) [20].  Ett exempel på hur ett användningsfallsdokument kan se ut visas i Figur 

4.  Ett sådant dokument består bland annat av ett namn och ett eller flera scenarier, där alla steg 

beskrivs som ett flöde av händelser mellan en aktör och ett system, samt utvidgningar. Dessutom 

klargör det vilka aktörer som har intresse av att samverka med systemet [21].  

 

 

 
Användningsfall: 

[namn på användningsfallet] 
 
Primär aktör: 
Omfång: 
Nivå:  
 
Huvudscenario: 
[ett scenario skulle innehålla 3 – 9 steg] 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
Utvidgningar: 
[en utvidgning består av ett stegnummer som den är anknuten till och av en bokstav som en 
beteckning på utvidgningen] 

1a. 
2a. 
3a. 
1b. 

 

Figur 4: Ett exempel på användningsfall enligt Cockburn [22]  

 

En annan viktig aspekt är att bearbeta och validera den insamlade informationen, för att minimera 

risken att bli tvungen att gå tillbaka för att rätta till fel. Ett exempel på hur man ska gå tillväga visas i 

Figur 5, där man kan se att kravhanteringsprocessen är en strukturerad samling aktiviteter som följs 

för att samla krav, validera och underhålla ett systems kravdokument (se Figur 5) [16].  
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Figur 5: Aktiviteter i kravhanteringsprocessen.  

Trots många olika metoder finns det alltid svårigheter vid framtagning av kravspecifikationen, därför 

söker man ytterligare verktyg i form av olika slags mallar. En checklista som innehåller alla viktiga 

punkter man bör tänka på, kan anses som en sådan mall. 

 

 

3.3. Checklista  
 

En checklista är ett enkelt verktyg som används idag för att kontrollera projektets status och för att 

undvika misstag och fel.  Den består av en rad frågor eller riktlinjer vilka omfattar en del av eller hela 

projektet. Den största fördelen med checklistan är dess enkla form och att det blir svårare att förbise 

viktiga aspekter. En nackdel kan vara att checklistan ger oss endast en möjlighet till en översiktig 

kontroll. Den används bland annat vid kravhantering och riskhantering när man identifierar och 

analyserar risker, men även i andra faser av ett projekt.  

Syftet med checklistan är att öka sannolikheten för att få den tänkbara effekten. Den ger ingen 

garanti att man får ett bättre resultat, men den stödjer processer vid problemlösningen. Checklistan 

rekommenderas användas vid mer komplexa uppgifter, där en samordning av flera olika aktiviteter 

behövs.   

En del checklistor går att återanvändas fullständigt eller delvis i andra liknande projekt, medan andra 

inte gör det. Detta beror mycket på sammanhanget och hur generella frågorna är. Tack vare sitt 

format och innehåll kan checklistan underlätta arbetet för att strukturera och organisera det. Även i 

en checklista som bara används en gång, kan man finna mycket användbart.  

 

Aktiviteter i 

kravfångstprocessen 

Krav validering 

och verifiering 

Kravanalys Samla krav – 

kravframkallning  

System 

specifikation 
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Källa: http://www.construx.com/File.ashx?cid=1547 

 
 
Källa: 
http://www.checklist.com/checklists/software_checklist.ht
ml 

 
 
Källa: http://www.inspectum.se/file/Checklistaefh.pdf 

 
 
Källa: 
http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se/4firm/46checklistaKHS.p
df 

Figur 6: Exempel på checklistor. 

 

http://www.checklist.com/checklists/software_checklist.html
http://www.checklist.com/checklists/software_checklist.html
http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se/4firm/46checklistaKHS.pdf
http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se/4firm/46checklistaKHS.pdf
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Checklistor består av ett antal frågor och ser olika ut. Detta visas i Figur 6. En del kan innehålla små 

checkboxar på sidan, i vilka skrivs ett tecken när ett steg är slutfört. Andra kan kräva att man måste 

skriva en mening medan andra bara kräver ett kort svar ja, nej eller delvis.    

Ett annat exempel på en checklista är Scrumchecklistan utvecklad av Henrik Kniberg (se Figur 7). 

Checklistan kan användas som ett verktyg för att komma igång med Scrum eller för att kontrollera 

status på projektet [3]. Denna checklista består av flera delar i ett helt projekt, bland annat roller, 

möte, iteration och prestanda.   

 
Figur 7: En Scrum checklista enligt Henrik Kniberg 
Källa: http://www.crisp.se/scrum/checklist 

 

Arbetet som krävs vid skapandet av en checklista är inte så stort, men i viss mån kan det krävas 

erfarenhet. Den enklaste checklistan kan innehålla följande ord som utgångspunkt för mer 

detaljerade frågor: 

 Vad? 

 Var? 

 När? 

 Hur? 

 Vem? 
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 Med vad? 

 Varför? 

En bra checklista bör återspegla kulturen och egenskaper inom organisationen samt erfarenhet 

inhämtad från tidigare projekt. Den bör ge snabba svar och vara som en grund för vidareutveckling 

och också underlätta rutiner för varje uppdrag.  
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4. IRMs bakgrund och arbetssätt  
 

I detta kapitel presenteras en kort bakgrund till hur IRM AB grundades, hur IRM arbetar och på vilket 

sätt de modellerar informationen.  

 
Nedan tas upp relevant information om IRM AB för att ge läsaren en grundläggande förståelse och 

kunskap för företaget.  

 

4.1. Bakgrund  
 

Allt började år 1970, då en engelsk matematiker Ted Codd introducerade sina teorier kring 

informationsmodellering, vilka sedan spreds i Sverige av den svenske professorn Bo Sundgren.  

Ursprungligen fanns det en enda anledning till att modellera information som fanns i en verksamhet 

och det var som redskap för att bygga en databas [2].  

År 1982 grundades IRM AB av Eskil Swende och Claas Åkesson, som på 70-talet arbetade på 

flygbolaget SAS. Dessa två personer och Lennart Lindström, som hade arbetat i ett amerikanskt 

databasföretag samt var en undervisningslärare vid KTH, oberoende av varandra fastnade för 

informationsmodellering och under 25 har byggt upp IRMs informationsmodelleringskoncept som 

kallas för Informationsmodellering på IRMs sätt [2].  

En annan person värt att nämnda är John Zachman som arbetat på IRM under många år med ett 

ramverk som fokuserar på data och information, vilket fått globalt genomslag. Detta kallas för 

Zachman Framework [2]. 

Idag fortsätter IRM att modellera information av andra anledning än att bygga en databas, vilka är 

bland annat upphandling, beslutsstöd, verksamhetsarkitektur, förvaltning, integration av system och 

utformning av tjänsteorienterad arkitektur [2].    

Förutom företags ledning finns på IRM 41 anställda konsulter, vars genomsnittliga yrkeserfarenhet 

överstiger tio år [23]. Konsulters kompetensområden varierar mycket beroende på erfarenhet, 

utbildning och intresse.  

Exempel på kompetensområde bland konsulter på IRM [23]: 

 Verksamhetsutveckling 

 Processutveckling 

 Workshopledning 

 Interaktionsdesign 
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 Business Intelligence 

 QlikView 

 Informationsmodellering 

 Product Manager i systemutvecklingsprojekt 

 Affärsmodellering 

 Verksamhetsarkitektur 

 Kravhantering 

 Projektledning 

 Windows servers 

 Sharepoint 2007, 2010 

 Office Communications Server 

 Virtualisering - Hyper V 

 Reporting Services 

 Clavister FWs 

 Client deployment 

 Data Warehouse-lösningar  

 Systemutveckling i .NET, Java/J2EE C#, C++, C 

 Databasdesign 

Tack vare den breda kompetensen utför IRM arbeten i många olika branscher och deras kunder är 

bland annat Stockholms Läns Landsting, Sandvik och Stockholm Marathon [23]. Deras kundkretsar 

växer ständigt, som i sin tur tvingar till företagets progression. 

Konceptet Informationsmodellering på IRMs sätt används på IRM i dagliga arbeten av bland annat 

verksamhetsarkitekter, kravspecificerare eller databasdesigner. Inom Informationsmodellering på 

IRMs sätt används två begrepp informationsmodellering och dimensionsmodellering [2]. 

Informationsmodellering består av ett antal Informationsmodeller (eng. Data Model eller Business 

Information Model) som finns på olika detaljeringsnivåer [2]:  

 Övergripande informationsmodell (eng. Overall Business Information Model) – utformad av 

verksamhetsarkitekter 

 Detaljerad informationsmodell (eng. Detailed Business Information Model) – utformad av 

kravspecificerare 
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 Logisk informationsmodell (eng. Logical Data Model) – utformad vid system utveckling 

 Databasmodell (eng. Physical Data Model) – utformad vid skapande av databasen 

De fyra nivåer bygger på varandra men måste kompletteras med önskade egenskaper som en 

verksamhet har behov av. 

Dimensionsmodellering används vid modellering av beslutsstöd. Den består av Dimensionsmodell 

(eng. Star join schema) och processen for Dimensionsmodellering (eng. Dimensional modelling). 

Dimensionsmodellen innehåller Dimensionstabell (Dimension Table) och Faktatabell (eng. Fact table), 

som innehåller mätvärden (eng. Facts) och främmande nycklar (eng. Forening Keys). 

 

4.2. IRMs arbetssätt 
 

Ett användbart redskap för processmodellering är att studera en del av verkligheten [29]. Genom att 

fånga in all information om verksamheten och hur deras system är uppbyggt, skapar IRM en 

informationsmodell som underlättar förståelse för systemet.  Detta görs på ett seminarium som 

består av en grupp personer som arbetar inom verksamheten, vars processer skall kartläggas, och två 

erfarna seminarieledare från IRM.  

Vid de första stegen av informationsmodelleringen är det viktigt att klargöra syftet för modellen, 

ange vilka avgränsningar som ska göras, vilken information och vilka funktioner som ska finnas.  

Sedan utifrån all insamlad information om IT-systemen och verksamheten samordnar 

seminariegruppen en processkarta för nuläge eller framtida läge. Därefter skapas en kategoriserad 

lista över verksamhetsbegrepp. Med detta menas att man tilldelar en lämplig kategori till vilket 

begreppet tillhör. Denna kan till exempel vara objekt, relation, egenskap och så vidare. 

 Vid nästa steg ska informationsmodellen skissas med tydliga relationer mellan varje objekt. Alla 

begrepp från listan hanteras successivt. Om ett nytt objekt dyker upp under modelleringen 

modelleras den vartefter.   

Till sist sammanställs informationsmodellen i tabeller med exempel från verksamheten och sedan 

skapas dokumentationen. Dokumentationen innehåller en objektslista, de tabeller som tagits fram 

och en informationsmodell.  Detta initiala arbete ska sedan vidare förbättras och fördjupas.   

Processorientering inom IRM innebär ett helhetsperspektiv och utgör ett underlag för diskussioner 

om verksamhetsutveckling och ständigt förbättringsarbete. Processer har huvudfokus på kunden och 

inte på funktioner eller professioner och löper genom olika organisatoriska enheters huvudmän. 

Nedan kommer en figur på processmodellen (Figur 8) som beskriver processutvecklingen inom IRM. 

Slutligen vill vi lyfta fram matrisen som en del av IRMs arbetssätt. Matrisen tas fram i seminarieform 

och kombinerar två modelltyper och visar vilken information som skapas och används i processer. 

Den hjälper också till att påvisa brister i informationskvalitet och kvalitetssäkra kravspecifikationer. 

Den hjälper till att planera applikationer och genomföra integrationsanalyser. En kolumn i matrisen 

innehåller oftast verksamhetsobjekt eller databastabeller. 
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Figur 8: Exempel på en processmodell på IRMs sätt 
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5. Konstruktionsmodell och intervjufrågor  
 

I detta kapitel presenteras RAKPIL konstruktionsmodell och intervjufrågor med syfte. 

 

Syftet med att göra en konstruktionsmodell var att återspegla aspekter som var för sig spelar en 

viktig roll för kartläggningen av affärsprocesser, och gemensamt fungerade som grundpelare för 

denna studie. Varje sådan aspekt fungerade som ett kriterium i modellen. Utifrån kriterier 

anpassades intervjufrågorna som gav möjlighet till informationsinsamling, som resulterade i 

underlaget för rekommendationerna till IRM. Nedan presenteras illustration till 

konstruktionsmodellen, som innefattar komponent kriterierna. Vi namnge modellen RAKPIL efter 

generaliserade grundkomponenter: Roller, Ansvarsområde, Kund, Process, Information och Läge. 

Vidare presenterar vi dessa komponenter tillsammans med intervjufrågor för varje komponent. 

Intervjufrågorna är samlade i Tabeller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 i kapitel 6 Resultat samt i Bilaga 2 i 

Tabell 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Utvärderingskriterier som grund till konstruktionsmodellen RAKPIL (Roller, Ansvarsområde, 

Kund, Process, Information, Läge).  
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Utvärderingskriterium 1: Roller och ansvarsområden 

Oftast blir befintliga arbetssätt effektiva då man definierar olika roller och tilldelar dem olika 

ansvarsområden. Därför är det viktigt att identifiera intressenter som är involverade i projektens 

genomförande och tilldela dem olika ansvarsområden, interna intressenter som är direkt involverade 

i IT-projekten och de externa intressenter, som på något sätt påverkas av det.  

Vi undersökte om rollerna för kartläggningen av affärsprocesserna inom IRM, hade väldefinierade 

och avgränsade ansvarsområden. Vi försökte också att hitta samband med hur dessa roller förhåller 

sig till olika aktiviteter som är definierade för projektet.  

Det övergripande syftet med rollfrågorna 1.1 – 1.5 i Tabellen 1 var, att få fram olika roller och 

ansvarsområden inom ett projekt, för att ta fram av en kravspecifikation och kartlägga 

affärsprocesser, som tyngdpunkt. Vi förväntade oss svaren som skulle ge oss möjlighet att mäta de 

olika utfallen beroende på projektets storlek, samt ge oss ett viktigt underlag för vidare diskussion i 

vårt resultat. De frågor som ingår in den här gruppen är: 

– Vilken roll och vilka ansvarsområden hade du under ditt projekt?: Syftet med den här frågan var att 

ta reda på eventuella olika roller som en person kan ha haft under projektets gång, samt hur många 

roller och ansvarsområden som fanns med, med tanke på projektets omfattning. Svaren skulle ha 

gett oss ett antal roller och ansvarsområden som vi kunde mäta som antal och knyta till olika projekt 

beroende på dess storlek, för vidare utvärdering. 

– Vilka övriga roller och ansvarsområden fanns inom projektet?: Syftet med den här frågan var att få 

fram hur många och vilka övriga roller som fanns totalt under projektet, samt tanken bakom 

tilldelningen av resurser för olika delprojekt. Svaren skulle ha gett oss totalt antal roller som fanns 

under projektet, svaren fungerade i sin tur som underlag för vårt resultat. 

- Hade du ansvar för vissa specifika processer, i så fall vilka och hur många (procentuellt)?: Syftet med 

den här frågan var att ta reda på ansvarsområden som sträckte sig över ett antal processer. Svaret 

skulle ha gett oss ett antal processer i procent till alla processer, som en person kunde ha ansvar för 

beroende på storleken på projektet. 

- Hur ser du att ansvarstilldelningen inom ett projekt kan effektiviseras?: Syftet med denna fråga var 

att få fram synpunkter om hur framtida ansvarstilldelning kan effektiviseras. Svaret skulle ha gett oss 

underlag till diskussion.  

 

Utvärderingskriterium 2: Kundsamarbete 

För att ett projekt ska nå ett framgångsrikt resultat, skall alla intressenter definieras, både de interna 

som är direkt involverade i projektens genomförande och externa som på något sätt påverkas av det. 

Detta för att systemtänkande som tillvägagångssätt för flexibilitet för den framtida lösningen 

tillfredställer kundens behov och uppnår en hög kvalitet. Eftersom verksamheters koncept oftast 

grundar sig på en tjänst eller en produkt som är direkt kopplad till specifika kunder är det viktigt att 

undersöka verksamhetens samarbete med dess kunder.  
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Det övergripande syftet med frågorna 2.1 – 2.4 i Tabellen 2 som rörde kriteriet för kundsamarbete 

var, att undersöka hur många olika aktörer som påverkades av projektet på ett direkt eller indirekt 

sätt.  Vi förväntade oss svaren som skulle ge oss möjlighet att se över projektets omfattning, samt ge 

möjlighet till diskussion för resultatet.  

– Kan du lista kunder inklusive uppdragsgivare som har blivit inblandade i detta projekt?: Syftet med 

denna fråga var att ta fram antal direkta aktörer som deltagit i projektet. Svaret skulle ha gett oss ett 

antal direkta aktörer som vi kunde använda som underlag för jämförelse av fallen för vidare underlag 

till diskussion samt återspegling i diagrammet för övergripande resultat. 

– Hur många externa intressenter, med detta menas till exempel då systemet skär genom andra 

verksamhet/er eller det finns andra parallella projekt som har intresse av detta projekt, kunde ha 

påverkats av detta projekt?: Syfte var att ta fram antal indirekta aktörer som kunde ha påverkats av 

projektet. Svaret skulle ha gett oss en överblick av projektets omfattning och vilket eventuellt 

inflytande den kan ha. 

- Använder du, som processkartläggare, systemtänkande syn på det fall du arbetar med, samt på 

vilket sätt tar du hänsyn till kunder?: Syftet med denna fråga var att ta reda på hur systemtänkande 

kan påverka tillvägagångssättet för processkartläggning av affärsprocesser. Svaret skulle ha gett oss 

underlag för vidare diskussion till vårt resultat. 

- Hur mycket har du varit med och framställt det övergripande målet och strategier för 

uppdragsgivare? I så fall vilka kunskaper har du använt dig av?: Syftet med denna fråga var att ta 

reda på hur en konsult kan delta och påverka en verksamhet på den strategiska affärsnivån. Svaret 

skulle ha gett oss underlag till mätning i procent, beroende på hur aktiv en konsult varit i 

ovanstående fråga. 

 

Utvärderingskriterium 3: Processdefiniering och modellering 

Vid ett skapande av en kravspecifikation kan man använda sig av olika välkända metoder och 

modelleringsverktyg som finns tillgängliga på marknaden. Varje verksamhet som arbetar med ett IT-

projekt väljer eget stöd som passar bäst i syftet att generera arbetssätt och underlätta skapandet av 

affärsprocesser. Vi undersökte vilka tillvägagångssätt verksamheten har använt sig av, och eventuella 

val av extra verktyg.  

Det övergripande syftet med denna frågegrupp 3.1 – 3.3 i Tabellen 3 var att ta reda på hur 

arbetssättet går till och vilka verktyg och tillvägagångssätt som används inom IRMs verksamhet. Vi 

förväntade oss svaren som skulle ge oss underlag för diskussion.    

– Vilka verktyg har du använt för processkartläggning och hur skiljer sig de eventuella verktygen med 

tanke på effektivitet?: Syftet med denna fråga var att ta reda på alla verktyg som hade använts för 

processkartläggning och vilka som påverkat produktiviteten mest. Svaret skulle ha gett oss ett värde 

på effektivitet vid användning av olika verktyg, till exempel ett antal sparade timmar. 

– Vilka eventuella brister kan du finna i ditt arbetssätt eller i verktygen för processkartläggning? 

Exempelvis om det finns ett effektivare sätt att kontrollera processflödet och genomföra tester?: 
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Syftet var att undersöka arbetssättet och ta reda på synpunkterna på verktygen vid 

processkartläggningen. Svaret skulle ha gett oss underlag för vidare diskussion för vårt resultat. 

– Vilken grundläggande kunskap tycker du är viktigast då man kartlägger en affärsprocess?: Syftet 

med denna fråga var att undersöka kompetensen hos konsulter som arbetar med kartläggning av 

processer och ta reda på vilken kunskap som kan vara relevant, då man fungerar som en länk mellan 

affärsverksamheten och IT. Svaret skulle ha gett oss en överblick över olika kunskapsområden som är 

relevanta för en kravhantering, och som därmed kommer att reflekteras över i studieresultaten. 

 

Utvärderingskriterium 4: Information 

Med information avser vi allt som man kan få från kunden och annan information som kan röra sig 

kring problemlösning och påverka de olika aktörerna och intressenterna. Det innebär också 

information som man ständigt delar med sig av mellan olika deltagare för att skapa ett effektivt 

arbetssätt. Det är viktigt att fånga all nödvändig information och skapa ett effektivt flöde inom 

informationskanalerna och gemensam portfolio.  

Det övergripande syftet med frågor 4.1 – 4.3 i Tabellen 4 som rörde utvärderingskriterierna för 

informationen var att se över vikten av informationen, hur den ständigt uppdateras och på vilket sätt 

den når alla involverade inom projektet. Vi förväntade oss svaren som skulle ge oss möjlighet att se 

över antalet på olika insatser inom informationshantering, till exempel antal timmar, antal möten 

samt vilka former av informationskanaler som hade använts och vilka som hade varit mest effektiva. 

- Hur ofta och på vilket sätt har informationen nått alla intressenter i projektet? Avser både deltagare 

och övriga typer av intressenter?: Syftet med denna fråga var att ta reda på antal 

informationskanaler och hur ofta användningen av dessa hade skett, i form av antal timmar för 

informationsbyte. Det var också viktigt att undersöka hur frekvent uppdateringen av informationen 

hade skett. Svaret skulle ha gett oss möjlighet till mätning av antalet informationskanaler och deras 

användning beroende på projektets omfattning. 

- Vilka av de använda informationskanalerna har enligt din åsikt varit de mest effektiva?: Syftet med 

denna fråga var att få reda på de mest effektiva informationskanalerna.  Svaret skulle ha gett oss 

underlag till vidare diskussion för vårt resultat. 

- Har ni ett kunskapsnätverk ständigt tillgängligt inom organisationen? I så fall hur frekvent 

uppdateras det?: Syftet med denna fråga var att få reda på hur IRM delar med sig kunskap inom 

verksamheten, och vilka verktyg för kunskapsnätverk som finns tillgängliga. Svaret skulle ha gett oss 

ett antal timmar för uppdatering av eventuell kunskapsdatabas, eller antal gånger per vecka då man 

lägger ner tid på att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. 
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Utvärderingskriterium 5: Utgångsläge 

Om ett automatiskt system ersätter de befintliga manuella rutinerna eller existerande datoriserade 

system, är miljön i det nya systemet oftast samma som i det befintliga systemets miljö. I andra fall, 

äger mer flexibilitet rum, och man bestämmer själv vad som utgör gränsen mellan systemet och dess 

omgivning under kravhanteringsprocessen [19]. Vi kommer att undersöka olika kontexter beroende 

på de olika fallens omständigheter. Det övergripande syftet med frågorna 5.1 – 5.2 i Tabellen 5 på 

kriteriet för utgångsläget var att ta reda på grundläggande underlag för processframtagning. 

Svaret som vi förväntade oss skulle ge oss överblick över läget för processkartläggning beroende på 

om existerande rutiner finns fångade i redan existerande rutiner och system som ska förbättras eller 

ersättas, eller om man befinner sig i det läget då man ska göra en grundlig verksamhetsundersökning 

och fånga kravet tillsammans med beställare. Vi kan då mäta detta i form av svårighetsgrad (1 till 5, 

där 1 är minst och 5 är störst komplexitetsgrad). 

– Vad var utgångsläget vid processkartläggningen? Fanns existerade rutiner som skulle förbättras 

eller var det helt nya processer som skulle skapas?: Syftet med denna fråga var att ta reda på 

utgångsläget för processkartläggningen. Svaret skulle ha gett oss översikten över läget, som i sin tur 

kunde mätas i form av komplexitetsgrad och ge oss underlag för utvärdering. 

– Hur anser man svårighetsgraden påverka projektets omfattning vid de eventuella skillnaderna i 

processframställningen med tanke på tid, resurser och kostnader?: Syftet med denna fråga var att ta 

reda hur svårigheten uppfattades beroende på de olika utgångslägena. Svaret skulle ha gett oss ett 

utfall av skillnader i tid, resurser och kostnader. 

 

Utvärderingskriterium 6: Kommunikation 

Öppen kommunikation mellan projektdeltagare är en viktig aspekt som förankrar krav och mål och 

bidrar till en integrerad kommunikation mellan interna och externa deltagare. Att ha rätt inställning 

till detta ger en organisationen en stor fördel. Därför undersökte vi hur kommunikationen går till och 

hur smidiga informationskanaler det finns inom verksamheten, samt hur bra de delar kunskap med 

varandra innanför och utanför sitt projekt.  

Det övergripande syftet med frågorna 6.1 – 6.3 i Tabellen 6 för kriteriet för kommunikationen var att 

få fram hur viktig kommunikationen är inom projektets ramar. Vi förväntade oss svaren som skulle ge 

oss underlag för mätning av frekvensen för kommunikation, samt gav ett viktigt underlag till 

diskussion för studieresultatet. 

– Hur har kommunikationen gått till bland alla inblandade inom projektet, till exempel finns det andra 

tillgängliga verktyg förutom traditionella, till exempel chatt, forum, vissa trådlösa verktyg samt vilka 

kanaler tycks gynna kommunikation bland medarbetarna mest?: Syftet med denna fråga var att ta 

reda på tillvägagångssättet för kommunikation. Svaret skulle ha gett numeriskt värde på 

kommunikationsförekomst, beroende på projektets omfattning, i antal möte, timmar, inskickade 

brev med mera. 
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– Har du fått tillräckligt mycket information om kravet, samt om det har varit tillräckligt tydligt från 

första början? Med detta menas om beställaren har varit tydlig med eget krav från början eller har 

det uppstått löpande ändringar i kravet?: Syftet med denna fråga var att ta reda på hur viktig 

kommunikation är för skapandet av kravspecifikationen och om det hade varit tillräckligt mycket och 

tydligt med tanke på hur väsentlig roll den spelar. Svaret skulle ha gett oss en överblick över vikten av 

kommunikation och gav oss en möjlighet till diskussion. 

– Vilka eventuella problem kunde ha uppstått under samarbetet, exempelvis ifall det kom försenade 

ändringar på kravet, och i så fall, på vilket sätt hanterade du/ni dem och hur stor inverkan hade de för 

projektet?: Syftet med denna fråga var att få fram svaret på de eventuella ändringar som kunde 

uppstå inom projekt i olika omfattningar. Svaret skulle ha gett ett utfall av ett antal ändringar som 

gav eventuell inverkan på projektets slutförande, som kunde vara i form av förseningar (i timmar), 

resurser (i antal personer) och kostnader (i pengar). 

 

Utvärderingskriterium 7: Dokumentation 

Att dokumentera kravspecifikationen har en stor inverkan på slutresultatet. En dålig formulering kan 

orsaka omfattande problem som bidrar till förseningar och resursslöseri, som i sin tur även kan bidra 

till ett totalt fiasko för hela IT-projektet och andra parter som projektet har inverkan på, både direkt 

och indirekt. I denna studie har vi granskat IRMs teknik för dokumentation av kravspecifikationen och 

deras sätt att stämma av kundens krav med egen lösning.  

Det övergripande syftet med frågorna 7.1 – 7.2 i Tabellen 7 som rör detta området var att se över 

dokumentationshanteringen inom projektet. Svaret som vi förväntade oss skulle vara omfattningen 

av dokumentationen i form av storlek på beskrivningar och ansvarstilldelning till dem, samt 

frekvensen för uppdateringen av dokumentationen.  

– Hur ofta har dokumenten uppdaterats under projektets gång samt hur omfattande beskrivningar 

har den innehållit?: Syftet med denna fråga var att ta reda på dokumentationshantering vid 

framtagning av kravspecifikationen. Svaret skulle ha gett underlag på mätning i form av 

uppdateringsfrekvens, i form av antal rapporter, samt antal processbeskrivningar. 

– Skulle du kunna beskriva de olika områdena inom projektet som är extra viktiga att dokumentera 

och i så fall ange vilka?: Syftet med denna fråga var att ta reda på de olika aspekter som är mest 

viktiga att dokumentera. Svaret skulle ha gett underlag för diskussion i vårt studieresultat. 
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Utvärderingskriterium 8: Komplexitet 

Olika affärsprocesser kan vara av olika svårighetsgrad, beroende på antalet nivåer i nedbrytning i 

modellen. Vi tittade på de olika uppdragen som IRM hade för att sedan dra paralleller till deras 

bedömning och agerande i förhållande till de olika graderna i komplexiteten.  

Det övergripande syfte med frågorna 8.1 – 8.2 i Tabellen 8 var att ta reda på hur komplexa 

processerna hade varit.  Svaret som vi förväntade oss skulle ge oss svårighetsgrader beräknade på 

antalet nedbrytningar i processkartan, samt antalet olika nivåer processerna skär genom och antal 

aktiviteter beroende på fall. 

– Hur uppfattar du komplexiteten och på vilket sätt hanteras den?  Hur komplexa var processerna i 

det fallet du arbetade med?: Syftet med denna fråga var att få reda på hur komplexa 

affärsprocesserna kan vara och på vilket sätt IRM hanterar det. Svaret skulle ha gett oss ett antal 

nedbrytningar ifrån processkartan, samt antal aktiviteter i varje processmodell. 

– I hur många nivåer modellerade ni?: Syftet med denna fråga var att undersöka hur många nivåer 

processens arbetsflöde skär igenom, det vill säga hur många moduler (till exempel kundhantering, 

försäljning) hade varit aktiverade i fallet. Svaret skulle ha gett oss antal moduler där processflödet 

har gått igenom.  
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6. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultaten från två intervjuer som vi genomfört med hjälp av två 

medarbetare på IRM. 

Resultaten från intervjuer redovisas i form av en sammanställningstabell där frågorna för varje 

utvärderingskriterium presenteras tillsammans med kortfattad svaren från respektive respondent. 

Tabellen ger en överblick av resultaten och fungerar som underlag för ytterligare analys och 

diskussion kring resultaten.  

 

6.1. Roller och ansvarsområden  
 

I ett team för systemutveckling finns ett flertal olika roller som arbetar tillsammans för att nå målet 

att driftsätta en IT-lösning som ger avsett stöd till verksamheten.  Varje medarbetare kan ha flera 

roller fördelat utifrån projektets eller uppdragets specifika förutsättningar. Uppdelning av roller och 

fördelning av ansvaret kan ses som ett hjälpmedel att förse projektet eller uppdraget med rätt 

kompetens. Dessutom är det viktigt att rollgränserna är tydliga för att gemensamt utföra det arbete 

som krävs för att nå målen.  

I vårt arbete undersökte vi om de olika roller som respondenter tog på sig var väldefinierade och 

avgränsade samt om de bidrog till ett effektivt och gemensamt arbete mot de uppsatta målen.  Våra 

studier visar att de olika rollbefattningarna som respondenterna tog på sig var viktiga dock behövs de 

förtydliga enligt respondenter för att effektivisera och förbättra arbetet mot uppsatta målen. 

Sammanfattade svar på intervjufrågorna och kommentarer från respondenter kommer nedan.  

 

Fråga Respondent 1 

(Uppdraget Miljödatabas) 

Respondent 2 

(Uppdraget KSL Vårdplan) 

1.1. Vilken roll och vilka 
ansvarsområden hade du 
under ditt projekt? 

 

2 roller: 
- Leda workshops 
 (sammanställa material) 
- Processmodellerare 
 (informationsmodellerare) 

2 roller: 
- Workshopledare 
- Processmodellerare 
 (ansvarig för att ta fram 

processkartan, process-
beskrivningar) 

1.2. Vilka övriga roller och 
ansvarsområden fanns inom 
projektet?  

Finns inte eftersom respondenten 

arbetade ensam 

En annan kollega som hade samma 
roll och ansvar 

1.3. Hade du ansvar över vissa 
specifika processer, i så fall 
vilka och hur många? 
(procentuellt)?  

100% 50% 

1.4. Hur ser du att ansvars-
tilldelning inom ett projekt kan 
effektiviseras? 

Tydliga roller med rätt kompetens 
för varje enskilt projekt 

Små grupper istället för stora i 
syfte att skapa och jämföra 
lösningar, nackdelen med det är 
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Fråga Respondent 1 

(Uppdraget Miljödatabas) 

Respondent 2 

(Uppdraget KSL Vårdplan) 

att man inte kan diskutera resultat 
på samma sätt som i en stor grupp 
och processer blir inte förankrade  

1.5. Hur mycket har du varit med 
och framställt de övergripande 
mål och strategier för 
uppdragsgivaren? I så fall vilka 
kunskaper hade du använt dig 
av? 

0% 0% 

Tabell 1: Sammanställningstabell för frågegrupp Roller och ansvarsområden 

 

Respondent 1 tog på sig två roller som workshopledare, processmodellerare och 

informationsmodellerare. Hennes ansvarsområden var att leda workshops och medverka vid 

framtagandet av verksamhetsmodeller som verksamhetsprocesser, informationsmodell och 

intressentmodell. Ta fram och säkerställa uppdragets verksamhetskrav på så sätt att kraven är 

korrekta och adekvata, följa framtagna riktlinjer och lagar samt förankra kravinnehållet hos 

verksamheten.  Uppdraget i vilken Respondent 1 deltog, var väldigt liten därför Respondent 1 var den 

ända kravanalytikern i kravteamet som ansvarade i 100 % för att få fram krav och lösningsförslag för 

ny funktionalitet och ändringar av befintligt system.  

Enligt Respondent 1 skulle man kunna ha en tydlig kravspecifikationsprocess med tydliga roller. Detta 

enligt henne skulle underlätta arbete. Respondent 1 påpekade att rollerna skulle tilldelas utifrån 

kompetensområde och inte utifrån uppdragets specifika förutsättningar. Detta skulle enligt henne 

effektivisera ansvarstilldelningen genom att man har en färdig process med tydliga roller och 

ansvarsområden för att arbeta med kravspecifikationen. Hon var inte involverad vid framställning av 

övergripande målen och strategier så möjlighet att påverka den strategiska affärsnivån uteblev.   

Respondent 2 likadan som Respondent 1 tog på sig två roller workshopledare och 

processmodellerare. Hon ansvarade för att analysera verksamhets behov av systemstöd, vara 

drivande i kravteamet, stämma av kraven med berörda intressenter, påtala om kravkonflikter och 

dokumentera verksamhets behov i form av tydliga krav på IT-stöd. Uppdraget var stor och krävde 

flera resurser därför tilldelades två kravanalytiker till det. Detta innebör 50% ansvar för respektive 

kravanalytikern och tydligt kommunikation kring aktuella kravbilden för både funktionella och icke-

funktionella krav. 

Enligt Respondent 2 som har jämfört arbete i små och större grupper från tidigare projekt/uppdrag, 

skulle man kunna effektivisera arbetet genom att arbeta i små grupper. Detta skulle underlätta 

jämförelse av olika lösningar. Däremot ju större grupp människor med olika backgrunder desto fler 

idéer och mer kunskap vilket skulle vara bra för diskussioner kring resultaten. Respondent 2 likadan 

som Respondent 1 var inte involverad i uppdragsgivarens mål och strategier. 
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6.2. Kundsamarbete  
 

I nära anslutning till arbetsteamet finns bland annat uppdragsgivaren/beställare som säkerställer 

operativ planering och strategisk styrning. Dessutom ansvarar uppdragsgivaren för 

projektets/uppdragets investeringskostnad och att resultatet ger önskat nytta och effekt, därför är 

det viktigt att arbetsteamet arbetar tätt tillsammans med uppdragsgivaren för att nå målen.   

I vårt arbete undersökte vi om samarbete under uppdragens gång omfattade det dagliga samarbetet 

med kunder, där man får värdefull information om verksamheten och involverade intressenter. Våra 

studier visar att enligt Respondent 1 tätt samarbete med kunder lämnar mycket att önska. Det krävs 

att verksamheten förstår sin roll för framtagning av verksamhetsprocesser och att det är viktig att 

stämma av kraven med berörda intressenter för systemstödet.  Sammanfattade svar på 

intervjufrågorna och kommentarer från respondenter kommer nedan.  

 

Fråga Respondent 1 

(Uppdraget Miljödatabas) 

Respondent 2 

(Uppdraget KSL Vårdplan) 

2.1. Kan du lista kunder inklusive 
uppdragsgivare som har blivit 
inblandade i detta projekt? 

3 kategorier: 
- lärare 
- elever 
- allmänheten 

3 kategorier: 
- lansting,  
- kommun  
- primärvård (alla medborgare 

”den äldre”) 

2.2. Hur många indirekta aktörer, 
med detta menas till exempel 
då systemet skär genom 
annan/andra verksamhet/er 
eller det finns andra parallella 
projekt som har intresse av 
detta projekt och som kunde 
ha påverkats av detta projekt?  

0, vad konsulten visste. Flera projekt. 

2.3. Använder du, som process-
kartläggare, systemtänkande 
syn på det fall du jobbar med, 
samt på vilket sätt tar du 
hänsyn till kunder?  

Nej, fokus på en konkret lösning, 
som möter kundens behov. 

Nej, fokus läggs på en konkret 
framtidslösning som möter krav 
och tillfredställer kundens behov. 

Tabell 2: Sammanställningstabell för frågegrupp Kundsamarbete 

 

Respondent 1 som var involverad i uppdraget Miljödatabas som rörde skolverksamhet berättade att 

efter en debatt kom workshops deltagare fram till att verksamhetskunderna var elever, lärare (även 

kallad pedagoger) och allmänheten. Pedagoger definierades som direkta intressenter, eftersom de 

var direkt involverade uppdragets genomförande och de skulle ha direkt användning av databasen. 

Trots att pedagoger var inbjudna till workshoparna, kom de inte. Enligt Respondent 1 

uppdragsgivaren som kom från IT-enheten fick en färdig skriven kravspecifikation, eftersom han inte 

heller deltog i seminarier.   
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Vad det gäller indirekta aktörer var det oklart för Respondent 1 vad vi menade med detta.  Begreppet 

systemtänkandet var inte heller så klart för respondenten, hon kommenterade att man inte försökte 

tänka system, eftersom man är bunden till en specifik lösning där man fokuserar bara på att fånga 

kraven. 

Enligt Respondent 2, som var involverad i processkartläggning inom Äldreomsorgen, kunder som 

definierades för uppdraget KSL Vårdplan var landsting, kommun och primärvård. Dessa kunden 

deltog inte i workshoparna. De flesta roller som berördes i huvudprocessen var representerade av 

workshopdeltagare. 

Enligt henne fanns det ytterligare två projekt som hade påverkan på uppdraget KSL Vårdplan. Ett 

projekt ansvarade för informationsframtagning till respektive projekt. Den andra projekt ansvarade 

för att säkerställa krav på ett IT-system som skulle fungera för samtliga huvudmän. Respondent 2 

påpekade att mittpunkt i detta uppdrag var kunden, det vill säga den äldre, som skulle genomsyra 

verksamhetsprocesserna.  

 

6.3. Processdefiniering och modellering 
 

Vid processdefiniering krävs en genomgripande analys för att förstå en organisations verksamhet. 

Det behövs för att sedan kunna modellera system, information och processer som pågår inom 

verksamheten och hur dessa bedrivs. Idag finns ett antal olika metoder och modelleringsverktyg som 

underlättar och förbättrar processmodelleringen och kartläggningen. 

Vi undersökte vilka metoder och verktyg respondenter har använt sig av samt vilka eventuella för- 

och/eller nackdelar fanns i deras arbetssätt och verktyg. Sammanfattade svar på intervjufrågorna och 

kommentarer från respondenter presenteras nedan.  

Fråga Respondent 1 

(Uppdraget Miljödatabas) 

Respondent 2 

(Uppdraget KSL Vårdplan) 

3.1. Vilka verktyg har du använt för 
processkartläggning och hur 
skiljer sig de eventuella 
verktygen åt med tanke på 
effektivitet?  

IRM notation, modellering sker för 
hand och Visio. 

IRM notation, Visio, Excelkatalog 

3.2. Vilka eventuella brister kan du 
eventuellt finna i ditt 
arbetssätt eller i verktygen för 
processkartläggningen? 
Exempelvis om det finns ett 
effektivare sätt att kontrollera 
processflödet och genomföra 
tester?  

Inga tester görs, som man kan gå 
igenom för att se att modellen är 
sund och effektiv. 

Stödprogram är otillräckligt, svårt 
att synkronisera filer, saknar 
automatisk numrering då 
ändringarna sker mm. 

3.3. Vilken grundläggande kunskap 
tycker du är viktigast då man 
kartlägger en affärsprocess?  

Seminarieledarskap Processmodellerare 
Workshopsledare 

Tabell 3: Sammanställningstabell för frågegrupp Processdefiniering och modellering 
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Respondent 1 definierade och modellerade affärsprocesser enligt IRMs modell detta skedde på 

papper utan datoriserade verktyg. Hon tyckte att datoriserade verktyg är bra för stunden och att det 

går snabbare att skriva för hand. Hennes erfarenhet visade att diskussionerna med levande papper 

och penna blir bättre än när en grupp människor sitter framför en datorskärm. 

Eftersom processerna fanns bara på papper, genomfördes inga tester på kravspecifikationsnivå. 

Däremot sattes mått och mål upp för processkartorna och det gjordes en genomgång med de 

anställda som skulle bedriva processerna, detta för att se att de fungerar i pappersform. 

Viktigast, enligt Respondent 1, var att vara bra seminarieledare, detta gör att man kan få ut det bästa 

av deltagarna under seminarier. Man ska själv tycka att det är intressant och ställa flera frågor, även 

om man känner sig för ”jobbig”. 

Respondent 2 har använt Visio som modelleringsverktyg och enligt henne var det tillräckligt för 

projektet. Hon tyckte att det borde vara bra att ha ett automatiserat stödverktyg som uppdaterar 

processnamn och nummer automatiskt. En Excel katalog, som Respondent 2 använde sig av, var inte 

sammankopplade med Visio vilket medförde ytterligare arbete kring uppdateringar.  Enligt 

respondenten viktigaste egenskaper för processkartläggning var processmetodiken och workshop-

ledningen.  

 

6.4. Information 
 

Information avses som ett väldigt viktigt element vid skapande av kravspecifikationen. Det gäller att 

ständigt informera alla inblandade i projektet. Det gäller också att effektivisera informationsdelning, 

spridning och mottagning så att arbetsmetoden utvecklas.  

Vi undersökte vilka informationskanaler användes under projekts gång och om alla inblandade kände 

till eventuella problem och status på aktiviteter samt att det togs tillvara på informationen. 

Sammanfattade svar på intervjufrågorna och kommentarer från respondenter presenteras nedan.  

Fråga Respondent 1 

(Uppdraget Miljödatabas) 

Respondent 2 

(Uppdraget KSL Vårdplan) 

4.1. Hur ofta och på vilket sätt har 
informationen nått alla 
intressenter i projektet? Avser 
både deltagare och övriga 
typer av intressenter.  

2 seminarier under 2 veckors tid. 
Efter varje seminarium skickas 
material till alla deltagare.  

Löpande workshops under 2 
månader. Respons för varje 
workshop senast en vecka efter. 

4.2 Vilka av de använda 
informationskanalerna har 
enligt din åsikt varit mest 
effektiva?  

E- post Muntlig genomgång vid 
kartläggning av processkartor. 

4.2. Har ni ett kunskapsnätverk 
ständigt tillgängligt inom 
organisationen? I så fall hur 
frekvent uppdateras den? 

FIDO program, uppdaterat en gång 
under hela projekt. 

FIDO program, som innehåller 
gamla fall och lösningar. 
Uppdateras då nya lösningar och 
idéer tillkommer. 

Tabell 4: Sammanställningstabell för frågegrupp Information 
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Respondent 1 genomförde två på varandra seminarier under två veckors tid, efter vilka sände hon 

det renritade materialet ut till alla seminariedeltagare för synpunkter. Vidare sammanställde hon allt 

material i en kravspecifikation och skickade till uppdragsgivare.  Informationskanaler som 

Respondent 1 använde sig av var e-post som enligt henne fungerade bra.  

På frågan om kunskapsnätverk svarade Respondent 1 att de har en databas FIDO som innehåller alla 

kravspecifikationer, där hittar man färdiga exemplar som kan användas som mallar till specifika 

lösningar. Dessutom spreds kunskapen inom e-post och interna presentationer där kravanalytiker 

anställda på IRM berättar om sina lärdomar.   

För Respondent 2 likadan som för Respondent 1 informationshantering skedde under löpande 

seminarier under två månaders tid. Samtliga deltagare fick sedan dokumentation skickad till sig 

senast en vecka efter seminarium. Mest effektivt var att gå igenom de dokumenterade 

processkartorna muntligt, tyckte Respondent 2.  Hon använde sig också av FIDO- databasen som 

kunskapsnätverk, där dessutom kunde man ställa en fråga om något specifikt till alla som är med i 

nätverket. 

 

6.5. Utgångsläge  
 

Grunden till modelleringen är kartläggningen av verksamhetsprocesser vilken beskriver det läge som 

verksamheten befinner sig just då, det kallas för nu-läge. Vid nästa fas tas fram ett nu-läge och/eller 

framtida bör-läge, därför är det viktigt att känna till vilka förutsättningar som finns idag för att kunna 

förutse och definiera hur verksamhets anställda vill arbeta i framtiden. Vi undersökte om 

respondenter tog hänsyn till utgångsläge vid kartläggningen av verksamhetsprocesser. 

Sammanfattade svar på intervjufrågorna och kommentarer från respondenter kommer nedan.  

 

Fråga Respondent 1 

(Uppdraget Miljödatabas) 

Respondent 2 

(Uppdraget KSL Vårdplan) 

5.1. Vad var utgångsläget för 
processkartläggningen? Fanns 
existerande rutiner som skulle 
förbättras eller var det helt nya 
processer som skulle skapas?  

Nya processer skapas. Modellera nylägesprocesser, skapa 
börläge och framtida processer. 

5.2. Hur anser man att 
svårighetsgraden påverkar 
projektets omfattning vid de 
eventuella skillnaderna i 
processframställningen med 
tanke på tid, resurser och 
kostnader?  

Problem med tidsramar, stram 
budget och otillräckliga resurser. 

Olika huvudmän, som medför 
problem med arbetsfördelning, 
ansvarsfördelning och att det var 
lätt att fastna i dagens processer. 

Tabell 5: Sammanställningstabell för frågegrupp Utgångsläge 
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Respondent 1 arbetade med processerna som inte fanns beskrivna sedan tidigare, hon antog att man 

kan namnge de för skräddarsydda.  

Svårigheten att påverka projektet då det gäller tid, resurser och kostnader anses Respondent 1 vara 

det svåraste. Hon förklarade att budgeten och tiden knapp räckte till samt att resurser var sällan 

tillgängliga. 

Utgångsläget för Respondent 2 var befintlig med det så kallad Är-processer ur vilka hon tillsammans 

med en arbetskollega utgick för att ta fram och modellera framtida-läget det så kallat bör-läget och 

underliggande bör-processer.  

Enligt Respondent 2 den största svårigheten med projektet var att det fanns för många olika 

huvudmän vilket medförde problem med arbets- och ansvarsfördelningen. Detta ledde till att man 

lätt fastnade i dagens processer.  

 

6.6. Kommunikation  
 

Kommunikation är en överföring av en viss information (budskap) och/eller ett utbyte av information 

samt förmågan att ta emot och förstå detta budskap. Överföringen sker via koder till exempel 

tecken, ord, gest, ljud, skrift, tal, siffror eller symboler [34].  Förmågan att kommunicera och ta emot 

informationen vid skapande av kravspecifikationen är grunden för att sedan utveckla en IT-lösning 

som ger avsett stöd till verksamheten. Därför undersökte vi hur kommunikationen skedde mellan de 

som var involverade i projekten. Sammanfattade svar från intervjuer presenteras nedan. 

Fråga Respondent 1 

(Uppdraget Miljödatabas) 

Respondent 2 

(Uppdraget KSL Vårdplan) 

6.1.  Hur har kommunikationen gått 
till bland alla inblandade inom 
projektet, finns det andra 
tillgängliga verktyg förutom 
traditionella, till exempel chatt, 
forum, vissa trådlösa verktyg 
samt vilka kanaler tycks gynna 
kommunikation bland 
medarbetarna mest?  

Seminarier, E-post Workshop, E-mail, Telefon 
 

6.2. Har du fått tillräckligt mycket 
information om kravet, samt 
om det har varit tillräckligt 
tydligt från första början? Med 
detta menas om beställaren 
har varit tydlig med eget krav 
från början eller har det 
uppstått löpande ändringar i 
kravet.  

Ja, informationen var inte 
tillräcklig. 
 

Tydligt från början. 
 

6.3. Vilka eventuella problem skulle 
ha uppstått under samarbetet, 
exempelvis ifall det kom 

Beställaren var inte tillgänglig, fick 
gissa sig fram i vissa moment. 

Hade flera uppdrag samtidigt, som 
inte gett möjlighet att vara fullt 
dedikerad till projektet. 
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Fråga Respondent 1 

(Uppdraget Miljödatabas) 

Respondent 2 

(Uppdraget KSL Vårdplan) 

försenade ändringar på kravet, 
i så fall, på vilket sätt 
hanterade du/ni dem och hur 
stor inverkan hade de för 
projektet?  

Tabell 6: Sammanställningstabell för frågegrupp Kommunikation 

Förutom e-posten nämnde Respondet 1 inga andra verktyg för kommunikation. Hon påstog att det 

inte var tillräcklig med information om kravet från beställaren och kommunikationsbrist uppstod, då 

beställaren inte var tillgänglig. Det orsakade svårigheter under arbetet, då Respondent 1 ibland fick 

gissa sig fram, vilket kunde medföra risker i form av förseningar på grund av missuppfattning. 

Respondent 2 har också använt sig av e-mail som mest, men kommunikationen med kundens 

projektledare skedde ofta via telefon. Hon tyckte att kraven var tydlig från början. Enligt 

respondenten problemen som kunde uppstå vid bristande kommunikation kunde vara att man inte 

har tillräcklig med tid för att genomföra ändringar, som i sin tur kunde leda till förseningar. 

 

6.7. Dokumentation  
 

Ur verksamhetens perspektiv är kravspecifikationen ett av de viktigaste dokumenten som beskriver 

funktionalitet som en IT-lösning ska innehålla. Därför är det viktigt att systematisk uppdatera all 

dokumentation och säkerställa dessa kvalitéer. I vår studie undersökte vi hur ofta respondenter 

uppdaterade dokumentationen och vad som var viktigaste i den. Nedan presenteras sammanfattade 

svar på intervjufrågor. 

 

Fråga Respondent 1 

(Uppdraget Miljödatabas) 

Respondent 2 

(Uppdraget KSL Vårdplan) 

7.1. Hur ofta har dokumenten 
uppdaterats under projektets 
gång samt hur omfattande 
beskrivningar har de innehållit?  

1 gång Uppdateras efter varje workshop, 
rapport vid slutet av projekt. 

7.2. Skulle du kunna beskriva de 
olika områdena som man ska 
ha en extra tyngdpunkt på att 
vara dokumenterade inom 
projektet, i så fall vilka?  

Syfte, omfattning och avgränsning. Målet med projektet. 

Tabell 7: Sammanställningstabell för frågegrupp Dokumentation 
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Enligt Respondent 1 reviderades kravspecifikationen bara en gång genom att skicka det första 

utkastet till uppdragsgivaren som genomläste den och lämnade kommentarer, för att sedan ändra 

kravspecifikationen enligt dessa kommentarer och slutligen godkänna den. Respondent 1 lade extra 

tyngdpunkt på syfte, omfattning och avgränsning vid framtagningen av kravdokumentationen. 

Respondent 2 uppdaterade dokumenten efter varje seminarium. I dokumentationen ingick 

processkartor, processmodeller och processbeskrivningar. Dessutom skrevs hon en rapport i slutet av 

projektet. Respondent 2 påpekade att viktigaste i kravdokumentationen var syftet och målet med 

projektet.  

 

 

6.8. Komplexitet  
 

Komplexa och flernivås affärsprocesser ställer höga krav på den framtida IT-lösningen som skall 

integreras med andra system för att sedan utföra komplexa beräkningar och bearbeta stora mängder 

av data på ett effektivt sätt. Vi undersökte hur komplexa processerna var i de uppdragen 

respondenter arbetade med och hur det förhöll sig till processnedbrytningar.  Sammanfattade svar 

från intervjuer presenteras nedan. 

 

Fråga Respondent 1 

(Uppdraget Miljödatabas) 

Respondent 2 

(Uppdraget KSL Vårdplan) 

8.1. Hur uppfattar du 
komplexiteten och på vilket 
sätt hanteras den? Hur 
komplexa processer var det i 
fallet du arbetade med? 

2 enkla processer. 7  

8.2. I hur många nivåer 
modellerade ni? 

Två nivåer – huvudprocesser. Två nivåer – 1 processkarta och 2 
processmodeller. 

Tabell 8: Sammanställningstabell för frågegrupp Komplexitet 

 

Respondent 1 deltog i uppdraget som handlade om att ta fram processer på en webbsida därför 

ansåg hon att processerna var ganska enkla i sig trots att det fanns många alternativa lösningar. På 

frågan om hur många nivåer modellerades svarade Respondent 1 att modelleringen har skett endast 

på två nivåer och alla processer var huvudprocesser.  

Vid bedömningen av komplexiteten i en skala från ett till tio, gav Respondent 2 en sjua. Hon 

argumenterade detta med att var att mycket information som skapades och delades mellan olika 

huvudmän. Hon gav också ett exempel i form av informationsflödet mellan Äldreboende, Sjukhus, 

primärvård och kommun. Hennes arbetsgrupp modellerade processer i två nivåer. Första nivå 

innehöll processkartor med olika scenarier och andra aktivitetsnivå med processmodeller. 
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7. Analys och diskussion 
 

I detta kapitel presenteras analys och diskussion kring de resultat vi fick fram i vår studie. 

 

Eftersom vår studie har gått ut på att undersöka processens kartläggning inom kravspecifikationen, 

genomfördes en jämförelse på två olika fall som i sin tur har gett oss vissa insikter då det gäller de 

tidigare beskrivna områdena i vår utvärderingsmodell. Diskussionen är övergripande och ger inte 

direkt svar på frågan eftersom dessa svar presenteras i Bilaga 2 Samtliga intervjuer, Intervju 1 och 2. 

 

Utvärderingskriterium 1: Roller och ansvarsområden 

I den första punkten i vår utvärderingsmodell fokuserade vi på roller och ansvarsområden. Där 

undersökte vi IRMs sätt att tilldela olika roller och ansvarsområden beroende på projektets karaktär 

och omfattning. Utifrån intervju och studiefall fick vi reda på hur det fungerar i deras verkliga miljö 

samt med hjälp av litteraturstudie kom vi till insikt om de grundläggande egenskaperna för 

ledarskapet inom projektarbeten. 

I det mindre komplexa fallet som undersöktes så hade en person ansvar för hela projekt på alla 

punkter: som seminarier, informations - och processkartläggning och modellering, samt 

dokumentation och överlämning. I projektet med större komplexitet, hade man två konsulter som 

tillsammans ansvarade för de olika områdena men utan tydlig fördelning om vem som ansvarade för 

vad. Vidare kan man tillägga att båda projekten inte har varit så omfattande i sig, för att ge oss 

möjlighet att närmare granska de olika områdena. Men man kan ändå se att roll- och 

ansvarsfördelning inte har varit fullt tillräcklig, eftersom det krävs mycket personlig erfarenhet och 

kompetens, för att kunna fördela ansvar för så få resurser, för att uppnå ett bra resultat. Ett annat 

problem som kan uppstå är, då resursen blir sjuk eller slutar, i sådana fall finns risken att hela 

uppdraget misslyckas.  Därför måste man lägga lika mycket vikt på de mindre uppdragen för att få en 

tydlig ledarskapstruktur och rätt inställning från början, i alla uppdrag som verksamheten arbetar 

med. 

Ett sätt att definiera roller inom processmodellering är att definiera en processägare, som är expert 

på processer och processtyrning, och som arbetar på den strategiska nivån och tar på sig ansvar för 

hela processen och att den möter företagets strategiska verksamhetsutveckling och ser till att 

processen är ändamålsenlig, effektiv och flexibel []. 

Enligt IRM så skulle man gärna ha en tydlig indelning av båda roller och ansvarsområden. Med det 

menas att ansvarsfördelningen kan effektiviseras genom att ha en färdig process med färdiga roller 

och ansvarsområden inom verksamheten, beroende på kompetens. Detta skulle enligt dem 

underlätta mycket i deras arbete och göra kunderna ännu nöjdare. Att vara en bra seminarieledare 

verkar vara en av de viktigaste egenskaperna, man har då möjlighet att koordinera sin arbetsgrupp 

på ett effektivt sätt och fördela arbetsuppgifter och ansvar för de olika deltagarna. Dessa egenskaper 
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ger möjlighet och förutsättning att fånga alla deltagarens intresse, och fånga in mycket angelägen 

information, som man sedan återspeglar i den framtida lösningen. 

Att veta vem som har gjort vad inom ett projekt innebär en trygghet för beställare, eftersom det är 

lättare att identifiera de som står bakom delar av lösningar då man vill genomföra utveckling, tester 

eller underhållning i framtiden.  Vidare kan man tillägga att en bra indelning av roller och 

ansvarsområden kommer också i sin tur att leda till effektivitet inom skapandet av 

kravspecifikationen och särskilt inom processkartläggningen, eftersom man då kommer att ha de 

rätta personer på de rätta platserna, göra saker de är duktigast på. 

 

Utvärderingskriterium 2: Kundsamarbete 

I nästa punkt hade vi behandlat kundfrågan, där enligt IRM alla kunder är slutkunder för dem som ska 

få en maximal nytta av deras arbete, som till exempel att patienter på ett sjukhus kommer att få 

kortare väntetid och ett snabbare svar på sitt problem.  

Kunderna är otroligt viktiga för en verksamhet. Tyvärr, finns det fortfarande många organisationer 

som inte prioriterar kundfokusering i sin företagsstrategi. Samtidigt existerar det ett naturligt urval 

på den växande globala och lokala marknaden, där ett företag som saknar kundperspektiv kommer 

att krossas av rivalerna eller tvingas att tänka om för att hålla i konkurrensen. Dagens existerande 

CRM (Customer Relationship Management) kan underlätta kundhantering och hålla konkurrenterna 

borta, men för att kunna få en maximal nytta bör man ha kundperspektiv i synsätt som genomsyrar 

hela verksamheten på alla nivåer. 

En av de frågorna som vi ställde i vår intervju var systemtänkandet. Denna fråga går in i 

kundperspektivet då man ska tänka utifrån och in till verksamheten i syfte att skapa en mer flexibel 

lösning, som i sin tur möter kundens behov på ett effektivt sätt. Man kan då till exempel använda 

konsumentundersökningar och deras preferenser till skapande av affärsprocesser.  

Som konsult på IRM har man tydligen väldigt liten påverkan på den affärsstrategiska nivån i 

beställarens verksamhet, eftersom man kommer för sent till redan existerande krav. Istället för att 

fånga in krav, fokuserade de på en specifik lösning. Vi tycker dock att en sådan aktivitet som 

processmodellering behöver en viss grad av kreativitet, som i sin tur kan inspireras av 

systemtänkandet där man byter ut de traditionella ”inifrån och ut”-sätt att tänka mot att fokusera på 

att se över allt som händer kring dilemmat. Samtidigt håller vi med om att en konkret lösning på ett 

problem, om den dessutom är beprövad, kan fungera mycket effektivare än att försöka återuppfinna 

hjulet. Man ska snarare tänka på att varje fall är unikt och försöka finna balansen mellan de olika 

tendenserna. 

En annan viktig aspekt för processkartläggning är, för att effektivisera processer i en verksamhet, att 

se till att de knyts till verksamhetens mål och strategi. Ibland kan det ge mer nytta att ha ett 

standardsystem, där man kan anpassa verksamhetens processer till de nya systemen, istället för att 

göra en skräddarsydd lösning. Men även då är det viktigt att fånga in kravet och kartlägga processer, 

samt se till att det stämmer med verksamhetens affärsutveckling. Eftersom många verksamheter inte 

riktigt vet hur man bör effektivisera bör det vara ett krav då dåligt planerade rutiner kan förekomma. 

I detta fall kan benchmarking vara till stor hjälp, då det kan ge ett förslag till olika lösningar för hur en 
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verksamhet kan organisera sina processer ifall det finns några liknande fall med redan existerade 

lyckade lösningar.  

 

Utvärderingskriterium 3: Processdefiniering och modellering 

Eftersom det finns många olika verktyg för modellering av processer, har IRMs arbetssätt för 

processkartläggning fångat vårt intresse. I frågan om vilka brister det kan finnas i det beskrivna 

arbetssättet och hur det i så fall gick att effektivisera, tyckte de att använda något datoriserat verktyg 

kan säkert vara effektivare för stunden. Detta leder bara till att det går snabbare att skriva, men att 

deras erfarenheter visar att det då kan bli svårare att leda en grupp av människor om man sitter 

bakom datorskärmen. De poängterade att arbetet med levande papper och penna leder till bättre 

diskussioner och att man då har möjlighet att samla viktig information för framtida lösningar genom 

att fånga deltagarnas intresse. Det finns skäl att hålla med dem om detta deras arbetssätt, speciellt 

nuförtiden då man börjar tappa den fysiska närheten till människor, en närhet som fanns innan data 

och telefoni uppkommit.       

Eftersom IRMs stödverktyg består av några icke integrerade applikationer, där stödet för automatisk 

uppdatering saknas, medför detta onödigt extraarbete som tar tid.  Dagens existerande och bra 

beprövade verktyg, till exempel UML (Unified Modeling Language) eller PetriNets, där finns det en 

datoriserad möjlighet att modellera och testa processer och ha möjlighet att jämföra några olika 

lösningar på ett lätt och effektivt sätt. En annan bra anledning till att konstruera affärsprocesser i de 

ovanstående modelleringsverktygen är att det kan underlätta samarbetet med systemleverantörer, 

eftersom de är mer kända och används i bredare kretsar.  Vi ser därmed ett problemområde att IRM 

saknar just en typ av sådant verktyg för modellering och testande av sina processer.  

För att vara en bra processkartläggare krävs att man är konstruktiv, kompetent och har ett öppet 

sinne till förändringar. Man ska ha systemtänkande i sitt synsätt samt en helhetssyn på verksamheten 

man arbetar med. Det är också viktigt att den som arbetar med att avbilda processen i modeller har 

en hög kompetens inom detta område och har en förståelse för hur modellen implementeras i ett 

datasystem. Att tänka både på direkta och indirekta aktörer – i form av till exempel olika 

verksamheter som kan beröras av framtagna lösningen, samt hur denna kan utvecklas vidare och 

vilka möjligheter den kan medföra. Detta görs för att få en hög kvalité på sin tjänst, som ger en snabb 

avkastning hos kunden, skapar kundnytta samt fungerar bra under en längre tid.  

Frågan om kompetensen inom processkartläggning på IRM har varit att man måste ha ett bra 

tålamod och förutom att vara bra seminarieledare, också att vara på och fortsätta ställa flera frågor 

även om man känner sig ”jobbig”, för att samla så mycket underlag som möjligt att arbeta med.  

Under pågående processframtagning tycker vi att ovanstående faktorer är avgörande; man ska helt 

enkelt ha alla deltagare ombord under sådana stora förändringar, så blir det lättare att applicera 

lösningen, man undviker onödiga missförstånd och missnöje, då det är deras dagliga rutiner som 

kommer att ändras.   
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Utvärderingskriterium 4: Information  

Information är en väldigt viktig aspekt för ett lyckat IT-projekt. Det finns några sätt att informera, 

hämta och dela informationen, dock är det viktigast att det sker kontinuerligt. Ett av de sätt IRM 

informerar under sina projektarbeten är seminarier och workshops, där alla inblandade träffas minst 

två gånger för att först kunna göra ett utkast av modellen genom att använda sig av brainstorming. 

Sedan, vid nästa tillfälle, går de igenom en renskriven modell och genomför eventuella ändringar. 

Andra väl fungerande verktyg för informationsdelning har varit den traditionella e-posten och 

telefonsamtal, som enligt IRM räcker långt under ett mindre projekt.  

Man ska dock poängtera att viktigaste delen för informationsdelning är den mänskliga faktorn, där 

viljan att informera spelar stor roll, eftersom de olika verktyg som finns tillgängliga idag är helt 

meningslösa om intresse för att informera kontinuerligt och ta del av informationen saknas. 

För att hämta och dela med sig information har IRM en databas, FIDO, som ger möjlighet att hämta 

redan existerande kravspecifikationsdokument. De har också ett väl fungerande intranät där det 

finns möjlighet att skicka iväg ett meddelande till andra medarbetare och be om råd, samt att 

publicera någonting man har åstadkommit själv och dela med sig av egen kunskap. Enligt den 

intervjuade uppdateras inte deras databas kontinuerligt. Detta kan medföra vissa problem med 

mindre fall där resurserna av inblandade i projekten är få. Om projektdeltagaren är ensam och bär på 

sig information om uppdraget blir sjuk eller försvinner så riskerar hela projekt att falla. Daglig 

uppdatering till gemensam databas säkerhetsställer projekt och underlättar åtkomst till 

informationen, som kan regleras genom att behörigheten tilldelas till de olika deltagarna. 

Idag har kunskapshantering blivit mycket viktig för organisationerna. Lösningen som IRM har verkar 

välfungerande. Det finns också andra lösningar för informationsdelning som skulle passa utmärkt till 

en sådan typ av verksamhet. Ett bra exempel är att skapa ett forum, där man lätt kan hämta och dela 

med sig av kunskap och följa en viss tråd av intresse. Till exempel kan Community of practice vara bra 

alternativ att ingå i, eftersom den samlar människor med samma intresse som här kan dela med sig 

av egna kunskaper.  

 

Utvärderingskriterium 5: Utgångsläge 

Den konceptuella modellen kan skapas för den exakt bestämda ramen för systemet, genom att utgå 

från ämnesområde och relationer mellan olika processer. För att bygga sådana modeller används 

oftast ett klassdiagram i UML. IRM använder sig inte av UML eller liknande verktyg där man kan 

simulera processer på en hög nivå, utan använder sig bara papper och pennan.       

 

Utvärderingskriterium 6: Kommunikation 

Brist på ständig kommunikation är nog en av de största orsakerna till misslyckande av ett IT-projekt, 

därför har den aspekten en stor betydelse i vår studie. Eftersom det i de undersökta projekten 

involverades flera människor var det viktigt att innefatta kommunikation mellan dem.  
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Varje projekt, oavsett komplexiteten och storleken, realiseras med tanke på att uppnå ett mål inom 

ramen för tid och budget, samt för att tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundens 

och företagens krav. 

För att betrakta ett projekt som framgångsrikt innebär det inte att det är väl förankrat, har realistiska 

mål och effektiv planering utan också att det tillfredsställer kravspecifikationen och att projektet 

bedrivs av en grupp människor som består av högt kvalificerade specialister inom olika områden, och 

att kommunikation och relationer mellan alla dessa individer fungerar bra.  

Ett stort antal individer med olika bakgrund, samt sammansättningen av alla dessa individer, innebär 

flera idéer och mer kunskap. Men detta innebär också en mer komplicerad koordinering av 

aktiviteter och stora problem med kommunikation inom gruppen. Detta undviker man i en mindre 

grupp där får man mer identitetskänsla, som är viktig för gruppens motivation. 

En annan viktig faktor är samverkan mellan de intressenter som påverkas av projektet. Eftersom det 

är flera intressenter som påverkas av projektresultatet är det är viktigt att dessa blir informerade om 

eller involverade i arbetet.  

En av de kommunikationsproblem som inträffade under IRM projektet var tillgängligheten av viktiga 

aktörer. I ett fall har beställaren varit bortrest, som i sin tur medförde att konsulten fick anta vissa 

delar själv utan att veta om de var rätt. En sådan kommunikationsbrist kan också leda till förseningar. 

Ett annat problem är att de inblandade ibland saknar intresse, och inte kommer och deltar under de 

seminarier där framtagning av lösningen sker. Just detta problem leder till att systemutvecklare och 

slutanvändare inte pratar samma språk och i sin tur medför omfattande problem. Många kanske 

saknar intresse för hur lösningen kommer att se ut, men i slutändan, kommer de att bli missnöjda 

med den, eftersom ingen kunde ta hänsyn till deras önskemål.  

En annan viktig poäng som kommit fram vid intervjun var att man ska vara dedikerad och engagerad 

under seminarier och försöka att leda människor till samarbete samt fånga deras intresse. 

Brist på kommunikation orsakar en missuppfattning inom gruppen och förseningar av hela projektet. 

Detta händer på grund av att man går ett steg tillbaka i utvecklingsprocessen om ett problem 

uppstår. Därför är det viktigt att kommunicera snabbt och enkelt inom sådana praktiska faktorer som 

telefon, e-post, seminarier, workshop och så vidare, så att alla inblandade i projektet känner till 

eventuella problem och vet statusen på aktiviteter. Det gäller också att regelbundet ta tillvara 

erfarenheter och företagets nätverksresurser där all projektdokumentation samlas in.  

 

Utvärderingskriterium 7: Dokumentation 

En annan del som vi valde att ta upp i vår utvärderingsmodell var dokumentationsfrågan. Det visar 

sig att IRM under sitt arbete reviderar kravspecifikationen endast en gång. De får kommentarer från 

uppdragsgivaren och lämnar tillbaka den redigerade versionen. Viktigaste delarna som 

dokumenterats har varit syfte, omfattning och avgränsning.  

Dokumentationen för kravspecifikationen ska fortsätta existera även efter projektet, och ska därför 

beskrivas enligt den bestämda standarden. Man ska vara noggrann med all dokumentation, som ska 
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vara med, samt fördela ansvaret för varje dokument. All dokumentation bör uppdateras frekvent och 

sparas på rätt sätt. Man ska tänka ordentligt på säkerheten och tilldela åtkomst bara till dem som är 

behöriga för projektet.  

Eftersom kravspecifikationen används som underlag för kommunikationen mellan uppdragsgivaren 

och kravhanterare, är det viktigt att utarbeta den på ett korrekt sätt. I sin bok Software Engineering 

påpekar Sommerville att det beror på typen av programvara som utvecklas, samt på metoden som 

valdes för denna utveckling [19]. Idag kan kraven dokumenteras på många olika sätt, till exempel i 

form av användarberättelse, användningsfall eller enligt IEEE standarden. Trots olika metoder som 

används idag vid kravframtagning är det viktigt att skriva den på ett naturligt språk och använda sig 

av diagram [16].  

 

Utvärderingskriterium 8: Komplexitet 

Vidare i vårt resultat ägnar vi oss åt komplexitetsfrågor. Under vår studie har vi kommit fram till att 

komplexiteten för framställning av processmodeller baseras på deras olika nivåer och antalet 

aktiviteter i varje process. Komplexiteten har väldigt stor påverkan på arbetssättet för 

processkartläggning då det gäller roll- och ansvarsfördelning, resurser och aktörer. Den kan också 

oftast innebära väldigt rörig utgångspunkt för nulägesanalys, då gamla existerande rutiner som inte 

är synkroniserade och tillhörande olika huvudmän ska grupperas, förenklas och effektiviseras. 
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8. Rekommendationer 
 

I detta kapitel presenteras ett förslag till förbättring i avsnitt 8.1., dels i form av RAKPIL checklista 

som kan underlätta arbetsmetod vid framtagning, definiering, modellering och beskrivning av 

affärsprocesserna inom kravspecifikationen, och dels i form av förslag till handlingsplanering som 

IRM kan överväga i framtiden i avsnitt 8.2. 

 

Här nedan följer en checklista som kan användas som hjälpmedel vid processkartläggning inom 

kravspecifikationen. RAKPIL checklistan innehåller de viktigaste faktorerna som anses hjälpa till att 

minimera misstag och komplettera dagliga rutiner vid det systemetiska arbetet som krävs för 

kartläggning av verksamhetsprocesser i kravspecifikationen. 

 

8.1. RAKPIL Checklista 
 

Roller och ansvarsområde: 

1. Definiera vilka roller som finns inom projektet. 

2. Definiera vilket ansvar som tillfaller vilken roll. Skriv ner ansvarsområden i ett kontrakt 

som projektdeltagaren ska skriva under. 

 

Kundsamarbete: 

1. Definiera alla kunder. 

2. Undersök och prioritera dels om kunden bör vara med i någon fas av arbetet dels 

vilken/vilka kunder som passar för detta. 

3. Om kunder inte bör vara med, bestäm hur man säkerställer kundnöjdhet på annat sätt. 

 

Processdefiniering och modellering: 

1. Definiera processens syfte, start och slutmål. Definiera vem som är kund till varje 

process, för att lägga vikten på kundens huvudintresse och det som skapar värde för 

kunderna.  

2. Definiera alla processernas intressenter, både interna och externa. Viktigt att ha 

framtidstänkande så att processerna kan genereras på ett sådant sätt, att det kan finnas 
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möjligheter till vidare utveckling. Använda systemtänkande perspektiv för att kunna 

fånga olika detaljer ”utifrån och in”. 

3. Definiera de kritiska faktorerna utifrån nuläge i kravet från beställare. Man kan då ge 

värden för olika scenarios som Måste, Bör och Bra och relatera kraven till rätt 

komponent.  

4. Se över befintliga den metoden för en mer effektiv kartläggning av processen, 

exempelvis BPMN, UML, PetriNet eller någon annan metod.  

5. Fördela ansvar för processerna. 

6. Nulägesanalys med kartläggning av dagens processer. 

7. Definiera processens typ, om det är huvudprocess, stödprocess eller styrprocess.  

8. Definiera objekt och skapa en informationsmodell. Visa vilken information som används i 

vilken/vilka processer. 

9. Definiera resurser (aktör eller system) helst en resurs per aktivitet, som behövs för att 

aktiviteten ska kunna utföras. 

10. Definiera alla aktörer som kommer att ingå i processen utifrån arbetsorganisationen. 

11. Namnge och numrera processen, tänk till att man inte ska använda logik i numreringen. 

12. Definiera processens arbetsflöde, aktiviteter. 

13. Definiera och beskriva startpunkten. 

14. Definiera och beskriva slutpunkt i vilken processen resulterar i.  

15. Bryta ner och beskriva delprocesser genom att skapa processmodeller utifrån 

processkartan. 

16. Bestämma först det som ska mätas. Mät processen genom att fastställa värden på utfall, 

till exempel kostnader i pengar eller tid, beroende på omständigheterna.  

17. Testa processen och analysera processens prestanda.  

18. Lägga extra vikt på information och dokumentation, samt tilldela en person som kan 

ansvara för varje dokument för att underlätta arbetet och för framtida utveckling.  

 

Information: 

1. Kartlägg projektets alla intressenter och dela in dem i målgrupper, både inom och utom 

projektet. 

2. Definiera målgrupperna genom att bestämma vilken målgrupp som ska ha vilken 

information när och hur. 
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3. Säkerställ att det finns en ansvarig person (kan vara förändringsledaren) som skall 

garantera att informationen når dit den ska. 

 

Utgångsläge: 

1. Identifiera utgångsläget, till exempel om det är existerande rutiner som ska förbättras 

eller om det är systemet som ska förnyas. 

2. Klassificera kraven utifrån Måste-krav, Bör-krav och Bra att ha-krav. Väldigt viktigt att 

tänka igenom verksamhetsmål och strategier 

 

Kommunikation: 

1. Att hitta de optimala kommunikationskanalerna till alla medarbetare, samt till alla 

inblandade i projektet. 

2. Bestäm aktiviteter för fysisk närvaro.  

3. Att med största ansvar ha en ständig kommunikation mellan alla deltagare. 

 

Dokumentation: 

1. Bestäm vilken typ av dokumentation som ska produceras. 

2. Bestäm hur dokumentationen ska versionshanteras samt uppdateras. 

3. Bestäm ansvarig person för dokumentationen – både under projektets gång samt 

ansvarig för dokumentationen om den ska leva efter projektets slut.  

 

Komplexitet: 

1. Bestäm innan modellering (i den mån det går) hur detaljerade modeller som ska göras – 

bestäm antal nivåer som ska modelleras. 

2. Var noga med att visa på spårbarheten mellan nivåerna under modellerandets gång. 

 

 

 

 

  



52 
 

8.2. Rekommendationer till framtida handlingsplanering 
 

Eftersom IRM har mycket etablerade rutiner som fungerar bra, så har vi inte så många förslag att 

framföra. Nedan kommer dock tre konkreta förslag för framtida handlingar, som motsvarar tre 

kriterier i utvärderingsmodellen. 

 

Rekommendationer – Utvärderingskriterium 2: Kundsamarbete  

En kritisk faktor som vi tycker är nödvändig att förändra är att IRM inte har varit med vid infångande 

av kraven utifrån affärsstrategier. Istället lades fokus på redan definierade krav. Fördelen har varit att 

kravet bearbetades till Måste–krav, Bör–krav och Bra–krav, för att prioritera det som var nödvändigt. 

Dagens konkurrens tvingar dock specialister, som arbetar med kravspecifikationer, att vara 

affärsmedvetna och ge ett stort fokus på att anpassa IT-lösningar till företagets strategiska mål. Det 

är också viktigt att vara öppen för systemtänkande och tänka ”utifrån och in”, för att fånga allt som 

kretsar kring, eller som kommer att kretsa kring de framtida system, samt att bli medveten hur vissa 

tillkommande eller försvinnande fragment kan påverka helheten. Det är speciellt relevant då man har 

flera olika inblandade aktörer, till exempel Landsting, Kommun och Primärvård, då det krävs flera 

nivåer i modelleringen av det framtida systemet. 

 

Rekommendationer – Utvärderingskriterium 3: Processdefiniering och modellering 

IRM använder sig i dagens läge av olika applikationer, som inte är integrerade med varandra, och 

detta innebär i sin tur att medarbetarna inte har tillräckligt stöd. Ett exempel är att det inte finns en 

automatisk uppdatering, då man genomför ändringar på vissa ställen. Verksamheten lägger inte 

heller så stor vikt på testande av sina affärsprocessmodeller.  

Därför har vi som ett framtidförslag att företaget införskaffar verktyg, som kan ge möjlighet till 

automatiserade testningar av processer. Man kan då genomföra till exempel nåbarhetsanalys (eng. 

Reachability Analysis), som visar ifall modellen är sund och att det inte finns några dödlägen (eng. 

Deadlocks) i modellen[30]. Man kan också få möjlighet att mäta processernas prestanda genom att 

tilldela tid för aktiviteter och se över hur man kan förbättra dess effektivitet.  

Verktyget kommer att ge bättre möjlighet att skapa förutsättningar till bättre val, då man oftast tar 

fram olika förslag för processmodeller. En annan anledning att använda sig av ett verktyg, som till 

exempel UML eller Petri Nets som används i bredare kretsar, är att man då kan underlätta vidare 

samarbete med olika leverantörer eftersom det finns flera som kan hantera modelleringsteknik.  
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Rekommendationer – Utvärderingskriterium 4: Information 

Vi tycker att IRM skulle kunna skapa bättre förutsättningar för informationsinsamling, till exempel i 

form av Communities of practice, och genom detta förbättra sitt kunskapsflöde. Detta skulle kunna 

ge ett bättre underlag för kunskapsdelning, som i sin tur ger mera utvidgade vyer för effektivisering 

av processkartläggningen och benchmarking. Benchmarking anses väldigt viktig just i den typen av 

verksamhet, eftersom man då kan ha tillgång till olika lösningar, för att sedan välja ut de som passar 

och fungerar bäst. Att fånga intresset till informationsdelning hos medarbetarna anses vara väldigt 

viktigt. Företaget kan då få möjligheter till en mer utvecklad kunskapsdatabas.  
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9. Validering av RAKPIL checklistan 
 

I detta kapitel presenteras RAKPIL Checklistan som godkändes av en anställd på IRM, som deltagit i 

den första intervjun och som har varit vår handledare under hela arbetet. Resultatet på validering 

presenteras i form av tabeller, där exakta svar från valideringen presenteras under rubriken 

Kommentarer. 

För att kunna förstå att de olika punkterna i RAKPIL checklistan kom till nytta och kan anses vara 
viktiga i sammanhanget, uppmanade vi en av intervju respondenterna, som dessutom har varit vår 
handledare, att validera RAKPIL checklistan. Kommentarer som lämnades tillhörde till de moment, 
som enligt henne varit mest vägande och diskuterbara medan vissa moment valdes att inte 
kommenteras för de redan fans och användes i IRM s arbetsrutiner.  
 
Validering – Roller och ansvarsområde 
 

Punkter Kommentarer från respondenter 

1. Definiera vilka roller som finns inom 

projektet. 

Användbar. 

2. Definiera vilket ansvar som tillfaller vilken 

roll. Skriv ner ansvarsområden i ett kontrakt 

som projektdeltagaren ska skriva under. 

Användbar, bra. 

Tabell 9: Verifiering av Roller och ansvarsområde. 

Rollbefattningarna bidrar till ett effektivt arbete och är viktiga för en bra fungerade grupp. Det är 
viktigt att alla involverade i projektet förstår sitt ansvarsområde så att gemensamt uppsatta mål 
uppnås. Valideringen av checkpunkter under rubriken Roller och ansvarsområde, som presenteras i 
Tabell 9, anses som användbara av vår respondent. Ett kort och konsist svar tyder på att dessa 
checkpunkter var viktiga och nödvändiga att lyfta fram. 
 
 
Validering – Kundsamarbete  

 

Punkter Kommentarer från respondenter 

1. Definiera alla kunder. Om det är möjligt. Mest troligt blir resultatet 
grupper av kunder. 

2. Undersök och prioritera om dels kunden 

bör vara med i någon fas av arbetet samt 

dels vilken/vilka kunder som passar för 

detta. 

Bra om det går! 

3. Om kunder inte bör vara med, bestäm 

hur man säkerställer kundnöjdhet på 

Väldigt viktigt! 
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annat sätt. 

Tabell 10: Verifiering av Kundsamarbete. 

Att betrakta ett projekt som framgångsrikt innebär inte att det är klart inom tid och budget utan 

också att det tillfredsställde kundens behov, därför är det tydligt uppenbart att kundsamarbete är 

jätteviktigt. Det krävs långa diskussioner kring kraven för att framställa funktioner utifrån kundens 

perspektiv.  

Valideringen av Kundsamarbete visar att de definierade checkpunkterna är viktiga, dock en del kan 

vara svåra att genomföra (se Tabell 10).   

 

Validering – Processdefiniering och modellering 

Punkter Kommentarer från respondenter 

1. Definiera processens syfte, start och slutmål. 

Definiera vem som är kund till varje process, 

för att lägga vikten på kundens 

huvudintresse och det som skapar värde för 

kunderna.  

Bra. 

2. Definiera alla processernas intressenter, 

båda interna och externa. Viktigt att ha 

framtidstänkande så att processerna kan 

genereras på ett sådant sätt, så att det kan 

finnas möjligheter till vidare utveckling. 

Använd systemtänkande perspektiv för att 

kunna fånga olika detaljer ”utifrån och in”. 

Bra. 

 

3. Definiera de kritiska faktorerna utifrån 

nuläge i kravet från beställare. Man kan då 

ge värde för olika scenarios som Måste, Bör 

och Bra och relatera kraven till rätt 

komponent.  

Bra.  

4. Se över den befintliga metoden för mer 

effektiv processkartläggning, exempelvis 

BPMN, UML, PetriNet eller någon annan 

metod.  

Istället för se över borde det stå att man ska välja 
metod för processkartläggningen och utbilda alla 
deltagarna i det så man pratar samma språk. 

5. Fördela ansvar för processerna. Bra. 

6. Nulägesanalys med kartläggning av dagens 

processer. 

Viktigt. 

7. Definiera processens typ om det är 

huvudprocess, stödprocess eller styrprocess.  

Bra. 
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8. Definiera objekt och skapa en 

informationsmodell. Visa vilken information 

som används i vilken/vilka processer. 

 

9. Definiera resurser (aktör eller system) helst 

en resurs per aktivitet, som behövs för att 

aktiviteten ska kunna utföras. 

 

10. Definiera alla aktörer som kommer att ingå i 

processen utifrån arbetsorganisationen. 

 

11. Namnge och numrera processen, tänk till att 

man inte ska använda logik i numreringen. 

 

12. Definiera processens arbetsflöde, aktiviteter.  

13. Definiera och beskriva startpunkten.  

14. Definiera och beskriva slutpunkt i vilken 

processen resulterar.  

 

15. Bryta ner och beskriva delprocesser genom 

att skapa processmodeller utifrån 

processkartan. 

 

16. Bestämma först det som ska mätas. Mät 

processen genom att fastställa värden på 

utfall, till exempel kostnader i pengar eller 

tid, beroende på omständigheterna.  

Innan man mäter måste man bestämma vad man ska 
mäta. Mycket viktig punkt som ni kan ha med också. 

17. Testa processen och analysera processernas 

prestanda.  

Prestanda tycker jag inte är rätt ord – det är inte bara 

saker i datorer man mäter – det kan ju lika gärna vara 

hur många dagar det tar från order till leverans; då 

blir prestanda ett konstigt ord. 

18. Lägga extra vikt på information och 

dokumentation, samt tilldela en person som 

kan ansvara för varje dokument för att 

underlätta arbeten och för framtida 

utveckling. 

Viktigt! Annars är risken att saker bara läggs på hyllan 

och man börjar om från början i nästa projekt, fast 

det kanske finns jättemycket att återvinna. 

Tabell 13: Verifiering av Processdefiniering och modellering. 

Idag organisationer är allt mer komplexa. Därför får att fånga och åskådliggöra en tydlig bild över 

olika processer som pågår inom organisationen, definieras olika processmodeller och riktlinje som 

används sedan i olika projekt.  

Valideringen av Processdefiniering och modellering gav oss inte fullt resultat, då en del punkter 

lämnades utan några kommentarer (se Tabell 13). Anledning till detta är att de checkpunkterna 

redan ingår i IRM s arbetsrutiner för modellering av processer, och anses vara en självklarhet. Vi dock 

anser de moment essentiella att ha med i vår checklista, då det skulle kunnat vara så komplett som 

möjligt och ha möjlighet att få en bredare användnings område. 
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Vid checkpunkten, där vi tog upp andra modellerings metoder, såsom BPMN, UML samt PetriNet, 

ansåg vår handledare att vi borde omformulera frågan och tagit upp att man skulle utbilda 

deltagarna så att alla pratar samma språk. En annan checkpunkt som handlar om att testa och 

analysera processernas prestanda, tyckte hon att ordet prestanda inte passar till sammanhanget. 

Övriga kommenterade checkpunkter anses som bra och viktiga.  

 

Validering – Information 

Punkter Kommentarer från respondenter 

1. Kartlägg projektets alla intressenter och dela 

in dem i målgrupper, både inom och utom 

projektet. 

Alla tre stegen är ett måste och ett minimum om man 
vill säkerställa att alla får rätt information och på sikt 
att projektet blir bra genomfört. 

2. Definiera målgrupperna genom att 

bestämma vilken målgrupp som ska ha 

vilken information när och hur. 

3. Säkerställ att det finns en ansvarig person 

(kan vara förändringsledaren) som skall 

garantera att informationen når dit den ska. 

Tabell 11: Verifiering av Information. 

Informationsutbytet skall ske mellan alla intressenter, både de interna som är direkt involverade i 

projektens genomförande och de externa som på något sätt påverkas av det. Eftersom det kan finnas 

flera intressenter som påverkas av projektresultatet är det är viktigt att dessa känner till projektets 

status, framsteg, eventuella problem och ändringar. Dessutom att informationen överförs på ett 

optimalt sätt så att mottagare får budskapet i god tid på ett begripligt sätt.  

Enligt valideringen, som presenteras i Tabell 11, fanns en gemensam kommentar för alla tre 

checkpunkter att det är ett minimum som måste uppfyllas vid genomförande av projekt.   

 

Validering – Utgångsläge 

Punkter Kommentarer från respondenter 

1. Identifiera utgångsläge, till exempel om 
det är existerande rutiner som ska 
förbättras eller systemet som ska 
förnyas. 

Är oftast en mix av att uppdatera gammalt och skapa 
nytt. Görs ofta väldigt tidigt, långt innan man börjar 
med kravspecificerande. Kanske ska formulera om 
checkpunkten till att man ska kontrollera vad som 
gäller, snarare att man ska bestämma det här. 

2. Klassificera kraven utifrån Måste-krav, 

Bör-krav och Bra att ha-krav. Väldigt 

viktigt att tänka igenom verksamhetsmål 
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och strategier 

Tabell 14: Verifiering av Utgångsläge.  
 

För att effektivisera de olika processerna som pågår inom olika typer av organisationer behövs ett väl 

anpassad IT-stöd. Inom att bedöma utgångsläge, sätta upp mål och riktningar skapas de bästa 

lösningarna för effektivare organisations flöde. 

Vad det gäller Utgångsläge vid första checkpunkten konstaterade handledaren att vi borde formulera 

om den. Hon tyckte att vi skulle använda oss av ordet kontrollera i stället för ordet identifiera som 

låter mer bestämd.  Den andra checkpunkten saknar kommentarer (se Tabell 14). 

 

Validering – Kommunikation 

Punkter Kommentarer från respondenter 

1. Att hitta de optimala 

kommunikationskanalerna till alla 

medarbetare, samt till alla inblandade i 

projektet. 

Inom eller utom projektet? Vad skiljer från punkt 2 
under Information? 

 

2. Bestäm aktiviteter för fysisk närvaro.  Kanske lite onödig, skulle tro att det görs i och med 

att man gör en projektplan. 

3. Att med största ansvar ha en ständig 

kommunikation mellan alla deltagare. 

Svår punkt att ha med i en checklista. Lite löst 

definierad. Hur vet man om man håller en ständig 

kommunikation mellan alla deltagare? 

Tabell 12: Verifiering av Kommunikation. 

Förmågan att kommunicera är en avgörande faktor som förstärker det sociala samspelet mellan 

samarbetsparters. Kommunikation kan anta olika former och kan vara både muntligt och skriftlig 

dock är det viktigt att man utnyttjar de resurser som finns för att överföra eller utbyta information.  

Enligt vår handledare, som validerade checklistan, punkter under rubriken Kommunikation är inte så 

särskild viktiga och nödvändiga för att ha dem i checklistan.  Resultatet av detta presenteras i Tabell 

12. 

 

Validering – Dokumentation  

Punkter Kommentarer från respondenter 

1. Bestäm vilken typ av dokumentation som 

ska produceras 

Bra! 

2. Bestäm hur dokumentationen ska Mycket bra! 
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versionshanteras samt uppdateras 

3. Bestäm ansvarig person för dokumentation – 

både under projektets gång samt ansvarig 

för dokumentationen om den ska leva efter 

projektets slut.  

Bra! 

Tabell 15: Verifiering av Dokumentation.  
 
Syftet med dokumentation är att samla relevant information på så sätt att den är lätt åtkomlig för 

samtliga deltagare. Den används som ett verktyg för att hantera krav och förändringar, både de 

interna och externa. 

Resultatet av denna validering visar att de checkpunkterna vi definierade var relevanta och korrekta 

(se Tabell 15). Varje checkpunkt bedöms som bra och punkten där ifrågasättas hantering av 

förändringar anses som mycket bra. Ytterligare kommentarer kring dessa punkter inte lämnades.  

 

Validering – Komplexitet 

Punkter Kommentarer från respondenter 

1. Bestäm innan modellering (i den mån det 

går) hur detaljerade modeller som ska göras 

– bestäm antal nivåer som ska modelleras. 

Bra! 

2. Var noga med att visa på spårbarheten 

mellan nivåerna under modellerandets gång. 

Bra! 

Tabell 16: Verifiering av Komplexitet.  
 

Att utveckla eller förändra ett informationssystem kan upplevas som en komplex process. Detta på 

grund av att systems struktur innehåller många enheter som behovs att integrera. Dessutom antal 

olika nivåer och nedbrytningar som visas i processkartan tyder på komplexitets grad.  

Enlig handledaren de två tagna checkpunkter inom ramen för komplexiteten är tillämpliga. 

Valideringen av dessa checkpunkter presenteras i Tabell 16. 

Erhållna resultat av validering visar att vår checklista kan fungera som ett stöd vid kartläggning av 

verksamhetsprocesser. Valideringen var värdefull för att undersöka hur korrekta och hur noggrant 

checklistan är. Trots några små brister bedöms checklistan positiv och godkändes den hela av vår 

handledare på IRM. Därför påstår vi att checklistan är en avgörande förutsättning för att förbättra 

IRM:s arbetssätt.  

     

 

 



60 
 

 



61 
 

10. Slutsatser 
 

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser. 

 

Syftet med detta arbete har varit fokus på arbetssättet och strategier för processkartläggning inom 

kravspecifikationen. Den visar att alla aspekter som är nämnda i utvärderingen är lika viktiga för att 

få fram den optimala lösningen för kunden. Nedan presenteras slutsatser kopplade till varje kriterium 

i utvärderingen. 

Vi kom fram till att medarbetarna på IRM finner vårt kriterium för roller och ansvarsområden som en 

viktig faktor för sitt arbete. Vår gemensamma slutsats är att ha väl definierade roller där varje person 

arbetar inom de områden han eller hon är bäst på. Att ha rätt person på rätt plats är en avgörande 

faktor.  

Att ha väldefinierade ansvarsområden är definitivt en faktor som förhöjer kvaliteten på 

kravspecifikationen och underlättar samarbete mellan huvudmän och IT-konsulter. Vi kom också 

fram till att det är bra att tilldelas en roll för processen, en processägare, som har den rätta 

kompetensen inom processkartläggning och processutveckling. Detta kommer att underlätta 

överlämning och framtida processutveckling.  

Vår slutsats inom detta område är att kundfokus är avgörande. Men det är svårt att vara 

kundfokuserad då det finns bristande helhetssyn på lösningen av affärsprocessen, därför 

uppmärksammar vi en systemtänkande syn vid processkartläggning. Systemtänkande skär genom alla 

delar och ger möjlighet att få fram en helhetsbild och förstå hur allting hänger ihop.  

Det är också viktigt att fånga intresse från alla involverade, eftersom bristande intresse kommer att 

orsaka missnöje hos slutanvändarna. Man ska komma ihåg att det är deras rutiner som 

automatiseras och förändras.  

Vi kom fram till att förutom modernt, automatiserat verktyg krävs att personer som jobbar med 

processer är kompetenta. Det krävs också att man är en bra ledare, som vågar ställa frågor och fånga 

allas intresse, då man arbetar med alla involverade i projektet. Man ska få så mycket information 

som möjligt, konstruera sunda processmodeller, samt tilldela resurser på ett optimalt sätt. 

Processerna ska vara kundorienterade, vara direkt kopplade till verksamhetsmål och strategier, samt 

uppfylla dessa primära behov, vara effektiva och flexibla.  

Vår slutsats för informationsdelen är, att det ska vara lätt att ta del av informationen, och att det ska 

vara lätt, intressant och lönsamt för var och en att dela med sig till andra av sitt eget kunskapsförråd. 

En kunskapsdatabas, forum eller Communities of Practice, kan spela en stor roll för verksamhetens 

utveckling. Därför satsar dagens företag stort på Kunskapshantering (eng. Knowledge Management), 

genom att samla in och dokumentera egen know-how, för att säkra sig själva och inte drabbas för 

hårt vid förlusten av sina specialister.  
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Vår studie visar att själva utgångsläget i sig inte spelar stor roll. Däremot vetskap om vart man 

befinner sig i början gör mycket. Det har varit en del svårigheter för IRM att kartlägga och analysera 

nuläget. Enligt deras erfarenhet så är det ibland svårare att kartlägga nuvarande processer, än att 

konstruera framtida, på grund av många olika aktörer och huvudmän. Att fördela ansvaret och 

resurserna på rätt sätt underlättar projektet, för dessa resurser, budget och tid brukar hamna i 

strama ramar. 

Brist på kommunikation är en vanlig orsak i misslyckandet av IT-projekt. Vi fann att IRM hade 

kommunikationsproblem med beställare som ledde till att de fick gissa sig fram vid skapandet av 

lösningen. För att undvika kommunikationsproblem, skall man bestämma från början hur detta ska 

ske och hur ofta. Vidare kan man understryka att kommunikation mellan alla deltagare ska vara 

frekvent och återspeglas i företagets strategier. 

Dokumentationen fungerar som ett kvitto på ett utfört arbete och ska vara korrekt, tydlig och 

utförlig. Därför är slutsatsen att man ska besluta vilken typ av dokumentation som ska skapas, vem 

som kommer att ansvara för den, och hur frekvent den ska uppdateras. Man ska komma ihåg att 

dokumentationen ska leva vidare och vara säkrad, därför behövs maximal noggrannhet vid 

skapandet. 

Vid undersökning av denna del kom vi fram till att för att minska komplexiteten, skall man tänka på 

vissa moment.  I möjligaste mån ska man redan från början bestämma hur många nivåer processen 

kommer att bestå av, och hur detaljerade modellerna ska vara. Genom att försöka ha så många 

parallella aktiviteter som möjligt och så lite resurser på varje aktivitet som möjligt, kan man 

effektivisera processen. Man ska också vara noggrann med spårbarheten mellan olika nivåer.  

Slutligen bör det understrykas att den främsta fördelen med att skapa en modell för affärsprocesser, 

är att man kan generera och analysera dem. För det första ger modellering av processer svaret på 

nästan alla frågor som rör företagets utveckling, och bidrar till förbättring av dess 

konkurrenskraft. Modellering av affärsprocesser ger också möjlighet för företagsledaren 

eller förvaltningsbolag att hantera information och ha ett fågelperspektiv över läget, som i sin tur ger 

möjlighet till att förbättra deras verksamhet och förutsäga deras framtid, vilket är särskilt 

viktigt under en ekonomisk kris. 
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Appendix 

 

Bilaga 1 Lista på definitioner  
 

IRM – en akronym för Information Resource Management och är ett välkänt begrepp [2].  

IRM AB – ett svenskt företag som etablerades 1982 med Information Resource Management som 

bärande idé [2].  

I uppsatsen används ordet IRM som enbart syftar på det svenska företaget IRM AB. 

Verksamhet – syftar på IRMs uppdragsgivares verksamhet. 

Kunder – syftar på uppdragsgivarens slutkunder. 

Processen – innefattar en samling av logiskt sammanhängande aktiviteter, som genomförs för att 

uppnå ett väldefinierat mål. I detta arbete innefattar processen en verksamhets affärsprocesser. 

Företagskultur – handlar om de rutiner och vanor som ett företag har byggt upp. 

Kontext – är ett centralt begrepp för förståelse av processers sammanhang vilka kan bestå av ett 

antal delar med olika egenskaper [3].  

Komplexitet – uppfattas som en nivå på oöverskådlighet i en kontext [4].  

Unified Modelling Language (UML) – ett objektorienterat språk som används bland annat som 

modelleringsverktyg för affärsprocesser [5].  

Petri Net – ett matematiskt språk för beskrivning av distribuerade system, samt används som ett 

modelleringsverktyg för processer[6]. 

 

 



66 
 

Bilaga 2 Sammanställningstabell 

Nedan kommer en sammanställningstabell (se Tabell 1 och Figur 9), skapad i syfte att ta fram 

information om de två olika fallen. Tabellen presenterar resultat av fallstudien och intervjusvaren. 

Tanken bakom detta var att lista ut utfall för alla punkter som framgår i utvärderingsmodellen. Detta 

möjliggör en närmare granskning och skapar mer förståelse om hur fördelning av resurser och deras 

ansvarsområden, alla inblandade aktörer, komplexitet i framtida processer, befintliga verktyg samt 

hur informations- och kommunikationsflöden fungerar, och hur det kan förbättras.  

Tabell 17: Sammanställningstabell 

Fråga Respondent 1 

(Uppdraget Miljödatabas) 

Respondent 2 

(Uppdraget KSL Vårdplan) 

 

Roller och ansvarsområden 
 

1.1. Vilken roll och vilka 
ansvarsområden hade du 
under ditt projekt? 

 

2 roller: 
- Leda workshops 
 (sammanställa material) 
- Processmodellerare 
 (informationsmodellerare) 

2 roller: 
- Workshopledare 
- Processmodellerare 
 (ansvarig för att ta fram 

processkartan, 
processbeskrivningar) 

1.2. Vilka övriga roller och 
ansvarsområden fanns inom 
projektet?  

Finns inte eftersom respondenten 

arbetade ensam. 

En annan kollega som hade 
samma roll och ansvar 

1.3. Hade du ansvar över vissa 
specifika processer, i så fall 
vilka och hur många? 
(procentuellt)?  

100% 50% 

1.4. Hur ser du att ansvarsför-
delningen inom ett projekt kan 
effektiviseras? 

Tydliga roller med rätt kompetens 
för varje enskild projekt 

Små grupper istället för stora i 
syfte att skapa och jämföra 
lösningar, nackdelen med det att 
man inte kan diskutera resultat på 
samma sätt som i en stor grupp 
och processer inte blir förankrade  

1.5. Hur mycket har du varit med 
och framställt det över-
gripande målet och strategin 
för uppdragsgivaren? I så fall 
vilka kunskaper har du använt 
dig av? 

0% 0% 

 

Kundsamarbete 
 

10.1. Kan du lista kunder 
inklusive 
uppdragsgivare som 
har blivit inblandade i 
detta projekt? 

3 kategorier: 
- lärare 
- elever 
- allmänheten 

3 kategorier: 
- landsting,  
- kommun  
- primärvård (alla medborgare 

”den äldre”) 
 

10.2. Hur många indirekta 0, vad konsulten visste. Flera projekt 
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Fråga Respondent 1 

(Uppdraget Miljödatabas) 

Respondent 2 

(Uppdraget KSL Vårdplan) 

aktörer, med detta 
menas till exempel då 
systemet skär genom 
annan/andra 
verksamhet/er eller 
det finns andra 
parallella projekt som 
har intresse av detta 
projekt och som 
kunde ha påverkats av 
detta projekt?  

10.3. Använder du, som 
processkart-läggare, 
en systemtänkande 
syn på det fall du 
jobbar med, samt på 
vilket sätt tar du 
hänsyn till kunder?  

Nej, fokus på en konkret lösning, 
som möter kundens behov. 

Nej, fokus läggs på en konkret 
framtid lösning som möter krav 
och tillfredställer kundens behov. 

10.4. Hur mycket har du 
varit med och 
framställt det över-
gripande målet och 
strategin för 
uppdragsgivaren? I så 
fall vilka kunskaper 
har du använt dig av? 

0% 0% 

 

Information 
 

10.5. Hur ofta och på vilket 
sätt har informationen 
nått alla intressenter i 
projektet? Avser både 
deltagare samt övriga 
typer av intressenter.  

2 seminarier under 2 veckors tid 
Efter varje seminarium skickas 
material till alla deltagare  

Löpande workshops under 2 
månader. Respons för varje 
workshop senast en vecka efter. 

10.6. Vilka av de använda 
informa-
tionskanalerna har 
enligt din åsikt varit 
mest effektiva?  

E- post Muntlig genomgång vid 
kartläggning av processkartor. 

10.7. Har ni ett 
kunskapsnätverk 
ständigt tillgängligt 
inom organisationen? 
I så fall hur frekvent 
uppdateras det? 

FIDO-program, uppdaterat en gång 
under hela projekt. 

FIDO-program, som innehåller 
gamla fall och lösningar. 
Uppdateras då nya lösningar och 
idéer tillkommer. 

 

Kommunikation 
 
4.1. Hur har kommunikationen gått 

till bland alla inblandade inom 
Seminarier, E-post Workshop, E-mail, Telefon 
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Fråga Respondent 1 

(Uppdraget Miljödatabas) 

Respondent 2 

(Uppdraget KSL Vårdplan) 

projektet, finns det andra 
tillgängliga verktyg förutom 
traditionella, till exempel chatt, 
forum, vissa trådlösa verktyg 
samt vilka kanaler som tycks 
gynna kommunikationen bland 
medarbetarna mest?  

4.2. Har du fått tillräckligt mycket 
information om kravet, samt 
om det har varit tillräckligt 
tydligt från första början? Med 
detta menas om beställaren 
har varit tydlig med eget krav 
från början eller det har 
uppstått löpande ändringar i 
kravet.  

Ja, information var inte tillräcklig. 
 

Tydligt från början. 
 

4.3. Vilka eventuella problem skulle 
ha uppstått under samarbetet, 
exempelvis om det kom för-
senade ändringar på kravet, i 
så på vilket sätt hanterade 
du/ni dem och hur stor inver-
kan hade de för projektet?  

Beställaren var inte tillgänglig, fick 
gissa sig fram på vissa moment. 

Hade flera uppdrag samtidigt, som 
inte gav möjlighet att vara fullt 
dedikerad till projektet. 

 

Processdefiniering och modellering 
 

10.8. Vilka verktyg hade du 
använt för 
processkartläggning 
och hur skiljer de 
eventuella verktygen 
sig åt med tanke på 
effektivitet?  

IRM notation, modellering sker för 
hand och Visio. 

IRM notation, Visio, Excelkatalog 

10.9. Vilka eventuella 
brister kan du 
eventuellt finna i ditt 
arbets-sätt eller 
verktyg för process-
kartläggning? 
Exempelvis om det 
finns ett effektivare 
sätt att kontrollera 
processflödet och 
genomföra tester?  

Inga tester görs, som man kan gå 
genom och ser att modellen är 
sund och effektiv. 

Stödprogram är otillräckliga, svårt 
att synkronisera filer, saknar 
automatisk numrering då 
ändringarna sker mm. 

10.10. Vilken grundläggande 
kunskap tycker du är 
viktigast då man 
kartlägger en 
affärsprocess?  

Seminarieledarskap Processmodellerare 
Workshops ledare 

 

Utgångsläge 
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Fråga Respondent 1 

(Uppdraget Miljödatabas) 

Respondent 2 

(Uppdraget KSL Vårdplan) 

 
10.11. Vad var utgångsläget 

vid 
processkartläggningen
? Fanns existerande 
rutiner som skulle 
förbättras eller var det 
helt nya processer 
som skulle skapas?  

Nya processer skapas. Modellera nulägesprocesser, 
skapa börläge och framtida 
processer. 

10.12. Hur anser man 
svårighets-graden 
påverka projektets 
omfattning vid de 
eventuella 
skillnaderna i 
processfram-
ställningen med tanke 
på tid, resurser och 
kostnader?  

Problem med tidsramar, stram 
budget och otillräckliga resurser. 

Olika huvudmän, som medför 
problem med arbetsfördelning, 
ansvarsfördelning och att det var 
lätt att fastna i dagens processer. 

 

Dokumentation 
 

7.3. Hur ofta har dokumenten 
uppdaterats inom projektets 
gång samt hur omfattande 
beskrivningar har den inne-
hållit?  

1 gång Uppdaterats efter varje workshop, 
rapport vid slutet av projektet. 

7.4. Skulle du kunna beskriva de 
olika områdena som är extra 
viktiga att dokumentera inom 
projektet, i så fall vilka?  

Syfte, omfattning och avgränsning. Målet med projektet. 

 

Komplexitet 
 

8.3. Hur uppfattar du komplexi-
teten och på vilket sätt 
hanteras den? Hur komplexa 
processer var det i det fallet du 
arbetade med? 

2 enkla processer. 7  

8.4. Hur många nivåer modellerade 
ni? 

Två nivåer – huvudprocesser. Två nivåer – 1 processkarta och 2 
processmodeller. 

 

 

 



70 
 

 

Figur 9: Sammanfattning av projekten 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

1. Frågegrupp 1: ROLLfrågor: Roller och ansvarsområden 

1.1. Vilken roll och vilka ansvarsområden hade du under ditt projekt? 

1.2. Vilka övriga roller och ansvarsområden fanns inom projektet?  

1.3. Hade du ansvar över vissa specifika processer, i så fall vilka och hur många (procentuellt)?  
 
1.4. Hur ser du att ansvarstilldelning inom ett projekt kan effektiviseras? 
 
1.5. Hur mycket har du varit med och framställt det övergripande målet och strategier för 

uppdragsgivaren? I så fall vilka kunskaper hade du använt dig av? 
 

 

2. Frågegrupp 2: KUNDfrågor: Projektets berörda aktörer.  

2.1. Kan du lista kunder inklusive uppdragsgivare som har blivit inblandade i detta projekt? 

2.2. Hur många indirekta aktörer, med detta menas till exempel då systemet skär genom 

annan/andra verksamhet/er eller det finns andra parallella projekt som har intresse av 

detta projekt och som kunde ha påverkats av detta projekt? 

2.3. Använder du, som processkartläggare, systemtänkande syn på det fall du jobbar med, samt 

på vilket sätt tar du hänsyn till kunder? 

 

3. Frågegrupp 3: PROCESSKARTLÄGGNINGSfrågor: Arbetssätt vid kartläggning av processer.  

3.1. Vilka verktyg hade du använt för processkartläggning och hur skiljer sig de eventuella 

verktygen åt med tanke på effektivitet? 

3.2. Vilka eventuella brister kan du eventuellt finna i ditt arbetssätt eller verktyg för 

processkartläggning? Exempelvis om det fanns ett effektivare sätt att kontrollera 

processflödet och genomföra tester? 

3.3. Vilken grundläggande kunskap tycker du är viktigast då man kartlägger en affärsprocess? 

 

 

4. Frågegrupp 4: INFORMATIONSfrågor: Inflytande av informationen 

4.1. Hur ofta och på vilket sätt har informationen nått alla intressenter i projektet? Avser både 

deltagare samt övriga typer av intressenter. 

4.2. Vilka av de använda informationskanalerna har i din syn varit mest effektiva? 
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4.3. Har ni ett kunskapsnätverk ständigt tillgängligt inom organisationen? I så fall hur frekvent 

uppdateras den? 

 

5. Frågegrupp 5: UTGÅNGSLÄGEfrågor: Utgångsläge vid processkartläggning  

5.1. Vad var utgångsläget vid processkartläggningen? Fanns existerande rutiner som skulle 

förbättras eller var det helt nya processer som skulle skapas? 

5.2. Hur anser man svårighetsgraden påverka projektets omfattning vid de eventuella 

skillnaderna i processframställning med tanke på tid, resurser och kostnader? 

 

6. Frågegrupp 6: KOMMUNIKATIONSfrågor: Inflytande av informationen.  

6.1. Hur har kommunikationen gått till bland alla inblandade inom projektet, om det funnits 

andra tillgängliga verktyg förutom traditionella, till exempel chatt, forum, vissa trådlösa 

verktyg samt vilka kanaler tycks gynna kommunikationen bland medarbetarna mest? 

6.2. Har du fått tillräckligt mycket information om kravet, samt om det har varit tillräckligt 

tydligt från första början? Med detta menas om beställaren har varit tydlig med eget krav 

från början eller har det uppstått löpande ändringar i kravet. 

6.3. Vilka eventuella problem skulle ha uppstått under samarbetet, exempelvis ifall det kom 

försenade ändringar på kravet, i så på vilket sätt hanterade du/ni dem och hur mycket 

inverkan hade de för projektet? 

 

7. Frågegrupp 7: DOKUMENTATIONSfrågor: Kontextmodellernas svårighetsgradering.  

7.1. Hur ofta har dokumenten uppdaterats under projektets gång samt hur omfattande 

beskrivningar har den innehållit? 

7.2. Skulle du kunna beskriva de olika områdena som är extra viktiga att dokumentera inom 

projektet, i så fall vilka? 

 

8. Frågegrupp 8: KOMPLEXITETSfrågor: Komplexitets och svårighetsgradering.  

8.1. I hur många nivåer modellerade ni? 

8.2. Hur uppfattade du komplexiteten och på vilket sätt hanterades den?  Hur komplexa 

processer var det i det fallet du arbetade med?  
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Bilaga 4 Samtliga intervjuer  
 

Intervju 1  

Svar på frågor i Fall 1: 

1. ROLLfrågor:  

1.1. – Hade rollen som processmodellerare och informationsmodellerare. Ansvarsområdet var 

att leda modelleringarna (workshoparna) samt sammanställa materialet och leverera 

detta i en liten kravspecifikation. 

1.2. – Jag var ensam utomstående konsult. Övriga deltagare var med som verksamhets-

experter, det vill säga de var dem som skulle arbeta med den tänkta databasen. 

1.3. – Eftersom detta var ett så litet arbete så hade jag ansvaret för hela kravspecifikations-

processen 

1.4. – Om man har en tydlig kravspecifikationsprocess med tydliga roller klara så underlättas 

arbetet. Man behöver då inte hitta på roller för varje nytt projekt, utan vi vet att vi 

behöver någon som har de här och de här kompetenserna. D.v.s., ansvarsfördelningen 

kan effektiviseras genom att ha en färdig process med färdiga roller och ansvarsområden 

för att arbeta med kravspecifikationen. 

1.5. – I detta projekt inget. Normalt kommer man som kravkonsult in för sent för att kunna 

påverka jättemycket på strategisk affärsnivå.  

 

2. KUNDfrågor:  

2.1. – I detta projekt var verksamheten en skolverksamhet. Då blir kundbegreppet ganska 

klurigt. Vi definierade dock ”kunder” (de använde inte det ordet), men kom fram till att 

kunder var elever, lärare och även allmänheten. Lärarna (eller pedagoger som de även 

kallas) var direkta kunder på så sätt att de skulle kunna hitta information och använda 

sig av den i miljödatabasen. Pedagoger var inbjudna till workshoparna, men ingen kom, 

så kundrepresentationen får sägas vara noll. Uppdragsgivaren som kom från IT-enheten 

var inte heller med på seminarierna utan fick bara den färdiga kravspecifikationen. 

2.2. – Vet inte vad ni menar med indirekt aktör. 

2.3. – Osäker på vad ni menar med systemtänkande. Försöker i denna fas att inte tänka 

system alls egentligen, eftersom man då blir bunden till en lösning, när allt man vill är att 

fånga kraven utan att specificera hur det ska lösas. 
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3. PROCESSKARTLÄGGNINGSfrågor: 

3.1. – Vad menar ni med verktyg? Jag använde metoden IRM processmodellering och 

modellerade för hand med pappersprocesser, dvs. inget datoriserat verktyg. Att använda 

något datoriserat kan säkert vara effektivare i stunden, dvs. det går snabbare att skriva, 

men erfarenheter visar att det är svårare att leda en grupp människor om man sitter 

bakom en datorskärm. Dessutom blir det bättre diskussioner om man arbetar mer 

levande med papper och penna. 

3.2. – På kravspecifikationsnivå genomförs inte tester av processerna eftersom processerna 

bara finns på ritbordet. Däremot kan man sätta upp mått och mål för dem och göra en 

walk-trough med dem som ska arbeta i processerna för att se att de fungerar på pappret. 

Men som sagt, inga tester genomförs på detta stadium. 

3.3. – Att man är en bra seminarieledare som kan få ut det bästa ur deltagarna på seminariet. 

Att man tycker att det är roligt och intressant och fortsätter att ställa frågor även om 

man känner sig jobbig.  

 

4. INFORMATIONSfrågor: 

4.1. – Seminarierna var två på varandra följande veckor. Efter det första seminariet skickades 

det renritade materialet ut till alla deltagare på seminariet för synpunkter. Samma sak 

efter det andra. Sedan sammanställdes allt i en kravspecifikation som skickades till 

uppdragsgivaren. 

4.2. – Har använt e-post, det har fungerat bra i ett litet projekt som detta. 

4.3. – Vi har en databas (FIDO) där alla leveranser förvaras. Vill man t ex titta på gamla 

kravspecar kan man söka där. Man kan även slänga iväg ett mail till alla och fråga om 

det är något specifikt man vill ha hjälp med. Om man har gjort en lyckad eller intressant 

leverans kan man få presentera detta internt och berätta om sina lärdomar. Men 

vanligast är att man letar efter redan gjorda saker i FIDO.  

 

5. UTGÅNGSLÄGEfrågor:  

5.1. – Processerna fanns inte beskrivna sedan innan, utan skulle beskriva hur man skulle 

kunna arbeta med en viss information på ett nytt sätt. Antar att man kan kalla det 

skräddarsy. 

5.2. – Det var svårt att påverka projektet både vad gäller tid, resurser och kostnader. 

Budgeten var stram, tidplanen knapp och resurserna fanns bara att tillgå vid två tillfällen. 
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6. KOMMUNIKATIONSfrågor: 

6.1. – E-mail. 

6.2. – Osäker hur ni menar. Vad menar ni med kravet? 

6.3. – Ett problem som uppstod var att jag hade frågor till beställaren, men beställaren hade 

åkt på semester och gick inte att få tag på. Då fick jag göra vissa antaganden och köra på 

med vad jag trodde var rätt. Så det är väl en typ av problem som kan uppstå, att personer 

inte finns tillgängliga med risk för förseningar eller att man styr åt fel håll. 

 

 

7. DOKUMENTATIONSfrågor: 

7.1. – Se svar på frågan om informationsspridning. Själva kravspecifikationen reviderades en 

gång, dvs. jag skickade in till uppdragsgivaren, hon tittade och lämnade kommentarer 

och jag ändrade enligt dessa och sen var det klart. 

7.2. – Syfte, omfattning och avgränsning. 

 

8. KOMPLEXITETSfrågor: 

8.1. – I detta fall var det ganska enkla processer, fast men många valmöjligheter då det 

handlade om processer på en webbsida. 

8.2. – Eftersom detta var ett så pass kortfattat arbete modellerade vi endast två nivåer. Alla 

var huvudprocesser. 

 

Intervju 2 

Svar på frågor i Fall 2: 

1. ROLLfrågor:  

1.1. – Jag var workshopledare och ansvarig för att vi skulle ta fram en processkarta, 

underliggande processer och processbeskrivningar för ”den äldres väg genom vården”. Vi 

skulle både ta fram ÄR-läge och börläge. 

1.2. – Min kollega hade samma roll och ansvar som mig. Det fanns en projektledare från 

verksamhetens sida, projektmedlemmar som var verksamhetskunniga. 

1.3. – Jag och min kollega hade ansvar för 100% av processerna som avgränsningen gällde 

1.4. – Vi arbetade i helgrupp och i smågrupper. Vi jämförde sedan processerna som vi hade 

tagit fram. Ett sätt att effektivisera skulle kunna vara att vi modellerar olika processer när 
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vi arbetar i smågrupperna. Minus blir då att vi inte kan diskutera resultatet i storgrupp, 

samt att vi inte får processerna lika mycket förankrade. 

1.5. – Uppdragsgivaren har själv satt upp mål och strategier.  

 

2. KUNDfrågor:  

2.1. – Kunden till Landsting, kommun och primärvård är alla medborgare ”den äldre”. Vi hade 

inte med någon kund i projektet. Workshopdeltagare var däremot personer som 

representerade de flesta roller som berörs i huvudprocessen ”den äldres väg genom 

vården d.v.s. alla huvudmän som är involverade sjukhus, primärvård, Landsting, kommun 

o.s.v.  

2.2. – Det finns flera projekt som har påverkan på detta projekt. Bland annat ett projekt som 

skulle ta fram vilken information som behövs i respektive projekt, samt ställa krav på ett 

IT-system som skulle fungera för samtliga huvudmän. 

2.3. – Vårt fokus var att ha kunden = den äldre i centrum, det skulle genomsyra processerna. 

Vad blir bäst för den äldre? Systemtänkandet lämnade vi utanför, detta eftersom vi inte 

ville låsa oss i hur det fungerar i dag. 

 

3. PROCESSKARTLÄGGNINGSfrågor: 

3.1. – Visio har vi använt. För detta projekt har verktyget fungerat. 

3.2. – Nummer och namn skulle kunna ändras automatiskt om man ändrar på ett ställe. I dag 

har vi en Excelkatalog med processnamn och nummer, samt en Visiofil med 

processkartorna, modellerna. Om de hade varit ihopkopplade så hade det varit 

smidigare. 

3.3. – Det viktigaste är processmetodiken och workshopledning.  

 

4. INFORMATIONSfrågor: 

1.1. – Vi hade löpande workshops under två månader och samtliga workshopdeltagare 

fick dokumentation skickat till sig senast en vecka efter workshopen. 

1.2. – Att muntligt gå igenom de dokumenterade processkartorna. 

1.3. – Vi har en databas (FIDO) där all leveranser förvaras. Vill man t ex titta på gamla 

kravspecar kan man söka där. Man kan även slänga iväg ett mail till alla och fråga om 

det är något specifikt man vill ha hjälp med. Om man har gjort en lyckad eller intressant 

leverans kan man få presentera detta internt och berätta om sina lärdomar. Men 

vanligast är att man letar efter redan gjorda saker i FIDO.  
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5. UTGÅNGSLÄGEfrågor: 

1.4. – Vi modellerade Är-processer som inte var modellerade. Vi tog också fram BÖR-läget. 

Dessutom tog vi fram underliggande BÖR-processer. 

1.5. – Svårigheten består av att det är olika huvudmän. Vem gör vad? Vem ansvarar för vad? 

Det är lätt att fastna i dagens processer. 

 

 

6. KOMMUNIKATIONSfrågor: 

1.6. – Vi har bara använt oss av mail. Jag har också kommunicerat per telefon med kundens 

projektledare mellan workshoparna. 

1.7. – Det har varit tydligt från början. 

1.8. – Vi kanske inte har tid att genomföra ändringar, är uppbokade på andra uppdrag. Vi 

hade kunnat få göra om arbete. Tidsbrist hade kunnat uppstå eller förseningar. 

 

7. DOKUMENTATIONSfrågor: 

1.9. – Efter varje workhsop har vi uppdaterat dokumenten. Dokumentationen under 

projektets gång var processkartor, processmodeller, processbeskrivningar. I slutet av 

projektet skrev vi en rapport. 

1.10. – Varför projektet görs, målet med projektet. 

 

8. KOMPLEXITETSfrågor: 

1.11. – I en skala 1-10 var komplexiteten kanske 7, detta på grund av att mycket information 

skapas och ska delas mellan flera olika huvudmän. Ett exempel kan vara: Äldreboende-

sjukhus-primärvård-kommun. 

1.12. – Vi modellerade två nivåer: 1=processkartor, 2=processmodeller på aktivitetsnivå. Nivå 1 

gjorde vi olika scenarier för. 
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