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Abstract
Methods for system development contains a number of differens phases. Enterprise
analys is usually an introducing phase where the enterprise is analysed and described.
System development is a form of enterprise development, since development of
information systems improves the enterprise.

This paper describes methods for two areas, system development and enterprise
development. At first I defined central concepts for the areas. Then I described three
method for system development, one for enterprise analys and two for enterprise
development, focusing on aspects described for the enterprise.

The main question for this paper is: Is it suitable to use system development methos
and principally the enterprise analys in other references then system development?
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Sammanfattning
Metoder för systemutveckling består av ett antal faser där verksamhetsanalysen ingår
innan själva utvecklingen påbörjas. Systemutveckling är en form av
verksamhetsutveckling eftersom utveckling av informationssystem förbättrar
verksamheten.

Detta arbete beskriver metoder för två områden, systemutveckling och
verksamhetsutveckling. I min bakgrund definierar jag olika begrepp som jag anser vara
centrala och viktiga för dessa områden. Jag gör sedan en beskrivning av tre metoder
för systemutveckling, en metod för verksamhetsanalys och två metoder för
verksamhetsutveckling med avseende på aspekter som beskrivs i verksamhetsanalysen.

I mitt arbete finns en huvudfrågeställning, Är det möjligt att använda
systemutvecklingsmetoder och främst verksamhetsanalysen i andra avseenden än vid
systemutveckling? och även ett antal övriga frågeställningar.

För att kunna besvara frågeställningarna har jag genomfört litteraturstudier.
Intentionen var även att genomföra intervjuer, men p.g.a. att litteraturstudierna tog
väldigt lång tid beslutade jag mig för att utesluta metoden.

För att besvara min huvudfrågeställning kommer jag att utifrån mitt ramverk, F3, göra
en jämförelse av vilka aspekter som beskrivs av verksamheten i verksamhetsanalysen.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund
Systemutveckling är ett ord som man började använda främst i samband med
utveckling av ADB1 -system i mitten av 60-talet (Bansler, 1987).

Börje Langefors har spelat en stor roll inom detta område. 1965 tilldelades han den
första professuren i informationsbehandling vid Stockholms universitet. Detta
medförde starten på forskning inom systemutveckling som bl.a. ledde fram till
utvecklingen av systemutvecklingsmetoden ISAC - Information Systems work and
Analysis of Changes. Denna professurtjänst ledde till att Langefors blev pionjär och
centralgestalt i ADB ämnets framväxt och utveckling i Sverige. Enligt Bansler (1987)
skapade Langefors slagkraftiga namn på företeelser inom området t.ex. dator och
systemering. Han kombinerade systemteori, informationssystemteori och infologi som
var ovanligt på den tiden eftersom programmeringen på den tiden var i fokus. Han
poängterade också användarnas betydelse i utvecklingen vilket även det var ovanligt på
den tiden, det som idag kännetecknas som det skandinaviska synsättet (Bansler, 1987).

1.2 Det skandinaviska synsättet
Bubenko (1992) skriver om det skandinaviska synsättet i sin artikel och
sammanfattningsvis anser jag att det går ut på att användaren bör vara med i
utvecklingen av informationssystem. Att sätta användaren i fokus eller t.o.m. i centrum
är viktigt och är något som metoder utanför Skandinavien börjar ta efter.

1.3 Traditionell systemutveckling
Enligt Avdic (1995) är traditionell systemutveckling när specialister bygger system för
andra människor som kan ha olika intressen och mål. Utgångspunkten är att
utvecklaren skall försöka sätta sig in i olika användares situationer för att utforma ett
robust system som kan klara av många påfrestningar och som kan fylla olika syften för
olika människor. Följande punkter kännetecknar traditionell systemutveckling (Nilsson,
1995):

• Utvecklingen sker under en tidsperiod som är avgränsad.

• Konstruktionen av systemet sker efter kravspecifikationen som är utformad i en
analysfas.

• Utvecklingen av systemet utförs av specialister för användare.

• Ett överlämnande sker när systemet är klart.

• Realiseringen sker oftast med hjälp av huvudsakligen procedurella verktyg.

• Speciell utvecklingspersonal har hand om förvaltningen av systemet.

• Utvecklingsmetoderna är anpassade till stora, komplexa fleranvändarsystem.

                                               
1 Automatisk databehandling.
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1.4 Definitioner på centrala begrepp
Det finns definitioner på centrala begrepp inom systemutvecklingsområdet som jag
anser behöver definieras och förklaras.

1.4.1 Verksamhetsutveckling

För verksamhetsutveckling finns ett antal synonymer t.ex. företagsutveckling eller
organisationsutveckling. Verksamhetsutveckling är enligt Boström (1986) och
Goldkuhl (1993) något som ständigt pågår i verksamheter. Det kan t.ex. vara
utveckling av produkter eller tjänster, marknadsåtgärder eller personalutveckling.
Vidare skriver Boström (1986) att även systemutveckling är en form av
verksamhetsutveckling, eftersom utveckling och eller förbättring av verksamhetens
informationssystem förbättrar verksamheten.

Jag anser att systemutveckling är verksamhetsutveckling eftersom de
informationssystem som utvecklas bidrar till förbättring av verksamhetens resultat och
det är denna definition som kommer att användas i mitt arbete.

1.4.2 Systemutveckling

Som jag skrev ovan i kapitel 1.1 började ordet systemutveckling användas i mitten av
60-talet och då var systemutveckling nära besläktat med ord som systembeskrivning,
systemanalys och systemkonstruktion och dessa användes som synonymer. Bansler
(1987) ger följande definition på systemutveckling på sid 6:

”Med systemutveckling menar jag de aktiviteter som utförs i anknytning till
en verksamhet med avsikt att förändra arbetsprocesserna och
arbetsorganisationen inom verksamheten genom utveckling och införande
av nya datasystem.”

Andersen (1994) definierar hela arbetet med att ta fram ett informationssystem som
systemutveckling och att det egentligen borde kallas informationssystemutveckling.
Han påpekar att det inte bara är ADB-systemet som ska utvecklas, utan även de
manuella arbetsuppgifterna runt om systemet som kanske inte kan eller bör
automatiseras.

Systemutveckling innebär oftare att ett befintligt informationssystem förändras än att
ett helt nytt informationssystem utvecklas (Flensburg, 1985). Skillnader i dessa två
utvecklingssätt kommer inte att behandlas i detta arbete.

Systemutveckling är en form av verksamhetsutveckling (Goldkuhl, 1993 ; Boström,
1986). När en förändringsanalys genomförts som påvisar informationsproblem initieras
systemutvecklingsarbetet för att utveckla eller förbättra befintligt informationssystem
(Boström, 1986). Den litteratur jag har läst säger inget om det är datoriserade eller
manuella informationssystem som är i åtanke vid systemutveckling.
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1.4.3 Systemering

Boström (1986) ser på begreppet systemering som synonymt med systemutveckling.
Andersen (1994) däremot anser att systemeringen är en del i systemutvecklingen. Han
beskriver systemeringen som aktiviteten där verksamheten analyseras, det önskade
informationssystemet beskrivs och sedan utformas riktlinjer för en teknisk lösning.

Boström (1986) gör en indelning av systemeringen enligt följande:

1. Verksamhetsfördjupning.

2. Informationsanalys.

3. Systemutformning.

där verksamhetsbeskrivningar av informationssystemet och gör klara avgränsningar för
dessa görs i verksamhetsfördjupningen. Dessa beskrivningar används sedan som
underlag för fortsatta arbetet med systemeringen.

1.4.4 Systemförvaltning

När ett informationssystem är utvecklat kommer så småningom förändringar och
förbättringar att behövas p.g.a. att verksamheten och verkligheten förändras, arbetet
kallas för systemförvaltning. Enligt Andersen (1994) bör systemförvaltning göras
parallellt med användningen av systemet för att kontrollera kvalitet och för att
uppmärksamma om det behövs förändringar.

1.4.5 Informationssystem

Ett system består av ett antal komponenter som har vissa relationer med varandra
(Flood, 1993). Min tolkning är att ur ett verksamhetsperspektiv kan en komponent
vara en avdelning, en person eller en delverksamhet. Jag anser att vid diskussioner om
systemutveckling bör verksamhetsperspektivet finns i åtanke, d.v.s. att det kanske inte
är hela verksamhetens system som ska utvecklas utan bara delar av detta.

Ett informationssystem är enligt Andersen (1994) ett system som kan ta emot,
bearbeta, producera och skicka information vidare.

Vid diskussioner idag om informationssystem tror jag att oftast är de datoriserade
systemen i åtanke och att de manuella systemen förbises. Tekniken ger många fördelar,
t.ex. snabbare bearbetning, större noggrannhet, men det kommer ända alltid att finnas
informationssystem där ADB inte ingår (Andersen, 1994). Enligt min mening kan ett
informationssystem utan ADB t.ex. vara att två människor pratar med varandra och jag
tycker att detta informationssystem bör anses lika värdefullt och viktigt som de
datoriserade systemen

Syftet med ett informationssystem är att det ska stödja verksamheten enligt Andersen
(1994). Gör det inte det så blir det snarare en börda för aktörerna, d.v.s. för
människorna som ska arbeta med systemet. Därför anser jag att om inte en ordentlig
analys över verksamheten görs innan informationssystemet börjar utvecklas, är risken
stor att ett felaktigt system utvecklas.

Jag bedömer att teknikens framgång många gånger är en bidragande orsak till att
felaktiga system utvecklas. Utvecklaren kanske ser alla fina finesser med diverse
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program och applikationer och hastar över verksamhetsanalys och reflekterar inte över
vad som egentligen behövs och om systemet löser problemet.

1.4.6 Förändringsanalys

Innan beslut tas för vilken typ av verksamhetsutveckling som är lämplig och bör väljas
anser Boström (1986) att en förändringsanalys bör genomföras. I en verksamhetsanalys
ska verksamhetens problem identifieras vilka möjliga förändringsåtgärder som finns
och analysen är sedan utgångspunkt vid val av åtgärd eller åtgärder (Goldkuhl, 1993).
Men det är inte säkert att problemen som finns är entydiga och att det alltid finns en
lösning till dessa, men enligt Flensburg (1985) tas ofta detta för givet.

Initiativet till en förändringsanalys behöver inte alltid vara ett behov eller ett upplevt
problem (Boström, 1986 ; Flensburg, 1985). Att ständigt söka efter möjligheter att
förbättra verksamheten, s k offensiv ansats, finns också. Flensburg (1985) skriver att
systemutveckling inte alltid påbörjas p.g.a. akuta problem utan även utifrån en offensiv
och mer långsiktig strategi. Exempel på förbättringar som kan eftersträvas är ökad
konkurrensförmåga och förbättrad arbetsmiljö.

Flensburg (1985) beskriver ett problem som en konstruktion som någon gör genom att
koppla samman en beskrivning av ett tillstånd med intressen och behov. Som följd av
detta anser jag att en acceptans måste finnas för att det finns problem utan lösningar
och att prioriteringar många gånger kanske måste göras.

Viktigt att poängtera är att ju noggrannare arbetet utförs i de första faserna desto
smidigare går det i det fortsatta arbetet, Kinnula (1993) skriver att detta är viktigt för
de tidiga faserna i systemutvecklingsarbetet. Jag anser att detta bör gälla även för de
faser som inte ingår i systemutvecklingen och även när beslut inte är fattat om och hur
arbetet ska bedrivas för att en lösning ska nås.

Att förändringsanalysen föregår systemutvecklingsprocessen anser Boström (1986)
och även Goldkuhl (1993) se figur 1.

Fördelen är enligt Goldkuhl (1993) att förändringsanalysen då är en skild fas från
systemutvecklingen och andra åtgärder och att vissa lösningar inte tas för givet. Om
systemutvecklingen istället direkt påbörjades med t.ex. förstudie, skulle arbetet enligt
Goldkuhl (1993) redan då vara inriktat i banor av datorisering och svårigheter att hitta
andra lösningar skulle finnas.

Förändrings-
analys

Systemutveckling

Andra förändringar
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Figur 1: Förändringsanalysen är skild från systemutvecklingen (Goldkuhl, 1993, 
sid 33)

En vanlig indelning av förändringsanalysen är i två delar, en nulägesanalys och en
analys av den tänkta, framtida verksamheten (Goldkuhl, 1993). Nulägesanalysen
beskriver hur verksamheten fungerar idag, vilka problem som finns medan den framtida
analysen försöker finna lösningar på problemen. Till sist tas beslut om
utvecklingsåtgärder och oftast är flera lösningar nödvändiga efter en förändringsanalys.

1.4.7 Verksamhetsanalys

Verksamhetsanalys är som ordet beskriver en analys av verksamheten och jag bedömer
att denna analys inte innefattar analys av de informationssystem som finns, detta arbete
görs i informationssystemanalysen (Andersen, 1994).

Förändringar är något som alltid förekommer i verksamheter d.v.s. de är dynamiska
och enligt Röstlinger (1995) innebär förändringar i verksamheter ofta investeringar i
IT-lösningar. För att förbereda sig på dessa förändringar anser hon att en diagnos kan
ställas på verksamheten. Förändringar innebär en ändring från ett tillstånd till ett annat
och kunskap om nuläget bör existera som en utgångspunkt för att komma till det
önskade läget (Röstlinger, 1995).

Följande resonemang är från Röstlinger (1995). Verksamhetsanalysen är oftast den
inledande fasen i många systemutvecklingsmetoder. I förändringsanalysen har ofta en
beskrivning av verksamheten gällande nuläget gjorts, men verksamhetsanalysen är
oftast mer detaljerad och omfattar en avgränsning inom det berörda området i
verksamheten.

En verksamhetsanalys kan beskriva en hel verksamhet, del av verksamheten eller ett
visst område som ska belysas, t.ex. en faktureringsrutin.

Verksamhetsanalysen är en väldigt viktig del inom systemutvecklingen och är en del
som inte går att undvara (Boström, 1986). De skriver att systemutveckling kan ha
olika omfattningar.

• Endast verksamhetsanalys.

• Verksamhetsanalys och förslag till förändring.

• Verksamhetsanalys, förslag till förändring, förslag till system och
implementering.

Boström (1986) skriver att följande perspektiv är exempel som finns i en
verksamhetsanalys:

• Organisatoriska perspektiv.
Här beskrivs den hierarkiska ordningen i verksamheten.

• Ekonomiska perspektiv.
Beskrivning med siffror från redovisningen.
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• Dataperspektiv.
Med hjälp av specialsymboler beskriva existerande informationssystem,
datoriserade och manuella.

• Verksamhetsperspektiv.
Här beskrivs verksamhetens funktioner och vilka resultat som förväntas.

Vidare säger Boström (1986) att dessa perspektiv bör ses som komplement till
varandra. Min åsikt är att dessa är ett minimum av vad som bör modelleras i en
verksamhetsanalys. Jag anser att följande perspektiv bör vara med och refererar till
systemutvecklingsmetoden F3 - From Fuzzy to Formal.

• Mål, problem och deras orsaker

• Aktiviteter där informations- och materialflöden beskrivs

• Begrepp som finns inom verksamheten

• Aktörer inom verksamheter

1.4.8 Verksamhetsbeskrivning

Resultatet från en verksamhetsanalys är verksamhetsbeskrivningen. För att erhålla en
verksamhetsbeskrivning behövs inte alla gånger en verksamhetsanalys göras enligt en
systemutvecklingsmetod. Enligt Boström (1986) kan verksamhetsbeskrivningar
användas som underlag för annan verksamhetsutveckling än systemutveckling. Detta
kan t.ex. vara vid omorganisering av företaget, vid framtagning av nya produkter och
vid nyetablering på nya marknader och Boström (1986) skriver att en
verksamhetsbeskrivning bör göras innan olika handlingsalternativ utförs.

Utifrån mina egna erfarenheter och ifrån Nissen (1978) vill jag säga att i verksamheter
förekommer användning av verksamhetsbeskrivningar i andra avseenden än vid
systemutveckling. Beskrivningar av en verksamhet finns i olika former och för många
olika syften. Det kan t.ex. vara en organisationsbeskrivning (en hierarkisk beskrivning
över befattningar), en ekonomisk beskrivning (bokslut och redovisning) eller
årsberättelser.

Boström (1986) skriver att innan t.ex. lansering av en ny produkt eller vid nyetablering
på en ny marknad bör företagets verksamhet beskrivas i detalj. Nissen (1978) skriver
om anledningar till att göra en verksamhetsbeskrivning för andra ändamål än
förändringsanalys eller systemutveckling:

• När vissa delar av verksamheten ska beskrivas och behov finns av att inte komma
i direkt kontakt med delarna.

• Vid simuleringar av olika förändringsresultat t.ex. en omorganisation, utan att
verksamheten berörs.

• Vid information om verksamheten till nyanställda, anställda inom andra
verksamhetsområden eller till utomstående.

Något som glömmas eller förbises och som påpekas i bl.a. Nissen (1978), Flensburg
(1985) och i Boström (1986) är att en beskrivning har gjorts utifrån ett visst
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perspektiv, ur en viss infallsvinkel, i ett visst syfte och där avgränsningar, förenklingar
gjorts och att vissa saker har bortsetts ifrån.

I Nissen (1987) och i Andersen (1994) beskrivs fyra stycken olika typer av
beskrivningsformer.

• Formaliserad (precisa regler för representationen).

• Icke formaliserad.

• Dokumenterad (beskrivningen är permanent).

• Icke dokumenterad.

När det gäller systemutveckling finns en strävan att erhålla beskrivningar som är
formaliserade och dokumenterade (Andersen, 1994). Enligt Goldkuhl (1993) så är de
beskrivningar som finns av verksamheter många gånger muntliga och alltså icke
dokumenterade.

1.4.9 Systemutvecklingsmetod

Följande resonemang är hämtat från Bansler (1987). I Skandinavien började datorer för
kommersiella bruk användas i början av 60-talet. Det upprättades dataavdelningar på
banker, försäkringsbolag och inom den offentliga sektorn som utvecklade datoriserade
informationssystem, medan medelstora och små företag fick vända sig till privata
dataservicebyråer för konstulttjänster. Men många av dessa utvecklingsprojekt
utfördes med obefintlig eller mycket liten metodkunskap och det uppstod behov av
material för att göra utvecklingsarbetet effektivt. De första metodhandböckerna som
kom ut på marknaden i mitten av 60-talet var skrivna av s k erfarna praktikanter som
gav goda råd och anvisningar utifrån egna erfarenheter. Ett problem var att böckerna
sällan beskrev varför eller när råden kunde användas utan oftast fanns bara en
beskrivning av vad som var praktiskt genomförbart.

Detta ledde till att SYSKON-projektet påbörjades i Danmark 1968, som skulle försöka
lösa de praktiska problemen med projektledning och styrning i systemarbetet. I Sverige
påbörjade SIS2  1969 en utredning som resulterade i handboken Riktlinjer för
Administrativ Systemutveckling (RAS). I båda dessa projekt framkom förslag om att
systemarbetet bör uppdelas i faser.

Metoderna har sedan de började användas för systemutveckling förändrats i många
avseenden. Spridningen av datorer och informationssystem till fler och fler
verksamheter ökar behovet av fler systemutvecklare, vilket ställer krav på metoder
som är formella och som kan läras ut.

Fram till 80-talet utvecklades informationssystemen främst av personer som hade
kunskap om detta, s k experter med kunskap i bl.a. ADB och metoder för
systemutveckling. Men detta förändrades under 80-talet då personer utan
metodkunskap började utveckla egna informationssystem (Flensburg, 1985).

En metod är enligt Flensburg (1985) ett planmässigt tillvägagångssätt och med hjälp av
en metod kan alla slags uppgifter utföras. Kraven som Flensburg (1985) ställer på en
metod är att den ska bygga på erfarenheter och att den ska vara rationell och explicit.

                                               
2 Standardiseringskommissionen i Sverige.
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Att det är viktigt att använda metoder inom dataområdet beror på att uppgifterna ofta
är komplicerade och inget utrymme av att förlora tid eller pengar genom att arbeta
osystematiskt finns (Flensburg, 1985).

Andersen (1994) beskriver en metod på sid 102 som:

”en detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett visst problem”

Han påpekar att det är viktigt att veta metodens användningsområde och vilka problem
som metoden lämpar sig för.

Nilsson (1995) skriver i sin artikel att en metod oftast är en idealmodell och att när det
är lämpligt kan avvikelser från metoden förekomma. Han skriver vidare att i
metodsammanhang så förekommer ibland begreppet ansats och med detta menas då en
ofullständig metod, d.v.s. att det kan saknas vissa delar eller att metoden inte är
genomarbetad tillräckligt.

Nilsson (1995) gör en uppdelning av vad metoder består av

1. Perspektiv.
Med detta menas de synsätt, vägval och begrepp som kommer att påverka
systemarbetet.

2. Arbetsmodell.
Detta är enligt Nilsson (1995) metodens kärna. Denna är ofta uppdelad i olika faser
för underlätta ett systematiskt sätt att angripa systemutvecklingen på.

3. Intressentmodell.
Denna ska beskriva vilka aktörer som ska finnas med i systemutvecklingsarbetet och
ansvarsfördelning för dessa. Samspel mellan denna modell och arbetsmodellen
speglas i beskrivningen av vem som ska göra vad i olika faser.

Boström (1986) ser på en metod som stöd för arbetet och som ger riktlinjer för hur
arbetet för bedrivas. En metod bör innehålla:

• Utvecklingsområden.
Varje metod har en ordningsföljd mellan olika områden, kallas även för faser, där
varje fas har en viss uppgift. En systemutvecklingsmetod kan indelas in i två
huvudområden:

� Förändringsanalys.
Här tas beslut om det är möjligt att lösa sina problem med att utveckla ett 
informationssystem. Förändringsanalys består i sin tur av i två delar; en 
nuläges- och en framtidsanalys. En grov verksamhetsbeskrivning görs bl.a. för 
att se om det finns informationssystem som skulle behöva beröras av 
förändringar. Om det visar sig att informationsproblem finns övergår arbetet in 
i systemeringsfasen.

� Systemering.
Denna del börjar med en Verksamhetsfördjupning där avgränsningar görs för 
alla informationssystem som finns. Nästa del är Informationsanalysen där 
informationssystemen beskrivs i ”detalj”. En beskrivning av vad som skall ingå

i informationssystemet som ska utvecklas i en kravspecifikation.

• Arbetssteg.
Exempel på arbetssteg är Verksamhetsbeskrivning som utförs under området
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Förändringsanalys och Verksamhetsfördjupning. Dessa arbetssteg består av ett
flertal steg och kan utföras sekventiellt, iterativt och även parallellt.

• Lämpliga dokumenttyper.
Under de olika arbetsstegen framställs olika dokument.

• Datoriserade verktyg.

Enligt Bjerkli (1981) är det viktigt att metodvalet för systemutveckling blir rätt då
metoden påverkar systemutvecklingen så pass mycket, bl.a. i projektplaneringen,
kontroll och styrmöjligheter, råd, rekommendationer, stöd i arbetet,
samarbetsmöjligheter och systemutvecklingskostnader. Och det är viktigt att komma
ihåg att kvaliteten på utvecklade system inte säkerställs vid användningen av en metod,
utan det krävs att metoden används på rätt sätt och att kompetens om metoden finns.

Enligt Bjerkli (1981) kan en metod användas på olika sätt:

• Idag är den vanligaste formen av metodik den enhetliga och fastlagda vid all
nyutveckling av system. När det gäller vidareutveckling och underhållsarbete,
alltså systemförvaltning, så anser han att ofta används inte en ny metodik därför
att de gamla systemen kan vara bundna till den metodik som användes när
systemen utvecklades.

• Ett annat enligt Bjerkli (1981) lite ovanligare alternativ är att använda flera olika
metoder som en s k  verktygslåda där metod väljs efter applikation eller projekt.
Detta kräver en större metodkunskap, men ger även större valfrihet för
projekten. Bjerkli (1981) skriver vidare att detta är en kompromiss mellan en
enhetlig metodik och mellan frihet att använda vilken metodik som helst. Ett
första urval bör göras för att begränsa antalet metoder och senare kan metod
väljas efter situationen.

• En tredje form är att använda helt individuella val av metod i varje separat
projekt. Detta blir enligt Bjerkli (1981) kostsamt och möjligt endast i mycket
stora projekt. Min tolkning av vad som kan bli kostsamt är att personalen som
måste inneha stora metodkunskaper behöver utbildning eller att konsulter för
olika metoder hyrs in. Varför arbetssättet endast är möjligt för stora projekt tror
jag kan bero på att det kanske är lättare att avgränsa faserna där olika metoder
används. Även att flera grupper av människor arbetar med olika faser i stora
projekt där olika metoder används, vilket kanske inte är fullt möjligt i mindre
eller små projekt.

Till sist skriver Bjerkli (1981) att modellen bör därför anpassas efter de specifika krav
och behov som råder i den organisation och det projekt där den skall användas.

1.4.10 Livscykel

Jag anser att ett informationssystem har en livscykel där planering, födelse, utveckling,
leverne, underhåll och avveckling ingår som moment.

Boström (1986) beskriver ett informationssystems livscykel bestående av:

• Systemering.

• Användning.
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• Förvaltning.

Systemeringen är det första steget där utvecklingen av informationssystemet börjar
från grunden. Nästa fas är Användningen av informationssystemet i verksamheten.
Beroende på att verksamheten förändras eller att en önskan att utnyttja ny teknik
behöver systemet ofta efter en tid ändras, anpassas eller förbättras, fasen kallas
Förvaltning.

Mellan ovanstående tre delar råder samspel, d.v.s. att alla delarna påverkar varandra.
Användningen av informationssystemet och förvaltningen pågår samtidigt och när det
finns förändringsbehov påbörjas systemeringen. På detta sätt tror jag att man mer eller
mindre kan säkerställa att informationssystemet stödjer och speglar verksamheten då
förbättringar och förändringar kontinuerligt sker.

I Andersen (1994) finns följande livscykel att betrakta:

1. Förändringsanalys.

2. Analys.

3. Utformning.

4. Realisering.

5. Implementering.

6. Förvaltning och drift.

7. Avveckling.

Systemutveckling består av steg två tom steg sex och systemeringen består av steg tre
och fyra. Andersen (1994) skriver att denna livscykelmodell är att rekommendera när
man kan på ett relativt enkelt sätt komma fram till vilka behov som
informationssystemet skall uppfylla. Det kan vara när t.ex. informationssystemet ska
stödja en bekant och stabil verksamhet. I andra fall när användarna inte kan uttrycka
sina krav explicit och inte vet hur användningen av ADB skulle påverka arbetet bör ett
annat tillvägagångssätt användas (Andersen, 1994). Jag bedömer att Andersen menar
ett mera iterativt arbetssätt.

1.5 Ramverk
Jag har valt att för min undersökning där jag ska titta på metoders kompletthet när det
gäller verksamhetsanalysen att utgå en metod som heter F3, en förkortning av From
Fuzzy to Formal. Metoden är utvecklad i ett europeiskt samarbete där SISU3  ingått
som svensk deltagare.

Jag har arbetat med metoden i ett projekt där enbart en verksamhetsanalys skulle tas
fram. Det finns flera anledningar till att jag vill använda metoden som mitt ramverk.
Främst för att jag anser att det är en metod som passar för systemutveckling och även
för annan sorts verksamhetsutveckling. Denna erfarenhet har jag erhållit då jag själv
arbetat med metoden och efter samtal med Anne Persson, Högskolan i Skövde. Även
det faktum att jag själv är bekant med metoden vägde in tungt när jag valde mitt
ramverk. I början av mitt arbete kom jag i kontakt med SIS -
Standardiseringskommissionens modell från 1989, men efter att jag satt mig in i

                                               
3  Svenska Institutet för SystemUtveckling.
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modellen som var utvecklad för att utgöra ett stöd processen (Apelkrans, 1995) beslöt
jag mig för att hitta en kraftfullare metod som praktiskt kan användas och mitt val blev
F3.

Figur 2: F3 - From Fuzzy to Formal (Bubenko, 1993, sid 8)

Följande resonemang är från Bubenko (1993).

Enligt metoden ska luddiga, dåligt definierade krav specificeras under modellering till
formella kravuttryck. Metoden bygger på ett antal delmodeller som samverkar med
varandra. I dessa modeller är det tänkta modellering ska ske av mål, begrepp,
aktiviteter, aktörer och verksamhetsregler och dessa reglers förhållande till
funktionella4  såväl som till ickefunktionella5  krav.

De olika delmodellerna är:

Målmodellen
Mål, Problem, Orsaker, Möjligheter, Bestämmelser, Utvecklingsåtgärder.

Aktivitetsmodellen
Interna processer, Externa processer, Informationsmängder, Materiell mängder.

Aktörsmodellen
Individer, Icke-mänskliga resurser, Organisatoriska enheter, Roller.

Begreppsmodellen
Begrepp, Begreppsgrupper, Attribut.

                                               
4 Funktionella krav berör systemets funktionalitet (Loucopoulos, 1995).
5 Ickefunktionella krav är begränsningar eller restriktioner på systemet, dess omgivning eller på
utvecklingen och bör kunna definieras med kvantitativa termer (Loucopoulos, 1995).

Process

Målmodellen

IS-kravmodellen

Begrepps-
modellen

Aktivitets-
modellen

Aktörs-
modellen

Ickefunktionella krav modellen
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Jag har avgränsat mig till att inte ta med IS6 -kravmodellen och inte heller
Ickefunktionella krav modellen eftersom jag anser att dessa modeller inte har med
verksamhetsanalysen att göra.

1.6 Tidigare forskning
Jag ska här nämna några av de studier jag känner till och har kommit i kontakt med:

• Bansler (1987) beskriver olika synsätt eller ”skolbildningar” som präglat
forskningen om metoder för systemutveckling.

• VITS7 -gruppen vid Linköpings universitet bedriver forskning om
systemutveckling och systemutvecklingsmetoder där Göran Goldkuhl arbetar.
Han har skrivit många böcker och rapporter/artiklar inom området som jag avser
att belysa. Han har stor erfarenhet och kunskap inom området och jag kommer
referera till ett flertal av hans verk i detta arbete vad gäller metoder och deras
användning. Andra exempel på medlemmar från VITS-gruppen är Dan Fristedt
som skrivit sin Licentiatavhandling inom användningen av
systemutvecklingsmetoder.

                                               
6 Information system.
7 Verksamhetsinriktad systemutveckling.
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2 Problembeskrivning
Vid utveckling av ett informationssystem är det viktigt att förståelse för och kunskap
om hur verksamheten fungerar finns eftersom informationssystemet ska stödja och vara
en del av verksamheten. Att göra en ordentlig verksamhetsanalys anser jag därför vara
av största vikt för att säkerställa att rätt informationssystem byggs. Jag kommer i mitt
arbete att titta närmare på metoder för systemutveckling och för
verksamhetsutveckling och framförallt på de första faserna där verksamheten beskrivs
ifrån olika perspektiv.

2.1 Frågeställningar
Min huvudfrågeställning för mitt arbete är enligt följande:

• Är det möjligt att använda systemutvecklingsmetoder och främst
verksamhetsanalysen i andra avseenden än vid systemutveckling?
Med andra avseenden avser jag annan verksamhetsutveckling8  än
systemutveckling. Jag tycker att detta är intressent att undersöka eftersom jag
tror att resultat från systemutvecklingsprocessen och främst resultatet från
verksamhetsanalysen kan inom andra användningsområden och inte bara för
systemutvecklingen.

För att kunna besvara min huvudfrågeställning avser jag att besvara följande tre frågor
rörande verksamhetsanalysen:

• Vad är en verksamhetsanalys i en systemutvecklingsmetod?

• Vilka aspekter modelleras i verksamhetsanalysen?

• Varför ska man göra en verksamhetsanalys?

Andra frågeställningar som jag avser att besvara:

• Kan metoderna för systemutveckling användas på ett flexibelt och
situationsanpassat sätt? Flexibel är ett latinskt ord som enligt Bra Böckers
Lexikon (1985) betyder böjlig, smidig. Ett situationsanpassat sätt är för mig ett
sätt där situationen styr vad som ska göras och inte regler, anvisningar eller
bestämmelser. Jag tycker att ett flexibelt och situationsanpassat sätt bör gå hand i
hand för att det bästa resultatet ska uppnås och bör vara ett mål som varje
systemutvecklingsmetod bör eftersträva. En del författare skriver att metoderna
bör användas som verktygslådor, där man använder vad man vill och behöver för
tillfället, men jag undrar om det är möjligt?

• Vad finns det för metoder enbart för verksamhetsutveckling?

• Finns det några likheter och skillnader mellan metoder för systemutveckling och
metoder för verksamhetsutveckling vad gäller verksamhetsanalysen?

                                               
8  Se kapitel 1.4.1 och även kapitel 1.4.8.
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2.2 Avgränsningar
I mitt arbete avser jag att beskriva ett antal metoder för systemutveckling och även för
verksamhetsutveckling.

2.2.1 Metoder för systemutveckling

Jag har valt följande metoder för systemutveckling:

• Reflex.

• SSADM.

• SIMMetoden.

Under min utbildning har jag kommit i kontakt med ett antal metoder för
systemutveckling, bl.a. SSADM, SASD, Reflex och Direct.  För mitt arbete kommer
jag att begränsa mig i antalet metoder. Jag anser inte att det finns tid till att undersöka
alla de metoder för systemutveckling som finns på marknaden och i litteraturen och jag
har därför gjort en avgränsning i mitt val av metoder för mitt arbete. För
systemutvecklingsmetoder har jag valt metoder som jag dels känner till för att kunna
fördjupa min egen kunskap och dels metoder som var helt främmande för mig.

Tillgången till material och värdering av det material som jag har funnit har även
påverkat mitt val. För mina litteraturstudier har jag sökt efter litteratur som varit
relativt ny. De flesta av metoderna för systemutveckling har hängt med ett tag och jag
tycker att resultatet skulle blir mer intressant om mitt arbete behandlar metoder som är
någorlunda kända och som det finns lite nyare material om.

Eftersom jag är inriktad på att undersöka verksamhetsanalysen i metoderna avser jag
att även undersöka en metodik för verksamhetsanalys som jag slumpmässigt lägger
under kapitlet om metoder för systemutveckling.

• MBI.

2.2.2 Metoder för verksamhetsutveckling

Jag har valt följande metoder för verksamhetsutveckling:

• BPR - Business Process Reengineering.

• Målstyrd Verksamhetsutveckling (MV).

När det gäller metoder för verksamhetsutveckling har jag tidigare bara kommit i
kontakt med en metod, BPR - Business Process Reengineering. Eftersom jag inte har
någon kunskap om metoder som finns inom detta område sökte jag mig utanför det
datavetenskapliga området. Inom områdena företagsekonomi och organisationsteori
hittade jag litteratur om verksamhetsutveckling, men då var det inte metoder som
beskrevs utan exempel på genomförda experiment inom olika verksamheter och
filosofiska tankebanor inom områdena.



Problembeskrivning

16

2.2.3 Övrigt

Jag avser att undersöka metoder för systemutveckling och för verksamhetsutveckling
och avgränsar mig för metoder inom andra områden t.ex. objektorientering.

Jag avser inte att beskriva metodernas beskrivningstekniker utan inrikta mig på vilka
olika aspekter som undersöks och analyseras.

Jag kommer att koncentrera arbetet på min huvudfrågeställning och de övriga
frågeställningarna besvaras i mån av tid.

2.3 Förväntat resultat
Det resultat jag förväntar mig av detta arbete är:

• Att få min huvudfrågeställning besvarad. Jag tror att det finns andra
användningsområden för en verksamhetsanalys ifrån en systemutvecklingsmetod.
Men jag misstänker att analysen kan vara eller bli påverkad av att det
bakomliggande syftet är en utveckling av ett informationssystem som kan
påverka annan användning lite grann eller kanske rent av för mycket.

• Utifrån mitt ramverk F3 hitta andra aspekter som beskrivs av verksamheten i
verksamhetsanalysen i de metoder som jag valt.

• Att införskaffa mig metodkunskap så att jag i min blivande roll som
systemutvecklare kan bedöma vilka metoder som passar för olika situationer.
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3 Metod
Det finns en hel del metoder för att samla in den information jag behöver för att kunna
besvara mina frågeställningar och följande resonemang om möjliga metoder och val av
metod är hämtat från Patel (1994).

3.1 Möjliga metoder
Alla metoder har sina fördelar och nackdelar och valet styrs av vilken metod som kan
tänkas ge bäst resultat och svar med hänsyn till den tid och de medel som finns
tillgängliga. De möjliga metoder som finns kan delas in i två grupper, kvantitativa och
kvalitativa metoder.

Kvantitativa metoder är inriktade på statistiska beräkningar där informationen och
resultaten framställas med hjälp av t.ex. tabeller, grafiska framställningar och
normalfördelningskurvor.

Kvalitativa metoder är metoder där textmaterial bearbetas och analyseras t.ex. material
från litteraturstudier eller från intervjuer. Dessa metoder ger en djupare kunskap än
kvantitativa metoder eftersom helheten vill förstås och analyseras. En nackdel med
kvalitativa metoder är att de är tids- och arbetskrävande.

Min inriktning på detta arbete är av kvalitativ natur och jag kommer nedan att
diskutera de möjliga kvalitativa metoderna som finns och hur de skulle kunna
appliceras på mina frågeställningar.

3.1.1 Litteraturstudier

Genom att studera den litteratur som finns i ämnet i form av böcker, artiklar,
avhandlingar osv införskaffas kunskap om området. För att besvara min
huvudfrågeställning skulle litteraturstudier vara en bra start för att beskriva olika
systemutvecklingsmetoder. Jag tycker även att litteraturstudier skulle passa för att
besvara frågeställningarna runt verksamhetsanalysen och även frågeställningen om
vilka metoder som finns enbart för verksamhetsutveckling. I min sista frågeställning om
likheter och skillnader i metoder för systemutveckling och metoder för
verksamhetsutveckling vad gäller verksamhetsanalysen är litteraturstudier en möjlig
metod då jag skulle instudera material om metoderna och sedan jämföra för att hitta
likheter och skillnader.

3.1.2 Intervjuer

En intervju kan genomföras på många olika sätt. Den kan t.ex. vara strukturerad eller
ostrukturerad, det kan vara en besöksintervju eller en telefonintervju och
videokonferenser är exempel på intervju som kan genomföras med den nya tekniken.

För min huvudfrågeställning vore intervjuer en möjlig metod. Jag skulle kunna
intervjua systemutvecklare och verksamhetsutvecklare och

Intervjuer skulle kunna genomföras med olika företag som sysslar med
systemutveckling och verksamhetsutveckling och undersöka hur de genomför en
verksamhetsanalys och vilka perspektiv och aspekter som beskrivs för verksamheten.
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Metoden skulle vara bra speciellt när det gäller verksamhetsutveckling då jag är osäker
om det finns tillgänglig litteratur inom område.

3.1.3 Enkäter

Enkäter kan användas för både kvantitativa och kvalitativa analyser. Även enkäter
skulle kunna användas för att besvara min huvudfrågeställning och även
frågeställningarna om verksamhetsanalysen och metoder för verksamhetsutveckling.

En fördel med enkäter är att det är ett relativt billigt sätt att insamla information från
respondenter på. Det finns olika typer av enkäter t.ex. postenenkät eller gruppenkäter.

För min frågeställningar skulle enkäter vara en möjlig metod för min
huvudfrågeställning och för frågorna runt verksamhetsanalysen.

3.2 Val av metod
Nedan kommer jag att diskutera mina val av metoder och hur jag avser att använda
dem för mitt arbete.

3.2.1 Diskussion kring litteraturstudier

Jag har valt denna metod för att erhålla kunskap om området jag avser behandla. Jag
kommer att söka litteratur som behandlar olika metoder för systemutveckling och även
för verksamhetsutveckling. Jag kommer även att försöka hitta litteratur om praktikfall
och om projekt som genomförts och försöka hitta material om hur
verksamhetsanalyser har genomförts.

3.2.2 Diskussion kring intervjuer

Jag avser att med hjälp av intervjuer kunna besvara mina frågeställningar angående
metoder för verksamhetsutveckling. Intervjuerna skulle kunna genomföras hos företag
som arbetar inom området men även med systemutvecklare som skulle kunna ge sina
synpunkter på området. Dessa intervjuer skulle bli en kombination av telefonintervju
och besöksintervju. En telefonintervju skulle vara lämplig för att avgöra om jag fått tag
på rätt person med rätt kunskap. Jag skulle på det sättet spara tid och göra risken
mindre att jag vid mina besöksintervjuer inte skulle få mina frågor besvarade.
Anledningen till att jag inte tycker att en telefonintervju är tillräcklig är att jag vill vara
säker på att jag uppfattat saker och ting korrekt och det känns bättre att kontrollera
detta vid ett personligt möte. En annan anledning är att jag tror att ett personligt möte
främjar följdfrågor.

3.2.3 Diskussion kring enkäter

Ovan har jag beskrivit hur enkäter skulle kunna besvara de frågeställningar jag har för
mitt arbete. Men eftersom jag anser att de begrepp som finns inom systemutveckling
och även verksamhetsutveckling inte är entydiga anser jag att det skulle ta lång tid
även vara svårt att utforma en enkät med klara och precisa frågor. Kommer därför inte
att använda denna metod i mitt arbete.
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3.2.4 Slutdiskussion

Utifrån resonemang ovan har jag kommit fram till att en kombination av
litteraturstudier och intervjuer vore lämpligt för mitt arbete. Tyngdpunkten kommer
dock att ligga på litteraturstudier eftersom jag vill sätta mig in i området ordentligt
innan jag går vidare med intervjuer.

Jag kommer att studera litteratur om olika metoder för systemutveckling och för
verksamhetsutveckling och även litteratur om systemutveckling och
verksamhetsutveckling i allmänhet. Att hitta litteratur om systemutveckling och
systemutvecklingsmetoder anser jag vara lätt då jag vet att litteratur finns tillgängligt
på högskolebiblioteket. Vad gäller verksamhetsutveckling och metoder för detta vet
jag inte om det finns litteratur tillgängligt men möjligheterna finns att söka på Internet
och även att fjärrlåna från andra bibliotek i landet.

När det gäller intervjuerna kommer jag att söka kontakt med förtag främst med hjälp
av Internet. När jag sedan etablerat en kontakt och anser att jag kan få svar på mina
frågor från företaget avser jag att försöka träffa någon eller några personer från
företaget.
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4 Genomförande

4.1 Arbetsprocessen
Under min utbildning har jag kommit i kontakt med ett antal
systemutvecklingsmetoder, dels s k traditionella metoder9  och även lite nyare metoder.

Jag började mina litteraturstudier med att läsa litteratur som jag redan hade om
systemutveckling och hittade ett flertal tips att gå vidare med bl.a. från referenslistorna.
Jag upptäckte snabbt att begreppen för företeelser o.dyl. inom systemutveckling skiljer
sig åt bland författarna. Därför ansåg jag det viktigt för mitt arbete och även för min
egen skull att undersöka dessa begrepp och definiera dem för att få en bra grund att stå
på.

Att hitta litteratur om systemutvecklingsmetoderna som jag valt var inte svårt däremot
tog litteraturstudier längre tid än vad jag beräknat. För frågeställningarna runt
verksamhetsutveckling tyckte jag att det var ganska svårt och veta vilken litteratur jag
skulle angripa och hur och var jag skulle hitta den.

Min intention från början var att först studera litteraturen och försöka besvara mina
frågeställningar och få en grund att stå på inför intervjuerna. Men under arbetes gång
och under mina litteraturstudier märke jag att jag inte skulle hinna med mina intervjuer.
Däremot hittade jag ett examensarbete som beskriver vilka svårigheter som finns i
övergången från verksamhetsanalys till konstruktion vilket jag anser vara ett
komplement till mina litteraturstudier.

4.1.1 Övervägningar och avvägningar

Jag bestämde mig för att dela upp arbetsprocessen i två delar, den första skulle handla
om systemutveckling och den andra om verksamhetsutveckling. Jag kom fram till att
ett systematiskt angreppssätt vore lämpligt då jag skulle undersöka metoderna och
formulerade ett antal frågor, se kapitel 4.2. jag ville däremot närma mig metoderna för
verksamhetsutveckling lite försiktigare och ställde lite annorlunda frågor, jag var
osäker på om metoderna t.ex. bestod av faser och om det överhuvudtaget gjordes en
verksamhetsanalys, frågorna finns under kapitel 4.4.

När jag nedan kommer att beskriva metoder för systemutveckling och även för
verksamhetsutveckling kommer jag att göra detta med avseende på mitt arbete. Jag
kommer därför att utelämna faser och steg i metoderna som jag inte anser är relevanta
för mitt arbete. För komplett beskrivning av metoderna hänvisar jag till källan.

4.1.2 Erfarenheter

Den erfarenhet jag främst har fått under detta arbete är att litteraturstudier tar mycket
längre tid än vad jag hade beräknat. Att få tag på material i tid anser jag inte varit ett
problem, däremot är det svårt att veta om titel och innehållsförteckning stämmer
överens med materialets innehåll. En annan erfarenhet är att det är lätt att ta åt sig för
mycket vid litteraturstudier. Jag lånade mycket som jag ansåg intressent och som jag

                                               
9 Se kapitel 1.3.
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inte hann läsa innan återlämningsdatum. Jag har lånat mycket via fjärrlån som ibland
tagit lång tid och en nackdel är att det inte går att låna om böckerna.

4.2 Systemutvecklingsmetoder
Jag har valt att undersöka och titta närmare på följande systemutvecklingsmetoder:

• Reflex.

• SSADM.

• SIMM med tillhörande metodkomponenter.

• MBI.

Vid min undersökning av metoder avser jag att koncentrera mig på följande punkter
för att kunna besvara mina frågeställningar.

1. Vilket är metodens användningsområde?
Här hoppas jag kunna skönja om den kan användas för andra avseenden än
systemutveckling.

2. Ingår en verksamhetsanalys i metoden? Eftersom jag inte är helt säker på att en
verksamhetsanalys alltid genomförs i systemutvecklingsmetoderna vill jag först ta
reda på om så är fallet.

3. Om en verksamhetsanalys ingår i metoden kommer jag att ställa följande fråga:
Varför verksamhetsanalys? Om en verksamhetsanalys inte ingår i metoden
kommer jag att ställa frågan: Varför inte en verksamhetsanalys?

4. Vilka aspekter modelleras i verksamhetsanalysen? Även denna fråga ställer jag
för att kunna besvara min huvudfrågeställning.

5. Kan metoden användas på ett flexibelt och situationsanpassat sätt?

Anledningen till att jag ställer ovanstående frågor är för att jag ska få flera infallsvinklar
på metoderna för systemutveckling för att kunna besvara mina frågeställningar10  som
jag anser vara för övergripande när jag ska angripa de olika metoderna. Jag har därför
formulerat ovanstående frågor för att mer i detalj undersöka metoderna utifrån vad jag
anser vara av relevans för mina frågeställningar.

4.2.1 Reflex

Reflex står för Resultatorientering och Flexibilitet (Fristedt, 1995).

Vilket är metodens användningsområde?

                                               
10  Se kapitel 2.1.
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Reflex kan användas för utveckling av flera olika delar i en verksamhet t.ex. för
utveckling av organisationen, ett ADB-system eller utveckling av kompetensen (AB
Programator, 1990).

Ingår en verksamhetsanalys i metoden?

Ja, Reflex är uppbyggd av fyra olika delar där Reflex Verksamhetsanalys ingår.
Verksamhetsanalysen består av:

• Skede strukturering.
Beskrivningen av verksamheten är avgränsad till de delar där förändringarna ger
mest lönsamhet, identifierar mål och framtida uppgifter.

• Skede funktionsanalys.
En plan tas fram över de åtgärder som ska utföras.

• Skede projektering.
Undersökning sker av hur de nya arbetssätten ska utföras efter de föreslagna
åtgärderna.

Varför verksamhetsanalys?

En verksamhetsanalys bör ligga till grund för större förändringar och genom att göra
en verksamhetsanalys uppnås följande enligt AB Programator (1990):

• Högre kvalitet på förändringarna.

• Större engagemang för genomförandet. Min tolkning av genomförandet är vad
som sker efter verksamhetsanalysen, d.v.s. systemutveckling eller
verksamhetsutveckling.

AB Programator (1990) anser att samma krav bör ställas på investeringar i
informationsbehandling som på andra förändringar i verksamheten. Således genom att
använda Reflex Verksamhetsanalys uppnås även lönsam informationsbehandling.

En verksamhetsanalys bör göras p.g.a. följande punkter:

• För att rätt område i verksamheten ska väljas, d.v.s. där investeringar kan bli
lönsamma. Detta är möjligt då vid formulering och fastställande av
verksamhetens mål, blir de områden i verksamheten där detta är möjligt
utpekade.

• Vid säkerställning om att det är den rätta lösningen som väljs. Det är viktigt att
samspelet mellan personal, arbete och informationssystem fungerar. Är det
relativt enkla förändringar som krävs blir analysen av verksamheten snabb och
enkel, men jag tror att eftersom dagens verksamheter blir större och komplexare
så är detta ingen lätt uppgift att handskas med.

• När en lösning är framtagen måste användningen av lösningen ske på det tänkta
sättet. Min åsikt är verksamheten inte ska anpassas efter tekniken utan tvärtom
och detta ställer krav på att kunskap finns om hur verksamheten fungerar och
sedan kan tekniken anpassas efter denna kunskap.

• Under verksamhetsanalysen i Reflex avgränsar man området i verksamheten som
ska studeras. Klart avgränsade små projekt för små system eftersträvas eftersom
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de tar kortare tid att genomföra och även är lättare att överblicka och det är
under verksamhetsanalysen grunden för detta tankesätt läggs.

• En fördel med Reflex Verksamhetsanalys är att det är enklare att förändra,
vidareutveckla och att komplettera de informationssystem som byggts eftersom
en klar avgränsning gjorts mellan områden i verksamheten och även mellan
systemen i verksamheten. Detta tycker jag är mycket bra då det är bättre att
kunna förvalta och anpassa sina system än att nyutveckla, inte bara i pengar utan
även för kunskapsåtervinning.

Vilka aspekter modelleras i verksamhetsanalysen?

Jag har identifierat följande aspekter som ska beskriva verksamheten enligt AB
Programator (1990):

• Verksamhetsområdet och en identifiering av verksamhetens funktioner.

• De system som finns i verksamheten, dessa kan vara verksamhetsfunktioner och
informationssystem.

• Systemens samverkan och samarbete.

• Arbetsgången inom verksamhetens funktioner och behovet av information inom
dessa.

• Mellan verksamhetens funktioner utväxlas meddelanden. Dessa bör beskrivas
samt deras innehåll, användning och utseendet.

• Vissa inre strukturer hos systemen, t.ex. vilken information som behöver lagras
inom systemet.

4.2.2 SSADM

SSADM står för Structured Systems Analysis and Design Method (Downs, 1992). I
Downs (1992) skrivs det att denna metod är den standardmetod som används inom i
Storbritannien och härstammar från Central Computer and Telecommunications
Agency (CCTA) (Downs, 1992).

Vilket är metodens användningsområde?

Denna metod syftar till att leverera ett databaserat informationssystem (Downs, 1992).

Ingår en verksamhetsanalys i metoden?

Ja, i Kravanalysen ska en undersökning av den nuvarande verksamheten (Investigation
of  Current Environment) göras.

Varför verksamhetsanalys?

En verksamhetsanalys ska vara en grund för det efterföljande arbetet och genom att
beskriva existerande system kan krav på förändringar framkomma (Downs, 1992).
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Vilka aspekter modelleras i verksamhetsanalysen?

I undersökningen av den nuvarande verksamheten ska ytterligare information om
verksamheten komma fram och målet är att beskriva nuvarande aktiviteter och
framtida behov. Tidigt i detta steg är fokuseringen inriktad på nuvarande
informationssystemet och vilka behov i framtiden som kan finnas. Samtidigt tas kraven
fram för det nya systemet i kravkatalogen.

Följande aspekter i verksamheten beskrivs:

• Processer.

• Externa entiteter t.ex. leverantör.

• Dataflöden.

• Fysiska flöden.

• Datalagring t.ex. lagring av lagersaldo.

4.2.3 SIMMetoden

Goldkuhl (1993) beskriver SIMM som en modell och metod för verksamhetsinriktad
systemutveckling. Den bygger på att en förändringsanalys först genomförs, där
problem och mål i verksamheten analyseras och sedan tas förändringsåtgärder fram.
Efter förändringsanalysen kan det vara aktuellt med systemutveckling eller annan
verksamhetsutveckling (Goldkuhl, 1993).

Vilket är metodens användningsområde?

SIMM står för Samverkan och Situationsanpassning, Ifrågasättande och Idé-
utveckling, Meningsskapande och Målstyrning, Metodisk och Metod. SIMM familjen
har fokusering på aktiviteter och flöden och kan användas för beskrivning utifrån ett
affärsprocesstänkande (Lind, 1996).

Ingår en verksamhetsanalys i metoden?

Ja, i SIMM familjen finns VIBA/SIMM där VIBA är en förkortning av Verksamhets-
och informationsbehovsanalys.

Varför verksamhetsanalys?

Goldkuhl (1993) beskriver VIBA där man ska analysera verksamheten och
datasystemet ur verksamhetens synvinkel. Denna fas är enligt Goldkuhl (1993) ett
nyckelområde under systemutvecklingsprocessen.

Vid olika typer av utrednings, utvecklings och utvärderingssituationer i en verksamhet
kan verksamhetsmodellering vara aktuellt (Goldkuhl, 1996). Det är ett enligt Goldkuhl
(1996) ett bra sätt för att beskriva, strukturera och reda ut ibland komplicerade
verksamheter på.

Goldkuhl (1993) beskriver arbetet med att verksamhetsmodellera vid att göra
verksamhetskartor. Dessa är hjälpmedel för att förstå, förändra, utforma och för att
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hantera komplexa verksamheter och han anser att man kan beskriva verksamheter
utifrån fyra olika tidsdimensioner:

• Är-läge
En beskrivning av verksamheten i nutid.

• Då-läge
En historisk beskrivning som inte är så vanligt enligt Goldkuhl (1993) men det
kan finnas sådana situationer. Jag kan tänka mig följande att man vill göra en
utvärdering av de förändringar man gjort t.ex. nya produkter, omorganisering.
Med historik kan man se om man löst de problem som fanns förut och se om nya
tillkommit.

• Bör-läge
En tänkt framtida beskrivning.

• Borde-läge
Hur verksamheten borde se ut idag.

Goldkuhl (1996) förespråkar att man gör en kombination av det talade, det skrivna och
det ritade för att uppnå största möjliga fördel och för att ”uppnå en potential som blir
mer än summan av delarna. Kort sagt det finns starka synergieffekter mellan dessa
medieringsformer.”

Vilka aspekter modelleras i verksamhetsanalysen?

I VIBA modelleras följande aspekter:

• Mål för verksamheten.

• Förutsättningar i verksamheten som kan påverka utvecklingsarbetet.

• Funktioner i verksamheten och samband mellan dessa som kan vara information
eller materiella.

• Beskrivning av vem som utför funktionerna.

• Begreppen i verksamheten.

4.2.4 MBI

MBI står för Mål, Beslut och Information och är en metod för verksamhetsanalys.

Vilket är metodens användningsområde?

Enligt Hugosson (1983) beror misslyckade system, d.v.s. när användarna inte får ut de
effekter som de önskat och/eller förväntat av ett system, på att de första inledande
etapperna i utvecklingsarbetet har för dålig kvalitet. Detta beror enligt Hugosson
(1983) på att användarna eller de som betalar inte inser betydelsen av inledningen i
utvecklingsarbetet och att det inte finns metoder som är tillräckligt effektiva.

Metoden är tänkt att användas för att finna lämpliga och värdefulla typer av
informationsförsörjning för verksamheten och metoden inriktad på att i verksamheten
studera nödvändiga förändringar. Ofta finner man att problemen i verksamheten inte
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kan lösas med hjälp av förbättrad informationsbehandling (Hugosson, 1983) och min
tolkning är att systemutveckling många gånger får lösa de problem som skulle lösas
bättre med en annan typ av verksamhetsutveckling.

Hugosson (1983) skriver att MBI metoden kan användas för systemutveckling lika väl
som för andra typer av utveckling t.ex. organisationsförändringar, personalförändringar
eller ändring i tillverkningsprocessen. Om man efter verksamhetsanalysen enligt MBI-
metoden finner att systemutveckling vore lösningen på problemen finns SAK-metoden
som kompletterar med underlag och metodik för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Metoden präglas starkt av systemsynsättet då verksamheten ses som ett system som i
sin tur består av delsystem som samverkar med varandra genom utbyte av information
och material.

Ingår en verksamhetsanalys i metoden?

Ja, eftersom hela metoden i sig består av en verksamhetsanalys.

Varför verksamhetsanalys?

MBI-metoden förespråkar att man förutom informationssystemet även betraktar
verksamheten för att få svar på följande frågor:

• Har vi en riktig uppfattning om vilken information systemet ska producera?

• Är detta verkligen rätt information som underlättar arbetet för dem som ska
använda systemet?

• Vet vi att de indata systemet behöver kan fås fram?

Syftet med verksamhetsanalysen är att i verksamheten peka ut de områden där ändrad
informationsförsörjning kan förbättra resultatet för verksamheten. Oavsett vilken
lösning som väljs efter verksamhetsanalysen är den alltid viktig. Man måste veta vilka
krav som ska ställas på lösningen och hur informationen ska användas för att uppnå
effekter och då helst positiva i verksamheten.

Vilka aspekter modelleras i verksamhetsanalysen?

I MBI-metoden modelleras följande aspekter:

• Verksamhetens funktioner. Inom området man avgränsat sig till inom
verksamheten beskrivs de administrativa och de operativa funktionerna.

• Informationssambanden, d.v.s. flödet av information mellan verksamhetens olika
funktioner.

• Övriga flöden, t.ex. material mellan funktionerna.

• Problemen som upplevs i verksamheten. Problem har en ganska negativ klang
och istället för problem kan man istället beskriva möjligheter och andra önskade
arbetssätt än det nuvarande.

• Orsakerna till problemen bör beskrivas så att den kommande lösningen löser
problemen och inte endast tar bort effekter från dessa.
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• Mål för verksamheten. När man ger förslag till förändringar bör dessa kopplas till
verksamhetens mål.

• Beslutsunderlag. För en funktion t.ex. ordermottagning beskrivs vilka underlag
som bör finnas tillgängliga för att besluta om man t.ex. ska acceptera en order.
Ett underlag kan vara information om kundens kreditvillkor, reskontraläge och
även disponibelt lagersaldo. Dessa underlag är kopplade till mål för
verksamheten, man behöver t.ex. veta disponibelt lagersaldo eftersom ett mål kan
t.ex. vara leveranssäkerhet.

• Krav på systemet inom verksamhetsområdet och även krav från omgivningen.

4.3 Studie av praktikfall.
Dessa erfarenheter är hämtade från ett examensarbete från Högskolan i Borås i
samarbete med SISU med titeln ”Svårigheter i övergången från verksamhetsanalys till
konstruktion” (Paulsson, 1994).

I examensarbetet undersöktes två stycken projekt, Projekt A och Projekt B, utifrån
olika aspekter i systemutvecklingen där svårigheter kan förekomma.

Vad gäller detaljer om t.ex. vilken metod som används har författarna valt att utelämna
detta, för att inte riskera att avslöja vilket företag det handlar om.

Jag har nedan tagit upp de punkter som berör verksamhetsanalyser och ser detta
praktikfall som ett komplement till mina litteraturstudier eftersom jag inte genomfört
intervjuer.

4.3.1 Projekt A.

Projektets tid förutom förstudien var på tre år. Projektet är avslutat och sammanlagt
intervjuade författarna sex systemerare eller programmerare från projektet.

Metoden och arbetssättet.

• För verksamhetsanalysen fungerade metoden bra.

• Det saknades verbala beskrivningar för att komplettera och för att ytterligare
förklara modellernas innehåll.

Kompetens.

• Detta var projektmedlemmarnas första systemutvecklingsprojekt och de p.g.a.
otillräcklig kompetens om metoden skedde utbildning i denna under projektets
gång.

4.3.2 Projekt B.

Detta projekt var vid rapportens tryck inte klart. Projektmedlemmarna var
användarrepresentanter och för att få metodstöd anlitade man konsulter. Intervjuerna
har skett med projektmedlemmar och med konsultrepresentanter.
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Metoden och arbetssättet.

• Avsaknad av beskrivning hur verksamheten borde bedrivas. Projektgruppen hade
svårigheter att ”bryta sig ur dagens rutiner” och därför producerades bara
beskrivningar av hur verksamheten fungerade vid nuläget trots att avsikten var
att göra en framtidsinriktad verksamhetsanalys.

Begrepp och terminologi.

• Det var svårt att hitta sätt och metoder för att definiera begreppen inom
verksamheten. Detta p.g.a. att begreppen och tolkningarna av dessa förändras
och även p.g.a. att olika användare har olika tolkningar och det förekom
svårigheter att redogöra för alla dessa.

4.3.3 Erfarenheter och synpunkter från intervjuer.

I Paulsson (1990) genomfördes intervjuer med erfarna analytiker och systemutvecklare
från olika företag och forskningsinstitut om vilka svårigheter som kan förekomma i
övergången från verksamhetsanalys till konstruktion. Jag kommer nedan att ta upp vad
de intervjuade har framfört de anser vara viktigt att påpeka och som är av relevans för
mitt arbete.

Dessa erfarenheter och synpunkter är helt skilt från ovanstående beskrivna projekt.

Ekonomi och tidsplan.

• Det är svårt att bedöma hur lång tid det tar att lära sig verksamhetsområdet.

• Problem med bristande beställarkompetens. Jag tror att detta kan vara en orsak
till att man tror att ett informationssystem ska lösa de problem som man
upplever. Då blir det kanske en systemutvecklare man kontaktar och inte en
verksamhetsutvecklare.

• När systemutvecklingen pågår under en lång tid blir ofta det färdiga systemet en
dålig lösning när det är färdigt. Verksamheten förändras under
utvecklingsarbetets gång vilket gör att systemet bör betraktas som ”färskvara”.

Metod och arbetssätt.

• Bland de intervjuade fanns en allmän uppfattning att resultatet från
verksamhetsanalysen är av för dålig kvalitet samt att det mellan
verksamhetsanalys och konstruktion finns en alltför skarp gräns. De allmänna
begreppen och sambanden som förekommer i verksamhetsanalysen är inte direkt
översättningsbara till konstruktionen som kräver mera detaljerade begrepp och
regler. Det förekommer även lätt missuppfattningar p.g.a. svårigheterna att
dokumentera all fakta och information som framkommer i verksamhetsanalysen.

• Verksamhetsanalysens betydelse för projekt och om och när ett system ska
utvecklas är inte insedd. Att projektarbetet inte kommit igång förrän
konstruktionen startat medför att konstruktörerna har en dålig utgångspunkt
eftersom de vet för lite om verksamheten vilket gör att risken att man utvecklar
fel system ökar.

• Många gånger löser inte ett informationssystem problemen direkt. En förändring
av verksamheten innan utveckling av informationssystem påbörjas kan behövas.
Att det finns andra lösningar på problemen glöms ibland bort.
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• Att använda flera metoder t.ex. en metod för verksamhetsanalys och en annan för
konstruktionen av informationssystem är inte bra och kan leda till missförstånd.
De intervjuade anser att det t.o.m. alltför ofta i projekt arbetas metodlöst.

• Det saknas verbala beskrivningar ifrån analyserna.

• Även beskrivningar av ”tillståndsförändrade händelser saknas ofta.” Och finns
den är det ofta en beskrivning av ett idealläge eller det mest kritiska tänkbara
läget istället för ett normalläge.

• I en verksamhetsanalys är det många saker som man bör få med. Till exempel är
verksamhetens regler viktigt, men p.g.a. att det inte finns något bra
beskrivningssätt för dessa är de svåra att få tag på. Att överblicka och
kontrollera dem kan vara svårt då de ofta är utspridda i olika modeller.

• Att materialet inte är tillräckligt detaljerat från verksamhetsanalysen framkom i
några intervjuer. Problem i verksamheten kom inte alla gånger fram i
verksamhetsanalysen utan först i konstruktionen.

Kompetens i projektgruppen.

• Dagens verksamheter är många gånger komplexa och att detta innebär att ingen
kan ge en helhetsbild över verksamheten eller på ett bra sätt beskriva reglerna i
verksamheten. Det framkom även synpunkter på att t.o.m. beställaren ibland
saknade insyn och förståelse för den egna verksamhetens mål och behov, vilket
även Bubenko, Nellborn och Gustavsson ansett i en artikel Enterprise Modelling
- the Key to Capture Requirements for Information Systems, SISU 1993 som
Paulsson (1994) refererar till.

• Kommunikationsproblem kan med hjälp av modellering, främst av mål och
flödesmodeller, underlättas.

Begrepp och terminologi

• Diskussioner om olika begrepp och deras innebörd i verksamhetsanalysen tar
mycket tid. Detta kan enligt några intervjuade bero på att det saknas en
gemensam begreppskatalog, olika användare ser olika på liknande begrepp.

• Även att olika systemutvecklingsprojekt använder sina begrepp och definitioner
gör att det blir svårt när man ska integrera olika system med varandra.

Diskussion

Dessa svårigheter som kommit fram vid intervjuerna är enligt Paulsson (1994) inga nya
sanningar, men det finns ändå behov av att peka på dem eftersom problemen och
svårigheterna fortfarande förekommer.

4.4 Verksamhetsutveckling
Detta är det andra området som jag avser att belysa och undersöka i mitt arbete.

Vad finns det för metoder enbart för verksamhetsutveckling?

Jag har i mina litteraturstudier funnit följande metoder:
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• Porter´s värdekedja

• BPR - Business Process Reengineering.

• Målstyrd Verksamhetsutveckling (MV).

På Internet har jag hittat följande metoder för verksamhetsutveckling:

• SVEA - Strukturerad VErksamhetsinriktad Arbetsmodell (Visionary, 1997)

• Astrakan processmetod (Astrakan, 1997).

Jag har valt att undersöka och titta närmare på följande metoder för
verksamhetsutveckling:

• BPR - Business Process Reengineering.

• Målstyrd Verksamhetsutveckling (MV)

Följande punkter avser jag att undersöka i nedanstående metoder för
verksamhetsutveckling:

• Varför är metoden utvecklad?

• Ingår en verksamhetsanalys i metoden?

• Vilka aspekter av verksamheten beskrivs?

Anledningen till att jag inte angriper dessa metoder på samma sätt som jag gjorde med
metoderna för systemutveckling är att jag inte har någon erfarenhet av metoder för
verksamhetsutveckling och vill därför närma mig området försiktigt.

4.4.1 BPR -Business Process Reengineering

Varför är metoden utvecklad?

BPR är en metodik för att omvandla de vertikala, hierarkiska funktioner i en
verksamhet till horisontella processfokuserande verksamheter (Willoch, 1994).

Ett centralt begrepp i denna metod är process. Willoch (1994) ger en definition av
begreppet på sid 51:

”En affärsprocess är en samling av sammanhängande aktiviteter, som
skapar värden som kunden kan uppfatta, d.v.s. ett arbete som utförs av
organisationen och som kunden är villig att betala för”.

Wallström (1997) skriver att ursprungsmodellen från USA, innebar en drastisk
process- och resultatorientering där personalen till slut kom i kläm. Detta ledde till att
upp till 70 procent av projekten misslyckades. Nu har det enligt Wallström (1997)
vuxit fram en skandinavisk modell som innebär att omfattande förändringar sker under
en längre tid som bl.a. Statoil använder.
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Ingår en verksamhetsanalys i metoden?

Ja, men Willoch (1994) väljer att kalla denna fas för diagnos istället för det traditionella
”analys”. En analys går ofta ned i djupet i att få förståelse medan ett reengineering-
projekt omfattar en begränsad insats för att reda ut symptomen på problem.
Anledningarna till att en diagnos göra av den nuvarande situationen är för att få en
utgångsnivå när målen sätts och för att kunna identifiera de tecken på problem som
finns i de existerande processerna.

Eftersom reengineering inte handlar om att förbättra den nuvarande situationen utan
om att skapa något nytt som inte finns idag har man i projektet inte så stor nytta av
materialet från diagnosen än de två orsakerna som beskrevs innan (Willoch, 1994).
Willoch (1994) beskriver en metod för reengineering som är beprövad på båda sidor
om Atlanten och består av följande faser:

Vilka aspekter av verksamheten beskrivs?

Beskrivning av verksamheten görs i fasen Diagnos. Följande aspekter beskrivs i
verksamheten:

• Processer i verksamheten.

• Sammanhang och beroenden mellan processer.

• För processerna beskrivs delaktiga funktioner, avdelningar eller individer.
Situationer och/eller händelser som sätter igång processerna ska även beskrivas.

• Processernas informationsbehov och de IT-stöd som eventuellt finns.

Frågan i ett reengineering projekt är inte Vad som utförs eller Hur det görs utan Varför
saker utförs i verksamheten. Alla aktiviteter som utförs i verksamheten ska helst vara
värdeskapande för kunden och målet med ett sådant här projekt är att minimera det
icke-värdeskapande arbetet och att eliminera bortkastat arbete.

4.4.2 Målstyrd Verksamhetsutveckling (MV)

Varför är metoden utvecklad?

Metoden har under mer än tio år utvecklats i samarbete med Consultus och deras
uppdragsgivare och är lämplig när man t.ex. vill förtydliga visioner, mål och strategier
för företaget.

Ingår en verksamhetsanalys i metoden?

En förutsättning för alla verksamheter är enligt Molin (1991) att det finns en vision
som är engagerande och en affärsidé som är styrande. Denna fas resulterar i en
verksamhetsplan som beskriver historiken i verksamheten. Vad som har inträffat och
påverkat verksamheten och även vilka värderingar som styrt verksamheten dit den är
idag. Om inte visioner, affärsidé, ägarkrav, nuvarande mål och strategier inte redan
finns klart formulerade eller är oklara bör även de definieras i verksamhetsplanen.
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Analysen bör innefatta beskrivning av omvärldsförutsättningar som sammanfattas i en
Hot/Möjlighetsanalys samt analys av den egna verksamheten som sammanfattas i en
Styrke/Svaghetsanalys.

Jag anser inte att en verksamhetsanalys ingår i denna metod.

Vilka aspekter av verksamheten beskrivs?

Följande aspekter beskrivs:

• Målen, visioner, strategier och problem som finns.

• Nuläget och framtida utveckling gällande t.ex. lönsamhet, marknadsandelar och
produktivitet.

• Analys av styrkefaktorer för den fortsatta utvecklingen.

• Analys av svagheter som kan vara interna hinder för utvecklingen.
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5 Analys

5.1 Huvudfrågeställning

För att besvara min huvudfrågeställning, Är det möjligt att använda
systemutvecklingsmetoder och främst verksamhetsanalysen i andra avseenden än
vid systemutveckling? kommer jag att undersöka hur och var metoderna för
systemutveckling och de aspekter som beskrivs passar in i mitt ramverk, F3. Jag
kommer även att undersöka hur metoderna för verksamhetsutveckling passar in i F3.

5.2 Metoder för systemutveckling

5.2.1 Reflex

Aktivitetsmodellen
Reflex Verksamhetsanalys täcker in denna modell genom beskrivning av
verksamhetens funktioner och samband mellan dessa.

5.2.2 SSADM

Aktivitetsmodellen
Processer inom och utanför verksamheten och de dataflöden och materiella flödena
beskrivs.

5.2.3 VIBA/SIMM

Målmodellen
En mållista tas fram.

Aktivitetsmodellen
Verksamhetens struktur och funktioner och samband mellan dessa beskrivs,
information eller material.

Aktörsmodellen
Beskriver vem eller vilka som utför funktionerna och täcker in individer,
organisatoriska enheter och roller.

Begreppsmodellen
Begreppslistan täcker in denna modell.

5.2.4 MBI

Målmodellen
Målen beskrivs i inledningen av projektet. Funktionsstrukturen försöker fånga upp
problemen och orsaker och möjligheter till att lösa problemen beskrivs senare.

Aktivitetsmodellen
MBI metoden täcker funktionerna i verksamheten och deras samband som kan vara
information eller material.
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5.2.5 Övrigt

Enligt VIBA/SIMM ska förutsättningar i verksamheten som kan påverka
utvecklingsarbetet beskrivas. Dessa förutsättningar är vad som i F3 kallas för
ickefunktionella krav, vilket ligger utanför min avgränsning och som jag inte avser att
gå in på.

I SSADM beskrivs lagring av data t.ex. lagring av lagersaldo.

5.3 Metoder för verksamhetsutveckling

5.3.1 BPR - Business Process Reengineering

Målmodellen
Målen som projektet ska sträva emot beskrivs.

Aktivitetsmodellen
Processer i verksamheten beskrivs mycket noggrant, eftersom detta är något av kärnan
i metoden.

5.3.2 Målstyrd Verksamhetsutveckling (MV)

Målmodellen
Målen, visionerna, strategier och problem i verksamheten beskrivs.

Efter denna analys anser jag att om man ska använda en verksamhetsanalys från en
metod för systemutveckling i något annat avseende än systemutveckling bör man vara
medveten om att metoden har ett visst perspektiv på verksamheten och tyngdpunkt på
vissa aspekter i verksamheten. Är t.ex. verksamheten i behov av personalutveckling
bör aktörerna i verksamheten beskrivas som i aktörsmodellen i F3.

Jag anser att verksamhetsutveckling är ett stort begrepp och oberoende om problem
finns eller om förbättringar eftersträvas, bedömer jag att inte enbart en lösning räcker
utan en kombination för att uppnå olika effekter eller rent av synergieffekter. Jag anser
då att om en kombination av olika lösningar/åtgärder behövs är det en fördel ju fler
aspekter som beskrivs i verksamhetsanalysen, som är underlaget till val av
lösning/åtgärd. Men även om ett problem tycks ha en klar/naturlig förklaring anser jag
att de bakomliggande faktorerna kan beröra helt andra områden i verksamheten.

Jag tycker att eftersom F3 beskriver ett flertal aspekter av verksamheten lämpar den sig
för även annan verksamhetsutveckling än systemutveckling. Jag trodde dock att
metoderna för verksamhetsutveckling skulle beskriva många fler aspekter av
verksamheten, men så var inte fallet. Detta kan bero på att även metoderna för
verksamhetsutveckling har ett fokus på verksamheten. BPR är starkt inriktad på
processerna och Målstyrd Verksamhetsutveckling på målen för verksamheten.

Goldkuhl (1993) skriver om när verksamhetsmodellering kan vara till nytta för andra
avseenden än systemutveckling:

• förnyelse av produktion, distribution och logistik.
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• förändring av ekonomisk styrning, planeringsrutiner och beslutsprocesser.

• omorganisation.

• kvalitetssäkring av verksamheter och deras processer.

• utveckling av arbetsrutiner/handläggning av ärenden.

Och ifrån ovanstående punkter tycker jag ytterligare påvisar att det inte bara räcker att
beskriva verksamhetens funktioner, som systemutvecklingsmetoderna är starka på,
som underlag för t.ex. en förnyelse av produktionen.

5.4 Praktikfallet
Praktikfallet anser jag vara ett komplement till mina litteraturstudier och det är det
enda material jag hittat som beskriver intervjuer med koppling till mina
problemställningar.

Paulsson (1994) påpekar i slutet att de synpunkter som kommit fram inte är några nya
sanningar och att problemen finns kvar och att samma misstag görs om och om igen.

Jag kommer nedan att analysera några av de punkter från materialet.

I projekt B framkom att det saknades framtida beskrivningar eftersom nuläget var svårt
att komma släppa. Jag anser att vid en förändring så bör en framtida beskrivning styra
arbetet så att alla beslut och utföranden stämmer med målen som är uppsatta. Men jag
bedömer även att situationen i många företag och verksamheter kan vara så pass
komplex att det är svårt att få en överblick över nuläget. Jag kan förstå att det då inte
känns så angeläget att börja beskriva en framtida verksamhet innan problemen är
utredda i nuläget.

Att det fanns en utbredd uppfattning om att resultatet från verksamhetsanalysen var av
dålig kvalitet tycker jag är illavarslande. Jag tycker att verksamhetsanalysen är en så
pass viktig fas som mer eller mindre kan säkerställa om den görs ordentligt, att det
utvecklade systemet är förankrat i verksamheten. Uppfattningen om att resultatet inte
uppfyller bra kvalitet tror jag kan straffa sig i längden, både för systemet, verksamheten
och utvecklarna. Systemet kommer inte att användas, verksamheten får inte den
information som behövs och utvecklarna anses gjort ett dåligt arbete.

Till sist vill jag ställa mig frågan om inte några av problem t.ex. avsaknaden av verbala
beskrivningar i verksamhetsanalysen kan beror på att metoderna inte används flexibelt
och situationsanpassat? Jag tycker att ovannämnda problem är ett exempel på vad som
kan hända när man följer en metod slaviskt och kanske inte kan, får eller vågar gå
utanför ramarna för metoden. Jag tycker att det övergripande målet för
systemutvecklingen är att åstadkomma det bästa resultatet och det bästa systemet och
inte fokusering på processen vad gäller metodanvändningen och utförandet av
verksamhetsanalysen.

5.5 Övriga frågeställningar

Vad är en verksamhetsanalys i en systemutvecklingsmetod?
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Utifrån mina studier av systemutvecklingsmetoder anser jag att en verksamhetsanalys
är den inledande fasen där verksamheten beskrivs ifrån olika perspektiv och med olika
aspekter. Resultatet från verksamhetsanalysen ligger sedan till grund för det fortsatta
arbetet som i systemutveckling resulterar i utveckling av ett informationssystem. Syfte
är också att beskriva verksamheten på ett sådant sätt att det utvecklade systemet blir
en del av verksamheten, en stödjande del istället för en stjälpande del.

Vilka aspekter modelleras i verksamhetsanalysen?

Under denna frågeställning var min avsikt att få fram exempel på vilka aspekter som
modelleras i verksamhetsanalysen. Från mitt resultat i genomförandet tycker jag att
metoderna utförligt och explicit uttryckte vad och vilka aspekter som ska modelleras.
Dock märker jag en tendens till att de metoder som jag anser som ”lite nyare”, F3 och
VIBA/SIMM beskriver flera aspekter av verksamheten. SSADM är exempel på en
traditionell metod, som jag anser vara stark på att beskriva verksamhetens aktiviteter
och flöden.

Följande beskrivs i alla systemutvecklingsmetoder jag undersökt:

• Verksamheten, i sin helhet eller i olika delar där olika funktioner beskrivs.

• Flöden i verksamheten som består av information och material och som skickas
mellan funktionerna i verksamheten.

Vad gäller MBI-metoden så anser jag den vara en ganska ”klen” metod för att kalla sig
en metod för verksamhetsanalys. Jag trodde att den metoden skulle vara den mest
breda och mest täckande över aspekter i verksamheten, men så visade sig det inte vara.
Istället visade det sig vara VIBA/SIMM som bäst passade in i F3.

Varför ska man göra en verksamhetsanalys?

Jag tycker att jag även för denna fråga har hittat tydliga och explicita beskrivningar i
den litteratur jag studerat för systemutvecklingsmetoder. Den främsta anledningen
bedömer jag vara ett sätt att undvika att fel system byggs eller att man bygger systemet
fel, vilket kostar både tid och pengar i onödan. Men även andra anledningar som t.ex.

Kan metoderna för systemutveckling användas på ett flexibelt och
situationsanpassat sätt?

I den litteratur som jag studerat för systemutvecklingsmetoder anser Downs (1992)
(SSADM) AB Programator (1990) (Reflex) att metoderna kan användas flexibelt och
situationsanpassat. Goldkuhl (1993) anser att följande krav bör ställas på en flexibel
och situationsanpassad metod:

• Man ska inte vara tvingad att följa metoden till punkt och pricka.

• Den ska användas på ett flexibelt och behovsstyrt sätt.

• Den ska uppfattas som en ”verktygslåda”.

• Det ska vara tillåtet att välja, anpassa, modifiera och välja bort metoddelar/faser.
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Men egentligen kanske jag borde ställt frågan hur de används i praktiken. Denna fråga
kan jag inte besvara utifrån mina litteraturstudier men ifrån praktikfallet11  jag studerat
tycker jag finna en tendens till att användningen inte sker speciellt flexibelt och
situationsanpassat. Jag tycker att t.ex. avsaknaden av verbala beskrivningar kunde
undvaras om ett situationsanpassat arbetssätt användes. Men jag är medveten om att
avsaknaden av vissa egenskaper i verksamhetsanalysen först uppmärksammas i
slutskeendet, vilket ställer ytterligare ett krav på metoden angående flexibilitet,
nämligen att möjlighet finns att gå tillbaka och komplettera när utvecklingen av
systemet redan påbörjats.

Under arbetets gång fann jag i litteraturen att metoderna för systemutveckling många
gånger beskrevs som flexibla och situationsanpassade. Om jag ägnat mig åt intervjuer
med personer som praktiskt arbetat med metoderna skulle jag anse mig kapabel till att
besvara denna frågeställning, men så är inte fallet.

Men jag tycker att det är intressant att författarna påpekar detta flexibla och
situationanpassade arbetssättet. Från mina egna erfarenheter och från användningen av
F3 tycker jag att dessa kriterier är speciellt viktiga när det förekommer bristande
kunskap om metoden och då vissa delar kan uteslutas till en början för att sedan kunna
komplettera efter arbetets gång. Även när det motsatta gäller, att metodkunskapen är
stor och då insikt finns om att vissa delar enbart är tids- och kostnadstagande eller rent
av onödiga för processen och för resultatet och då kan uteslutas.

Vad finns det för metoder enbart för verksamhetsutveckling?

För att få denna fråga besvarad har jag sökt på biblioteket på Internet. Min uppfattning
efter de sökningar som jag gjorde på Internet efter företag som erbjuder
verksamhetsutveckling är att eftersom det är ett så stort ämne att arbetet många gånger
genomförs metodlöst. Jag har förståelse för detta eftersom det knappast kan finnas
någon metod som täcker in alla möjliga utvecklingar för verksamheten.

Jag fann följande metoder för verksamhetsutveckling:

• Porter´s värdekedja

• BPR - Business Process Reengineering.

• Målstyrd Verksamhetsutveckling (MV).

• SVEA - Strukturerad VErksamhetsinriktad Arbetsmodell.

• Astrakan processmetod.

Finns det några likheter och skillnader mellan metoder för systemutveckling och
metoder för verksamhetsutveckling vad gäller verksamhetsanalysen?

De traditionella metoderna för systemutveckling anser jag vara starka på att beskriva
aktiviteterna och flöden mellan dessa. BPR beskriver processerna - aktiviteterna i mitt
ramverk F3 medans Målstyrd Verksamhetsutveckling är fokuserad på målen,
strategierna och visionerna för verksamheten. Eftersom jag endast undersökt två

                                               
11 Se kapitel 4.3.
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metoder för verksamhetsanalys och då dessa metoder hade olika fokus anser jag mig
inte kunna då ut mer att mitt material än ovanstående.
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6 Slutsatser
Mitt huvudmål för detta arbete var att besvara frågan:

•  •  Är det möjligt att använda systemutvecklingsmetoder och främst
verksamhetsanalysen i andra avseenden än vid systemutveckling?

För att kunna besvara denna fråga valde jag att titta närmare på tre andra frågor:

•  •  Vad är en verksamhetsanalys i en systemutvecklingsmetod?

En verksamhetsanalys i en systemutvecklingsmetod ingår som en inledande fas där
olika aspekter beskrivs för verksamheten.

•  •  Vilka aspekter modelleras i verksamhetsanalysen?

I mina studier av metoder för systemutveckling har jag funnit att det inte går att dra
någon generell slutsats ifrån frågeställningen. De olika metoderna som jag tittat på
skiljer sig ifrån varandra, dock är verksamhetens funktioner och flöden mellan dessa
aspekter som beskrivs i alla metoder för systemutveckling som jag undersökt.

•  •  Varför ska man göra en verksamhetsanalys?

Alla metoderna för systemutveckling beskriver bra och enligt mig övertygande syften
till att göra en verksamhetsanalys innan utveckling av ett informationssystem påbörjas.
Jag tycker att de grundläggande orsakerna handlar om besparingar i tid och pengar
eftersom verksamheten inte är intresserad av att utveckla ett system som inte
överensstämmer med verksamheten.

Åter till min huvudfrågeställning:

• Är det möjligt att använda systemutvecklingsmetoder och främst
verksamhetsanalysen i andra avseenden än vid systemutveckling?

Min slutsats ifrån mitt arbete, mina tre delfrågor och som svar på ovanstående fråga är
ja, det är möjligt. Sen kan alltid lämpligheten diskuteras. Jag anser att om man ska
använda verksamhetsanalysen i annat avseende än vid systemutveckling bör man ha i
åtanke metodens inriktning på verksamheten. De olika metoderna har inte bara olika
omfattning vad gäller beskrivning av aspekter i verksamheten, de har också olika fokus
som bör påverka resultatet. Jag anser att det inte finns någon metod som kan passa för
alla tänkbara situationer. Ibland bör metoden väljas efter situationen för att metodens
krafthet och fördelar ska uppnås, vilket annars kan förloras.

Min intention var även att besvara ett antal övriga frågeställningar:

•  •  Kan metoderna för systemutveckling användas på ett flexibelt och
situationsanpassat sätt?

Jag anser efter mina litteraturstudier att jag inte kan dra någon slutsats ifrån denna
frågeställning.
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•  •  Vad finns det för metoder enbart för verksamhetsutveckling?

Jag har hittat följande metoder:

• Porter´s värdekedja

• BPR - Business Process Reengineering.

• Målstyrd Verksamhetsutveckling (MV).

• SVEA - Strukturerad VErksamhetsinriktad Arbetsmodell (Visionary, 1997)

• Astrakan processmetod (Astrakan, 1997).

•  •  Finns det några likheter och skillnader mellan metoder för systemutveckling
och metoder för verksamhetsutveckling vad gäller verksamhetsanalysen?

En stor likhet jag funnit är att metoderna beskriver på olika sätt verksamhetens
aktiviteter och flöden. Dock var metoderna för systemutveckling mest starka på att
beskriva aktiviteterna. En annan likhet är att målen, inte bara för utvecklingsprojektet
utan övergripande för verksamheten, bör vara i åtanke under arbetets gång.

Jag anser en skillnad vara att i metoder för verksamhetsutveckling är undertonen
ekonomiska mått i form av besparingar o.dyl. medans för systemutveckling är fokus på
tiden. Systemutveckling är en form av verksamhetsutveckling.

Metoderna jag tittat på för verksamhetsutveckling anser jag handlar mycket om att
förbättra den ekonomiska sitsen i verksamheten. Metoder för systemutveckling är mer
inriktade på att utveckla lösningar på verksamhetens problem i form av
informationssystem som ska stödja verksamhetens arbete. Tyngdpunkten för
verksamhetsanalysen är vid funktioner och processer i verksamheten och sambanden
mellan dessa. I slutändan bidrar detta informationssystem också till en förbättring av
företagets ekonomiska resultat och därför håller jag med Goldkuhl (1993) när han
skriver att systemutveckling är verksamhetsutveckling.
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7 Diskussion

7.1 Arbetets värde
Mitt mål för detta arbete var att undersöka vilka aspekter som beskrivs i verksamheten
i metoder för systemutveckling och i metoder för verksamhetsutveckling. Jag tycker att
jag beskrivit vad jag ville, kanske kunde analysen av metoderna göras utförligare men
jag ville uttrycka mig så explicit som möjligt och anser att mitt arbete pekar på vad
som finns i metoderna. Min avsikt var inte att finna generella aspekter som bör
beskrivas i en verksamhetsanalys utan en kartläggning av existerande aspekter vilket
jag anser att jag uppfyllt.

7.2 Om arbetet
Utifrån min analys av systemutvecklingsmetoderna och jämförelsen med F3 anser jag
att de metoder jag tittat på inte täcker in den bredd av aspekter i verksamheten som F3

gör. Metoderna för systemutveckling är starka på att beskriva funktioner och flöden i
verksamheten, t.ex. Reflex och SSADM. VIBA/SIMM och även mitt ramverk F3 anser
jag ger en bredare syn på verksamheten genom att beskriva t.ex. aktörer och
begreppen i verksamheten. Jag anser därför att ska man använda en
systemutvecklingsmetod för verksamhetsutveckling bör det vara en metod som täcker
in aspekter som VIBA/SIMM och F3 gör.

Vid mina litteraturstudier kom jag i kontakt med ett praktikfall som beskrivs i under
4.3. Detta arbete är ett exempel på material som jag anser faller inom mitt
problemområde men som jag inte kunna hänföra till någon av mina problemställningar.
Anledningen till att jag ändå tagit det med är att resultatet från intervjuerna kan vara ett
bra komplement till mitt arbete som enbart är baserat på litteraturstudier. Så här i
efterhand tycker jag att jag kanske missade den vinklingen på verksamhetsanalysen
som praktikfallet tar upp, d.v.s. vilka problem och svårigheter som kan påträffas vid
analys av verksamheten.

7.3 Mina erfarenheter
Jag upptäckte efter ett tag när jag börjat med genomförandet att i t.ex. VIBA/SIMM
görs en verksamhetsanalys redan i förändringsanalysen där t.ex. problem och mål för
verksamheten beskrivs. Detta är en fördel då man kan välja typ av utveckling efter
förändringsanalysen.

Jag anser att stor del av den kunskap som jag erhållit under detta arbetet är inom mitt
problemområde: systemutveckling och verksamhetsutveckling, men inte relevant för
mina problemställningar. Jag har hittat mycket material som jag ansett varit intressant
för min blivande yrkesroll som systemutvecklare men inte alla gånger relevant för
problemställningarna. Jag har enligt min mening inte varit tillräckligt resultatinriktad,
ämnet har verkligen fascinerat mig och jag har läst och tagit åt mig för mycket för att
till slut haft svårigheter att kunna knyta det till problemställningarna. Jag har läst
mycket litteratur från Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet av
främst Göran Goldkuhl, som jag har refererat till många gånger i mitt arbete, främst
vad gäller SIMMetoden. Han och bl.a. Dan Fristedt förespråkar en situationsanpassad
användning av metoder som jag tycker är mycket intressant. Även Anne Röstlinger har
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bidragit med kunskap som jag anser ligger utanför mina problemställningar bl.a.
gällande forskning runt metodkomponenter till SIMMetoden.

Jag trodde också att litteraturstudier skulle vara enklare. Jag hade för avsikt i början att
även använda intervjuer främst vid undersökning av metoder för
verksamhetsutveckling. Men jag hittade mycket material och fördjupade mig för länge i
diverse böcker och artiklar. Tiden räckte inte riktigt till och jag ansåg även att jag hade
mycket material från mina litteraturstudier som skulle räcka för arbetet. Så här i
efterhand anser jag att jag inte borde förkastat intervjuerna. De kunde gett insikt i min
problemställning Kan metoderna för systemutveckling användas på ett flexibelt och
situationsanpassat sätt? som jag inte lyckades besvara med mina litteraturstudier.
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8 Fortsatt arbete
Eftersom jag enbart ägnat mig åt litteraturstudier i mitt arbete tycker jag att en
undersökning utifrån mina problemställningar med hjälp av intervjuer och enkäter vore
intressant. Ett uppslag till fortsatt arbete skulle kunna vara att undersöka hur metoder
används ute på företagen och om användarna av metoden tycker den är flexibel och
kan situationsanpassas.

Skillnader i hur verksamhetsanalys görs vid utveckling av nya system eller vid
systemförvaltning har jag inte avskilt vilket vore intressant att undersöka. I den
litteratur som jag studerat har jag inte hittat något kommentar om att
verksamhetsanalysen skulle göras olika, men systemförvaltning är ett område som jag
tror kommer få större betydelse och uppmärksamhet i framtiden vilket gör att jag
tycker det är en intressant fråga.

Jag inriktade mig i mitt arbete på att beskriva verksamhetsanalysen och som jag skrev i
diskussionen görs också en beskrivning av verksamheten redan i förändringsanalysen i
vissa metoder för systemutveckling. Ett uppslag till fortsatt arbete vore att undersöka
hur förändringsanalysen genomförs. Är t.ex. beskrivningsteknikerna samma i
förändringsanalysen vad gäller verksamheten som i verksamhetsanalysen?



Referenser

44

Referenser

AB Programator. (1990) Reflex verksamhetsanalys handbok v 1.2.

Andersen, E. (1994) Systemutveckling - principer, metoder och tekniker. Lund: 
Studentlitteratur.

Apelkrans, M. och Åbom, C. (1995) OOS-modellen - ett ramverk för modern 
objektorienterad systemutveckling. Lund: Studentlitteratur.

Astrakan (1997) http://www.mercury.astrakan.se/html/a101.htm.

Avdic, A. (1995) Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram. Institutionen
för datavetenskap, Linköpings universitet.

Bansler, J. (1987) Systemutveckling teori och historia i skandinaviskt perspektiv. 
Lund: Studentlitteratur.

Bjerkli, G. (1981) Att välja och införa metoder vid systemutveckling - 
tillvägagångssätt, praktikfall. Stadskontoret 1981:17. Stockholm: Gotab.

Boström, B., Nilsson, A. och Selldén, J. (1986) Systemering med datorstöd - En 
introduktion till verksamhetsbeskrivning. Skövde: Esselte Studium AB.

Bra Böckers Lexikon. (1985) Verk nr 8. Brepols, Belgien.

Bubenko, J. (1992) On the evolution of information system modelling - a 
scandinavian perspective. Kista: SISU.

Bubenko, J. (1993) Extending the Scope of Information Modelling. Department of 
Computer and Systems Science Royal Institute of Technology and SISU. Report nr 
DSV 93-034. Electrum 230, Kista.

Downs, E., Clare, P., Coe, I. (1992) Structured Systems Analysis and Design Method 
Application and Context. Wiltshire: Redwood Books.

Flensburg, P. och Köhler, H. (1985) Hur skapas bra informationssystem?
Datakunskap nr 6, Systemutveckling. Stockholm: Liber Tryck AB.



Referenser

45

Flood, R och Carson, E. (1993) Dealing with complexity. New York: Plenum Press.

Fristedt, D. (1995) Metoder i användning - mot förbättring av systemutveckling 
genom situationell metodkunskap och metodanalys. Institutionen för 
datavetenskap, Linköpings universitet.

Goldkuhl, G. (1993) Verksamhetsutveckla DATASYSTEM. Vikingstad: EP Grafiska.

Goldkuhl, G. (1996) Verksamhetsmodellering - några metodkomponenter inom 
SIMMetoden. Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.

Hugoson, M-Å., Hesselmark, O. och Grubbström, A. (1983) MBI-metoden, En metod 
för verksamhetsanalys. Lund: Studentlitteratur.

Kinnula, T. m.fl. (1993) Modellering av verksamhetsregler. Triadrapportnr 5/93, 
Kista: Svenska Institutet för Systemutveckling.

Lind, M. (1996) Affärsprocessinriktad förändringsanalys : utveckling och tillämpning
av synsätt och metod. Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.

Loucopoulos, P., Karakostas, V. (1995) System Requirements Engineering. McGraw-
Hill International Series in Software Engineering. St Ives plc, Clays Ltd.

Molin, B. (1991) Att utveckla en verksamhet - och sig själv. Kristianstads Boktryckeri 
AB.

Nilsson, A. (1995) Utveckling av metoder för systemarbete - ett historiskt perspektiv. 
Institut V och Sektionen för Information Management, Handelshögskolan i 
Stockholm och Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.

Nissen, H-E. och Andersen, E. (1978) Systemering - Verksamhetsbeskrivning. Lund: 
Studentlitteratur.

Pathel, R., Davidsson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder. Att planera och 
genomföra en undersökning. Lund: Studentlitteratur.

Paulsson, P och Rydberg, M. (1994) Svårigheter i övergången från verksamhets-
analys till konstruktion. Kista: Svenska Institutet för Systemutveckling, dokument 
nr 16.



Referenser

46

Röstlinger, A. (1995) Verksamhetsanalys för förändringar med kvalitet. Institutionen 
för datavetenskap, Linköpings universitet

SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige. (1989) Referensmodell för 
systemutveckling. Teknisk rapport SIS TR 321.

Visionary (1997) http://www.visionary.se/sid3.html

Wallström, M. (1997) Computer Sweden nr 22, sid 10.

Willoch, B-E. (1994) Business Process Reengineering. En praktisk introduktion och 
vägledning. Göteborg: Graphic Systems AB.


