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Sammanfattning 
Denna kandidatuppsats behandlar ämnet verksamhetsmodellering i en outsourcad miljö. 
Kommunikationsprocessen mellan två parter som befinner sig på var sin halva av 
jordklotet kan bli problematisk och påverka kvaliteten på systemkrav. Bakgrunden till 
denna studie är att det finns bristande kommunikation mellan dessa parter vilket resulterar 
i sämre resultat. 
 
Syftet med dennas studie är att ta reda på om det är möjligt att använda sig av 
verksamhetsmodellering i en outsourcad miljö för att kunna öka kvaliteten på systemkrav 
genom att föra båda parterna närmre varandra med hjälp utav ett gemensamt språk. En 
kvalitativ metod har använts genom att intervjua relevanta informanter på fallföretaget 
Länsförsäkringar AB med affärsenheterna Länsförsäkringar Liv1 och Länsförsäkringar 
Bank2. 
 
Vi identifierade att det inte nödvändigtvis behöver vara systemkraven som har en låg 
kvalitet utan hur dessa systemkrav förmedlas till den externa leverantören. Utifrån vår 
datainsamling insåg vi den stora nyttan med verksamhetsmodellering som ett 
kommunikationssätt vid framställande av systemkrav vilket kan vara en stor fördel i en 
outsourcad miljö. Enligt vår studie är det tydligt att en verksamhetsmodellering med 
kartlagda processer och flöden kan stödja kommunikation eftersom ett gemensamt språk 
skapas genom processer och bilder istället för text. 
 
Nyckelord: Verksamhetsmodellering, Systemkrav, Outsourcing, Kommunikation, Process

                                                
1 Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 
2 Länsförsäkringar Bank AB 



   
 

   
  

Summary 
This bachelor thesis deals with the subject of business process modelling in an outsourced 
environment. The communication process between two parties that are on either side of 
the globe can be problematic and affect the quality of the system requirements. The 
background of this study is that there is a lack of communication between these parties, 
which will eventuate in poor results. 
 
The purpose of this study is to find out whether it is possible to make use of business 
process modelling in an outsourced environment in order to increase the quality of system 
requirements by bringing the two parties closer together with help of a common language. 
A qualitative approach was used to interview relevant informants at Länsförsäkringar AB 
and its business units Länsförsäkringar Liv and Länsförsäkringar Bank. 
 
We have identified that it is not necessarily the system requirements that have a poor 
quality but how these system conveyed to the external supplier. Based on our data 
collection, we realized the great benefits of business process modelling as a means of 
communication in the system development, which can be a huge advantage in an 
outsourced environment. According to our study, it is certain that a business process 
modelling with mapped processes and flow charts can support communication as a 
common language because of the creation of processes and images instead of text. 
 
Keywords: Business Process Modelling, System Requirement, Outsourcing, 
Communication, Process  



   
 

   
  

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som har stöttat oss vid framställningen av denna rapport. 
Tack till såväl informanter som familjemedlemmar och vänner. 
 
Vi vill rikta ett speciellt tack till Niclas Eberhagen, vår handledare i detta arbete, som 
funnit till hands under hela rapportskrivningen och hjälpt oss med så mycket. 
 
Till slut vill vi även tacka varandra för en mycket lärorik och spännande process med att 
skriva denna rapport. 
 
Gustav Åhlander & William Andersson 
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1 Introduktion  
I detta kapitel introduceras ämnet med en inledning. Kapitlet behandlar även 
tidigare forskning, problemformulering och hur detta har lett fram till syftet 
för denna studie. 

1.1 Inledning 
I denna studie behandlas verksamhetsmodellering och hur det kan stärka en 
verksamhets arbetssätt med kravframställning. ”Verksamhetsmodeller är 
beskrivningar av verksamhetens interna och samverkande processer, 
upplevda problem, mål och styrkor som ger underlag till att utveckla 
samverkan mellan parter” (Christiansson 2000, s 258). 
 
Intresset för ämnet växte fram under en praktiktid på ett företag, där en av oss 
författare kom i kontakt med ämnet och såg ett antal möjligheter med 
verksamhetsmodellering och användningen av det hos verksamheten samt 
hur de arbetar mot sina outsourcade leverantörer. Messer (2010) påstår att de 
mest citerade orsakerna till problemen i outsourcing är 
kommunikationsproblem. I kontakt med Länsförsäkringar skapades intresse 
till att veta mer om hur Länsförsäkringar AB arbetar för att kommunicera 
med sina externa leverantörer vid kravframställning. 
 
De problem som finns har i samarbete med Länsförsäkringar AB resulterat i 
ett praktiskt problem i form av hur systemkrav kommuniceras i dagsläget och 
kvalitet på kraven. Länsförsäkringar AB är navet i Länsförsäkringsgruppen 
och är huvudkontoret hos Länsförsäkringar där all utvecklingsverksamhet 
bedrivs. 
 
Vi har valt att fokusera på aspekten verksamhetsmodellering för att se hur 
och om det kan användas som ett hjälpmedel för att stödja kommunikationen 
och öka kvalitet på systemkraven som Länsförsäkringar AB kommunicerar 
till deras leverantörer. Messer (2010) hävdar att utgångspunkten kanske inte 
är kommunikationen i sig, utan hur processerna och förmedlingen av 
information går tillväga. Detta är något som verksamhetsmodellering och 
kartläggning av processer och flöden kanske kan vara lösningen på. Det 
största problemet enligt Messer (2010) är att skriva tydliga krav. “Team 
spenderar timmar på att skriva klara krav bara för att få reda på att de externa 
leverantörerna har fem sidor frågor dagen därpå angående kraven” (Messer 
2010). 
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1.2 Verksamhetsbeskrivning 
Länsförsäkringar AB ägs till 100 procent av länsförsäkringsbolagen, som i 
sin tur ägs av sina försäkringskunder. Förutom moderbolaget 
Länsförsäkringar AB omfattar Länsförsäkringar AB-koncernen 
Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondliv och 
Länsförsäkringar Liv samt dotterbolag till dessa” (Länsförsäkringar 2016). 
 
Vi har i vår fallstudie varit i kontakt med två av dessa affärsenheter, 
affärsenhet Liv och affärsenhet Bank.  

1.2.1 Länsförsäkringar Liv 
Den första affärsenheten som vår studie tar grund i behandlar 
Länsförsäkringars utveckling kring liv och försäkringsfrågor och heter 
Länsförsäkringar Liv försäkrings AB (Länsförsäkringar 2016). 
 
Affärsenhet Liv har i dagsläget ingen enhetlig verksamhetsmodell och har 
som mål att ta fram en verksamhetsmodellering för att kunna använda detta i 
sitt dagliga arbete vid utveckling. Affärsenhet Liv arbetar i dagsläget i en 
outsourcad miljö sedan ett par år tillbaka. De ska i denna studie bidra med 
egna tidigare erfarenheter inom verksamhetsmodellering och hur de tror att 
en verksamhetsmodell skulle kunna stärka deras arbete med framställning av 
systemkrav. 

1.2.2 Länsförsäkringar Bank 
Den andra affärsenheten som vår studie tar grund i behandlar 
Länsförsäkringars utveckling kring Bank och finansfrågor och heter 
Länsförsäkringar Bank AB (Länsförsäkringar 2016). 
 
Affärsenhet Bank har i dagsläget redan infört en enhetlig verksamhetsmodell 
där processer och flöden är kartlagda utifrån hur deras verksamhet fungerar 
idag. Informanterna på affärsenhet Bank har erfarenhet från 
verksamhetsmodellering och jobbar även de likt affärsenhet Liv i en 
outsourcad miljö sen ett par år tillbaka. De ska bidra till denna studie med 
sina erfarenheter och tankar samt om och hur de använder sin 
verksamhetsmodellering till sin framställning av systemkrav. 

1.3 Tidigare forskning 
Rexhepi (2012) har gjort en studie som behandlar de utmaningar som kan 
uppstå vid tillämpning av verksamhetsmodellering. Syftet med studien var att 
påvisa den problematik som finns kring implementering av processer och att 
uppnå en hög modellkvalitet för att stötta processledare i dess arbete. En 
kvalitativ studie gjordes med hjälp av informanter i relevanta roller där de 
fick svara på frågor som berörde ämnet. Studien gav ett positivt resultat där 
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Rexhepi (2012) påvisade totalt tolv utmaningar med verksamhetsmodellering 
där många utav utmaningarna bör uppfyllas i den inledande fasen för att 
uppnå en hög modellkvalitet. 
 
Christiansson och Christiansson (2006) har skrivit en avhandling där de 
belyser mötet mellan verksamhetsprocesser och kravspecifikationer. Syftet 
med avhandlingen var att utveckla kunskap om hur verksamhetsnära 
kravspecifikationer vid komponentbaserade informationssystem kan 
utformas. Deras drivande tes var att det skulle bli en högre kvalitet på 
informationssystemen ifall en analys av verksamhetsprocesser och 
framtagande av krav sker via en integrerad verksamhetsmodell. Författarna 
utvecklade ett ramverk som kan stödja och möjliggöra anskaffning av 
mjukvarukomponenter. Detta genom att integrera kunskap om 
verksamhetsprocesser, verksamhetsmodellering, mjukvarukomponenter och 
specificering av krav och lösningar. Genomförandet av denna avhandling har 
gjorts med en fallstudie på Landstinget i Värmland (LiV) där intervjuer har 
utformats för relevanta personer på LiV. Resultatet av forskningen har lett till 
ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av 
komponentbaserade informationssystem. 
 
Raud och Jedrzejewska (2012) har skrivit om en rapport som behandlar 
varför processmodellering behövs i kravframställning samt vilka roller och 
verktyg som kan användas vid modellering. Syftet med denna studie var att 
förbättra fallföretagets arbetsmetoder för processkartläggning i form av 
rekommendationer som realiserades i en checklista. Resultatet redovisades i 
tabeller som inkluderade roller, verktyg, utgångsläge och information som 
krävs inom verksamhetsmodellering. 
 
Den tidigare forskningen har visat en kunskapslucka mellan det praktiska 
problemet denna studie avser att undersöka mot den vetenskapliga forskning 
som tidigare bedrivits inom ämnet. Andra forskare har undersökt flertalet 
olika situationer där verksamhetsmodellering kan användas utan att röra 
området kravhantering med inriktning kommunikation mot extern leverantör.  
 
Det finns fåtal studier som ligger i närheten av den forskning vi avser att 
bedriva. Forskning som tidigare gjorts kring detta ämne är en aning 
begränsat. Denna studie fokuserar på att fylla i en eventuell kunskapslucka 
vilket kan förklara den begränsade forskningen som skett tidigare. 
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1.4 Problemformulering 
Enligt en ansvarig chef på fallföretaget affärsenhet Liv som även är en av 
studiens informanter3, är ett av problemen med kravframställning i dagsläget 
att en verksamhetsmodellering saknas. När skapande eller ändringar av ett 
system sker på ett företag, är en viktig del hur man beskriver och 
kommunicerar sina krav. 
 
En verksamhetsmodellering ska enligt Länsförsäkringar vara till stor nytta 
och förväntas användas till två saker. Den första är att få en kartläggning över 
verksamheten för att se hur man arbetar och hur människor interagerar med 
system och övriga aktörer för att på det sättet se till att man arbetar korrekt 
enligt sin målbild. Den andra anledningen till verksamhetsmodelleringen är 
att använda det i sin kravframställning av systemkrav när man kommunicerar 
med sina outsourcade leverantörer.  
 
Denna studie har valt att fokusera på den andra anledningen i och med att 
undersöka hur verksamhetsmodellering kan användas för att öka kvalitet på 
systemkrav. Detta praktiska problem blir studiens fokus genom att försöka ta 
reda på om verksamhetsmodellering kan stödja arbetet med framställningen 
av systemkrav genom att undersöka två av deras affärsenheter. 
 
En undersökning som blir intressant för denna studie är Raud och 
Jedrzejewska (2012) som visar varför processmodellering behövs vid 
framställande av krav samt vilka roller och verktyg man behöver för att 
lyckas med detta. Det som saknas i ovanstående undersökning är att det inte 
påvisas om verksamhetsmodellering kan öka kvalitet på systemkrav, något 
som vi nu hoppas hitta svar på genom att göra denna fallstudie hos 
Länsförsäkringars två affärsenheter, Bank och Liv. 

1.5 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår studie är att utforska hur verksamhetsmodellering används för 
att öka kvalitet på systemkrav i en outsourcad miljö. Detta kommer göras för 
identifiera hur och om verksamhetsmodellering kan underlätta 
kravframställandet och skapa högre kvalitet på systemkrav i en outsourcad 
miljö. Frågeställningen som studien utgår från är; 

• Är det möjligt att använda verksamhetsmodellering och kartläggning 
av processer och flöden till att öka kvalitet på systemkrav i en 
outsourcad miljö och på vilket sätt kan det användas? 

                                                
3 Chef – Verksamhetsanalys & portföljstyrning, Affärsenhet Liv 
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2 Teori 
I detta avsnitt redogörs den bakgrundsteori som behövs för att skapa en 
bättre förståelse för ämnet samt det teoretiska ramverk som pekar på vikten 
av att förmedla högkvalitativa krav direkt på rätt sätt i en outsourcad miljö. 

2.1 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt fokuseras att redogöra den teori som behövs för att ge en större 
förståelse kring ämnet och problemområdet. Detta genom att förklara centrala 
begrepp som är bra att förstå i denna rapport. 

2.1.1 Kravspecifikation  
När utveckling av ett nytt eller befintligt IT-system sker är starten på 
utvecklingen kraven. En kravspecifikation växer fram där fokus i första fall 
ligger på verksamhetskraven. Det handlar om att fånga krav hos en 
användare, intressent eller kund med fokus på vad de ser som viktigt med 
utvecklingen av systemet. När dessa verksamhetskrav sedan är skrivna ligger 
fokus på de mer detaljerade systemkraven. Dessa krav handlar om vad 
systemet behöver ha och vilka system som behöver ändras för att 
utvecklingen ska nå de mål som är uppsatta. Systemets funktionalitet jämförs 
senare med de fördefinierade kraven under testfasen (Kravspecifikation 
2016). 
 
Dessa två olika typer krav är båda viktiga vid utveckling. Vi har i denna 
undersökning valt att fokusera på systemkraven och framställningen av dessa 
(Kravspecifikation 2016). 

2.1.2 Systemkrav 
“Ett krav är en önskvärd egenskap eller funktion hos ett IT-system” (Eriksson 
2007 s. 22) “Kravhantering är en uppsättning aktiviteter som omfattar 
insamling, dokumentation, prioritering, strukturering, kvalitetssäkring och 
förvaltning av krav för ett IT-system” (Eriksson 2007 s. 22). 
 
Ett systems kravspecifikation är traditionellt sett ett dokument där de tekniska 
kraven på ett system som behövs för att specificera och bygga ett system 
kommuniceras. Systemkrav utgör en beskrivning och en representation som 
fungerar som en bro mellan två stycken parter. De måste vara begripliga för 
både kravframställare och utvecklare. En av de svåraste uppgifterna när ett 
nytt system skapas är att kommunicera systemkraven på ett enkelt sätt till alla 
personer i ett projekt. Denna typ av kommunikation kräver i allmänhet olika 
formalismer och språk (IEEE Xplore 1998). 
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2.1.3 Verksamhetsmodell 
I en inter-organisatorisk verksamhet som Länsförsäkringar, är det viktigt att 
kunna visa hur en verksamhet bör koordineras för att kunna 
verksamhetsutveckla sin verksamhet på ett effektivt sätt. 
Verksamhetsmodeller kan då användas för att spegla hur en verksamhet 
bedrivs både internt och externt i samverkan med andra parter. Beskrivningen 
av en verksamhetsmodell är de interna processerna och samverkande 
processer, upplevda problem, mål och styrkor. Dessa kan alla ge underlag för 
att kunna utveckla en verksamhet när samverkan sker mellan olika parter. 
Verksamhetsmodellering kan därför användas till att beskriva en verksamhet 
i olika modeller som gör det enklare att förstå hur en verksamhet ser ut 
(Christiansson 2000). 
 
En verksamhetsmodell kan användas för att skapa uppmärksamhet och för att 
förstå företeelser i en verksamhet. I vissa situationer och vid olika perspektiv 
behöver verksamheter beskriva hur de arbetar och vad de gör för att på det 
sättet kunna utveckla sin verksamhet (Christiansson 2000). 

2.1.4 Outsourcing 
För att försöka komma runt problemen med centralisation och 
decentralisation koncentrerar sig många organisationer på en kunskapspool 
med en specifik expertis enligt Boddy, Boonstra och Kennedy (2005). Denna 
kunskapspool kan hyras in av affärsenheter eller avdelningar inom 
organisationen. En kunskapspool koncentrerar sin expertis medan 
affärsenheter bestämmer när de ska användas. 
 
Tanken bakom outsourcing är att det tillåter ledning att koncentrera sig på 
organisationens kärnprocesser och kärnaktiviteter. Outsourcing tillåter även 
organisationer med fluktuerande IS behov att enbart betala för det som 
används. En annan fördel kan också vara att man följer med utvecklingen av 
de tekniska förändringar och att förbise problemen med att anställa bra IS 
personal (Boddy, Boonstra & Kennedy 2005). 
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2.2 Teoretiskt ramverk 
I studiens teoretiska ramverk presenteras relevanta teorier utifrån den 
problemformulering som tidigare definierats. Teoriavsnittet mot outsourcing 
och kommunikationssvårigheter pekar på den problematik som finns i 
kommunikationen mellan en verksamhet och deras externa leverantörer. 
Detta är relevant därför att kommunikationen att förmedla krav på rätt sätt är 
ytterst viktigt. Identifiering av krav som felkälla är viktigt och bör identifieras 
i så tidigt skede som möjligt för att undvika förluster rent ekonomiskt. Teorin 
om verksamhetsmodellering påvisar användning av detta verktyg för att 
stärka en organisation i både kommunikation och kravarbete. 

2.2.1 Kommunikation i en outsourcad miljö 
Kristjánsson, Helms och Brinkkemper (2014) hävdar att global outsourcing 
är en växande trend bland fristående mjukvaruutvecklare. I dessa projekt likt 
alla andra distribuerade arbeten har den fysiska distansen negativa effekter på 
kommunikationen och koordinationen vilket ger en direkt påverkan på 
resultatet. Det är fastställt att kunskapsutbyte i en outsourcad global 
utvecklingsmiljö endast är en biprodukt av ansträngningar för att uppnå 
kommunikation och koordination istället för tekniska lösningar. Genom att 
dela kunskap, förespråka transparens och integrera outsourcingen med 
organisationen, först då kan man förstå fördelarna med global outsourcing.  
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) beskrivs effektiv kommunikation med 
att mottagaren uppfattar budskapet på det sättet som sändaren hade tänkt sig 
att de skulle uppfatta det och att det på det sättet skapas en gemensam 
förståelse. För det är det viktigt att sändaren sätter sig in i mottagarens 
situation (Jacobsen och Thorsvik 2014). 
 
Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver att detta kan sammanfattas i totalt 
fem stycken punkter enligt nedan. 
 

• Sändaren måste använda ett språk som mottagaren förstår. 
• Budskapet eller informationen måste sändas genom en kanal som 

mottagaren är bekant med och använder. 
• Budskapet måste ges i en form och i ett innehåll som gör att man 

lägger märke till det. 
• Budskapet måste “timas” så att det inte drunknar en mängd annan 

information. 
• Mycket tyder även att kommunikationen blir effektivare ju bättre 

avsändaren är på att förmedla budskapet genom bilder och metaforer, 
samt att använda flera informationskanaler. Ju fler gånger man 
upprepar budskapet genom olika kanaler, desto effektivare blir 
kommunikationen (Jacobsen och Thorsvik 2014). 
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Enligt Christiansson och Christiansson (2006) finns det även problem med 
kommunikationen inom en organisation. Goldkuhl (1993) har visat att 
problemet är att kommunicera organisationers förutsättningar och behov av 
system. Detta kan uppstå om verksamhetsmodeller utformats separat och utan 
koppling mellan analys av verksamhet och utformning av datorbaserade 
informationssystem. 

2.2.2 Kravhantering 
Vikten av bra och högkvalitativa krav är mycket stor vid systemutveckling 
enligt Eriksson (2007). Felaktigheter i kravhanteringen kan leda till bristande 
kvalitet i det IT-systemet som ligger under utveckling. 
 
”Systemutveckling sker idag under stor press och kräver att leverans sker i 
rätt tid, med rätt kvalitet och inom budget. För att kunna leverera i tid behövs 
en kravhanteringsprocess som gör det möjligt att arbeta effektivt utan att 
behöva uppfinna hjulet på nytt varje gång” (Eriksson, 2007, s. 18).  
 
Enligt James Martin (1984) (Se figur 1), är den absolut största felkällan vid 
utveckling av IT-system just krav, hela 56 %. En utav anledningarna till detta 
problem, är enligt Eriksson (2007) att kraven är så pass illa dokumenterade så 
att den som läser kraven kan tolka informationen på ett felaktigt sätt vilket 
gör att missförstånd uppstår i kravframställandet.  
Det finns dock organisationer där krav är en mindre felkälla, vilket bland 
annat kan bero på att man har en mogen kravhanteringsprocess där kraven 
kvalitetssäkras med hjälp av granskning, prototyper, processer och andra 
tekniker. 

 
Figur 1 – Anpassad bild. Källor till fel enligt James Martin (Eriksson 2007 s. 20)  
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Eriksson (2007) argumenterar för att det blir betydligt dyrare i projektet om 
felen upptäckts i senare faser vilket visas tydligt i Boehms kurva (Se figur 2). 
Kurvan visar att felen blir billigare att rätta till om de hittas i tidigare faser. 
Baserat på denna kurva kan slutsatsen dras att det är viktigt att göra rätt från 
början och att hitta felen tidigt för att undvika att projektet överstiger 
budgeten (Eriksson 2007). 

 
Figur 2 – Anpassad bild. Boehms kurva visar att felen blir billigare att lösas ju tidigare de 
hittas (Eriksson 2007 s. 21) 
 
Christiansson och Christiansson (2006) hävdar att formulering och 
beskrivning av krav kan göras med ett verksamhetsnära språk. Detta för att 
underlätta kommunikationen för de människor som leder och bedriver en 
verksamhet för att kunna uttrycka sina önskemål, erfarenheter och krav på 
informationssystem. 

2.2.3 Verksamhetsmodellering & processorientering 
Enligt Ljungberg och Larsson (2012) kan en process ses som en samling 
länkade aktiviteter som transformerar input för att skapa output. En process 
är som en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för 
en kund. En annan definition som Ljungberg och Larsson (2012) lyfter fram 
är att en process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade 
aktiviteter som använder information och resurser för att utifrån ett givet 
behov skapa det värde som tillfredsställer behovet. En process kräver 
informationsbyte för att kunna fungera effektivt (Ljungberg & Larsson 2012). 
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En annan intressant studie som Ljungberg och Larsson (2012) tar upp är den 
empiriska studien utförd av McCormack och Johnson (2001) som visar ett 
antal intressanta resultat med effektiviteten av en processorienterad 
organisationskultur: 

• Processorientering är avgörande när det gäller att reducera konflikter 
och uppmuntra mer kontaktskapande inom en organisation. 

• Företag som hade en hög grad av processorientering uppvisade bättre 
prestationer på en övergripande företagsnivå. 

• Hög grad av processorientering inom organisationer ledde till ett mer 
positivt företagsklimat”. 
 

Christiansson och Christiansson (2006) drar slutsatsen att med hjälp av en 
processorienterad syn på verksamhets- och systemutveckling måste man ha 
som utgångspunkt att informationssystemet som utvecklas ska vara av värde 
för de som verksamheten är till för. 
 
En annan intressant studie som nämns i Ljungberg och Larsson (2012) är 
Palmbergs (2009) doktorsavhandling som tydliggör syften med att 
implementera så kallad “process management” inom en verksamhet. Enligt 
Palmberg (2009) bör man implementera “process management” om 
verksamheten vill; 

• öka förståelse för strategier och kundbehov bland de anställda 
• standardisera tillvägagångsätt i arbetet för att möjliggöra 

kostnadsbesparingar 
• effektivisera användning av de anställda 
• skärpa ekonomisk kontroll 
• förenkla drivandet mot förbättringar 

 
Enligt Ljungberg och Larsson (2012) bör en organisation utveckla en 
huvudprocesskarta eller en verksamhetsmodell för att skapa en grund för IT-
system. Där finns mycket betydande vinster att göra med att ha en gemensam 
processtruktur för att kunna möjliggöra gemensamma IT-lösningar på ett 
företag (Ljungberg & Larsson 2012). 
 
Enligt Rahimi, Møller och Hvam (2015) finns det en ingen tydlig länk mellan 
en affärsverksamhet och dess kravarbete. Detta problem skulle kunna lösas 
med hjälp utav att implementera verksamhetsmodellering inom 
organisationen. Rahimi, Møller och Hvam (2015) säger att en organisations 
styrmekanismer enbart underlättar samordningen mellan affärs- och IT 
beslut. Ett annat element, verksamhetsmodellering, binder ihop 
affärsstrategier med kravarbetet. Affärsprocesser länkar affärsstrategin till en 
organisations IT-kapacitet.  Dagens organisationer har också gett upphov till 
Business Process Management (BPM – Hantering av verksamhetsprocesser) 
som en förvaltningsteknik som säkerställer kontinuerlig optimering av en 
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organisations affärsprocesser. Omfattande affärsprocessmönster som speglar 
affärskrav kan omvandlas till tekniska specifikationer för att informera 
systemval, konfiguration och integration (Rahimi, Møller & Hvam 2015). 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs metodval och den vetenskapliga ansats studien följer. 
Det beskrivs även vilken typ av datainsamling som kommer göras i studiens 
undersökning, samt beskrivningar av urval och genomförande av dessa 
insamlingar. Det visar även vilken analysmetod som diskuteras i rapporten 
samt diskussion av begrepp som stödjer datainsamlingen via till exempel 
reliabilitet och validitet samt etiska överväganden.  

3.1 Vetenskaplig ansats 
Denna studie avser att behandla en induktiv ansats för insamling av data. 
Detta för att den induktiva ansatsen anses passa bättre för insamling av 
kvalitativ data eftersom dessa är mer öppna för ny information (Jacobsen 
2002). Eftersom studien avser att fylla en kunskapslucka och bevisa ett 
problem anser vi att den induktiva ansatsen passar denna studie väl. Vid ett 
induktivt tillvägagångsätt arbetar forskaren från empiri till teori, något som 
denna studie avser att göra (Artsberg 2005). 
 
Den deduktiva ansatsen fungerar till skillnad mot den induktiva ansatsen att 
teorier skapas och formar studien för att sedan ställas mot den empiriska 
insamlingen av data. Vid den deduktiva ansatsen arbetar forskaren istället 
från teori till empiri, något som denna studie inte avser att göra då 
insamlingen av data behöver ske först eftersom frågeställningen är en aning 
oklar (Artsberg 2005). 
 
Eftersom studien avser att göra en induktiv ansats och skapa ett nytt innehåll 
har studien behandlats genom en kvalitativ insamlingsmetod. En kvalitativ 
uppläggning och datainsamling passar bra när studien vill vara öppen för 
oväntade händelser enligt Jacobsen (2002). Detta är bra eftersom vi måste 
kunna vara öppna för oväntade svar i vår insamling av kvalitativa data.  
 
Enligt (Creswell 2009) motiveras att det vid en fallstudie är bra att använda 
sig av kvalitativa datainsamlingar för att på det sättet kunna hitta detaljerad 
information, vilket ytterligare ses som en motivering för oss att använda oss 
av en kvalitativ insamlingsmetod.  
 
Anledningen till att den kvantitativa metoden inte valts för studien är därför 
att bristande kunskap om sin frågeställning kan vara en anledning till att inte 
välja en kvantitativ insamlingsmetod eftersom det då kan vara svårt att 
utforma frågor i ett frågeformulär eller enkät (Jacobsen 2002). Detta anses bli 
svårt för denna studie eftersom frågeställningen är en aning oklar. 
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3.2 Datainsamling  
I detta kapitel presenterar vi vilken datainsamlingsteknik vi valt och inte valt 
samt motiveringar till dessa tekniker. 

3.2.1 Val av datainsamlingsteknik 
Denna studie avser att använda intervjuer som primär datainsamlingsteknik. 
Intervjuer har valts att använda eftersom det är en insamlingsteknik som ger 
öppna svar på en aning oklar problemställning. 
 
Studiens val med att använda öppna intervjuer stärks av att studien 
undersöker få informanter och att det primärt är intressant att höra vad varje 
enskild individ säger och tycker, utan att påverkas av andra (Jacobsen 2002). 
 
Intervjuerna har gjorts på plats på våra fallföretag eftersom personer i fråga 
har lättare att tala om känsliga ämnen på det sättet än vad de har i till exempel 
telefon. Den mest troliga anledningen är enligt Jacobsen (2002) att det är 
enklare för två människor att få personlig kontakt när de fysiskt sitter mitt 
emot varandra, därför har vi valt att göra det under våra intervjuer.  
 
Telefonintervjuer anses också enligt Jacobsen (2002) att vara opersonliga och 
kan vara svårt att genomföra om intervjun innehåller många öppna frågor, 
vilket denna studies intervjuer gör. Därför väljs inte att hålla intervjuerna på 
det sättet. 
 
Insamlingen har skett genom att hålla öppna intervjuer och delvis 
strukturerade. Vi har haft strukturerade frågor men valt att ställa frågorna på 
ett sätt där informanterna får vara öppna i sina svar och utveckla på det sättet 
de själva känner för. Detta ger oss en bra bild över vad informanterna vill ha 
sagt beroende på frågorna som ställs. Jacobsen (2002) tar upp en femgradig 
skala över hur pass öppna eller stängda intervjuer kan vara. I denna studie har 
det valt att genomföra intervjuerna enligt steg fyra i modellen där steg fem är 
en helt öppen intervju. Steg fyra beskrivs som “intervjuguide med tema, fast 
ordningsföljd på frågorna med enbart öppna svar” enligt (Jacobsen 2002, 
s.163) 

3.2.2 Andra datainsamlingstekniker 
Observationer 
En observation skiljer sig märkbart från en intervju eftersom det går ut på att 
studera vad människor faktiskt gör och hur de beter sig och inte vad de 
faktiskt säger att de gör (Jacobsen 2002). Detta har vi valt att inte göra 
eftersom det är mer tidskrävande och inte alls säkert att man får samma 
resultat. Denna studie studerar ämnet utifrån ett perspektiv hur 
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verksamhetsmodellering kan användas snarare än att se hur det faktiskt 
används eftersom de i många fall inte är implementerat ännu.  
 
Gruppintervju 
Den individuella intervjun har enligt Jacobsen (2002) varit den klart 
dominerande formen av intervju. Det finns dock komplement till en vanlig 
intervju som är en gruppintervju. I en gruppintervju intervjuas istället en 
grupp informanter samtidigt istället för att göra det varje individ för sig. 
Tekniken går ut på att medlemmarna i gruppen svarar på frågor från 
intervjuaren och samtidigt ställer frågor vidare till de andra i gruppen 
(Jacobsen 2002). I denna studie har det valts att inte använda denna teknik 
eftersom att svaren från informanter lätt kan påverkas av vad andra säger och 
det därför kan sägas eller vridas om från hur en informant egentligen tycker 
och tänker. 
 
Dokumentundersökningar 
Det som skiljer dokumentundersökningar från de andra insamlingsteknikerna 
som tagits upp i denna rapport är att dokumentundersökningar används som 
en sekundär datainsamlingsmetod. (Jacobsen 2002). 
 
Dokumentundersökningar använda när primärdata är omöjliga att hämta 
enligt Jacobsen (2002). Detta skulle till exempel kunna användas om 
intervjuer eller observationer inte ger svar. Då får istället en granskning av 
dokument genom offentliga dokument, företagsårsredogörelse eller 
dagböcker till exempel användas (Jacobsen 2002). I denna studie har det valts 
att inte använda oss av dokumentundersökningar eftersom vi anser oss få 
tillräckligt mycket information genom vår primära insamlingsteknik som är 
intervjuer. 

3.2.3 Urval 
Denna rapport avser ett urval som enligt Jacobsen (2002) kallas 
“information”. Urvalet bygger på att vi har valt uppgiftslämnare till vår studie 
som vi anser kan ge oss en riklig och god information eftersom som en av 
författarna har insyn i företaget. Vi har även fått vägledning i våra val av 
informanter tillsammans med chefen för verksamhetsanalys och 
portföljstyrning. Det kan till exempel enligt Jacobsen (2002) vara personer 
som innehar kunskap inom ämnet vi är intresserade av eller personer som är 
bra på att uttrycka sig och är villiga att lämna information till oss. 
Motiveringen till urvalet var att en av oss författare tidigare arbetat på 
företaget och där fått en insikt i vilka personer som kan fungera bra som 
informanter efter hur de agerar och vad de besitter för kunskap. Vi tog genom 
detta urval fram fyra stycken inom affärsenhet Liv som alla på något sätt kan 
kopplas till kravframställning och verksamhetsmodellering. Urvalet gav oss 
också en intervju på affärsenhet Bank. 
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Resterande två informanter på affärsenhet Bank valdes ut till informanter 
genom snöbollsmetoden. Enligt Jacobsen (2002) fungerar snöbollsmetoden 
på ett sätt där en informant för oss genomför en intervju och kan utifrån den 
ge oss tips och idéer om ytterligare informanter. Vi använde oss av detta 
urval i vår intervju på affärsenhet Bank vilket gav oss ytterligare två 
intervjuer inom affärsenheten. Detta för att vi behövde mer information om 
hur affärsenhet Bank arbetar och hur verksamhetsmodellering kan stödja 
deras arbete för att sedan jämföra det med affärsenhet Liv samt skapa en 
högre grad reliabilitet. 

3.2.2 Genomförande 
När urvalet av informanter hade gjorts valdes att utforma ett antal 
intervjufrågor (Se bilaga 1 och 2) som har använts för att intervjua våra 
informanter. Eftersom det har gjort en undersökning på affärsenhet Liv och 
en undersökning på affärsenhet Bank har två olika frågeformulär för dessa 
skapats, där vissa frågor finns med i båda. Frågorna till intervjuerna skapades 
utifrån frågeställningen och vilka nyckelord vi ansågs hitta. Utifrån dessa 
nyckelord skapades frågor som ansågs relevanta för vår studie för att få fram 
vårt resultat. Vi valde i vår studie att efter första intervjun gå igenom 
intervjun i detalj för att se om frågorna var relevanta och gav oss rätt typ av 
information. 
 
Målet med en öppen intervju är enligt Jacobsen (2002) att få ut det mesta 
möjliga av intervjuobjektet. Detta gör man genom att ställa frågor på ett 
öppet sätt som låter informanten själv utveckla på det sättet som känns 
komfortabelt. Det finns enligt Jacobsen (2002) en negativ effekt om man 
inleder en intervju med för stängda frågor eftersom det finns en risk att vi 
bara får svar på det vi anser är viktigt, därför har vi valt att hålla öppna 
intervjuer med öppna frågor för att sedan leda in informanten på mer stängda 
frågor. En ytterligare del som blir viktig för oss är att vi har en 
problemformulering som vi anser är oklar. Då är det viktigt att se till att våra 
informanter kan ge oss värdefull information för att det ska bli en mer klar 
problemformulering, vilket den öppna intervjun enligt Jacobsen (2002) ger, 
eftersom den har som mål att få fram informanten synpunkter snarare än våra 
egna.  
 
Intervjuerna tog plats på Länsförsäkringar AB i Stockholm under två veckors 
tid. Intervjuerna med informanterna varade mellan 25-40 minuter. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsverktyg på en telefon och 
efter att dessa var slutförda transkriberades dessa intervjuer direkt. 
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3.3 Metodanalys 
Enligt Jacobsen (2002) sker den kvalitativa dataanalysen enligt tre steg; 
beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. 
Vi har analyserat data utifrån denna teknik som Jacobsen (2002) förespråkar. 
 
Beskrivning 
Enligt Jacobsen (2002) ska vi som undersökare - utan att själva färga 
upplysningarna få en så grundlig och detaljerad beskrivning som möjligt av 
våra data. Situationer, intervjuer och samtal ska registreras så noggrant som 
möjligt. Detta kallas “tjocka beskrivningar” som är rika på detaljer, analyser 
och variationer. 
 
I denna studie gjordes just detta genom att spela in samtalet med 
informanterna för att sedan utföra transkribering av dessa samtal innan nästa 
steg i analysprocessen startade. 
 
Systematisering & kategorisering 
Analysprocessens andra fas blir att systematisera och reducera den 
överskådliga information som föreligger före analys (Jacobsen 2002). 
Jacobsen (2002) hävdar att alla analysprocessens faser inkluderar någon form 
av sållning och förenkling av informationen. Detta för att få en så bra 
överblick av materialet som möjligt eftersom de tjocka beskrivningarna blir 
för svåras att tolka. Systematisering är nödvändig för att vi ska kunna 
förmedla vad vi funnit. 
 
Utifrån den transkribering som gjorts systematiserades detta genom att 
försöka finna nyckelord som var relevanta för frågeställningen.  Därefter 
parades dessa nyckelord ihop för att kunna utforma teman med vår teori som 
grund. De teman vi fick ut av denna process lägger sig som grund till vår 
resultatdiskussion. 
 
Kombination 
Den tredje och sista fasen i analysprocessen är enligt Jacobsen (2002) att 
tolka data, vilket innebär att hitta meningar, generalisera och skapa en viss 
ordning i data. 
 
I detta tredje steg kombinerades faktorer som informanterna berättade i 
intervjuerna och utifrån detta bildades tre olika teman som diskuteras i vår 
diskussion utifrån de teorier studien behandlar. De teman som presenteras är 
kravarbete, verksamhetsmodellering och kommunikation i en outsourcad 
miljö 
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3.4 Tillförlitlighet 
För att en undersökning ska vara giltig måste den uppfylla två krav; validitet 
och reliabilitet (Jacobsen 2002). Jacobsen (2002) säger för att uppnå validitet 
måste empirin vara giltig och relevant vilket innebär att vi faktiskt mäter det 
vi önskar att mäta. För att uppnå reliabilitet måste empirin vara tillförlitlig 
och trovärdig, vilket innebär att undersökning måste gå att lita på. 

3.4.1 Validitet 

Trots att studien har fått tag på de riktiga källorna är det inte alltid säkert att 
dessa ger ifrån sig riktigt information, detta betyder att vi kritiskt måste 
värdera källans förmåga att ge riktigt information om det vi studerar 
(Jacobsen 2002). Ett sätt att bedöma denna studies giltighet är bedöma 
forskningens närhet genom att fundera över om det data man samlat in 
kommer ifrån en förstahandskälla eller en andrahandskälla. En 
förstahandskälla är när informanten refererar till en händelse som hen varit 
med. En andrahandskälla är när informanten återger vad någon annan har 
berättat (Jacobsen 2002). I denna studie bedöms att validiteten är hög på 
punkten närhet. Alla informanter refererar till sina tidigare erfarenheter och 
påpekar tydligt att de varit med om de situationer de blivit tillfrågade om. Vi 
klassificerar denna validitet som förstahandskälla. 
 
Enligt Jacobsen (2002) bör vi också bedöma vilken kunskap 
uppgiftslämnaren har om det aktuella fenomenet. Vanligtvis litar vi mer på en 
informant som kan mycket om ämnet och har färska kunskaper om det. Detta 
kan man bedöma genom deras position inom organisationen eller hur pass 
lång erfarenhet informanten har av ämnet. 
De utvalda informanterna i denna studie är utvalda delvis på grund av deras 
expertis och erfarenhet inom ämnet som studeras. Informanternas position 
och roll inom Länsförsäkringar AB har de fått på grund av deras erfarenhet 
och kunskap. Vid denna värdering som grund anser vi även här att validiteten 
är hög, detta på grund av den stora kunskapen och erfarenheten av fenomenet 
som studeras. 
 
Validering innebär också att kritiskt värdera källornas vilja att ge riktig 
information. Jacobsen (2002) säger att vi alltid måste vara öppna för att källor 
inte berättar sanningen eftersom källor kan ha intressen som får dem att ljuga. 
I denna forskning ses inte att våra informanter skulle vinna något på att lämna 
otillförlitliga uppgifter eftersom ämnet de blitt tillfrågade inom inte är 
känsligt samt att frågorna i sin helhet inte är personliga vilket ger 
informanten öppet spelrum att vara rak på sak och inte försöka framstå vara 
bättre eller sämre än någon annan. 



   
 

   
 

24 
 

3.4.2 Reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) bör vi ställa oss frågan om det är något hos själva 
undersökningen som har föranlett det resultatet vi kommit fram till. Detta 
uppfylls genom att bedöma undersökningens tillförlitlighet, så kallad 
reliabilitet. 
 
Vi som undersökare kan ha effekt på fenomenet vi undersöker vilket lättast 
kan beskrivas i samband med intervjuer, även kallat “intervjuare effekt”. 
Samtal formas omedvetet under intervjuer - i både stil och innehåll. 
Informanten påverkas av intervjuaren, hur denne ser ut, är klädd, talar, 
använder kroppsspråk etc. (Jacobsen 2002). Hur motparten uppfattar oss har 
vi som intervjuare ingen kontroll över och därför anser vi att reliabiliteten 
kan ifrågasättas i detta moment.  
 
Jacobsen (2002) hävdar att antalet datainsamlingsmetoder har ett avgörande 
av hur pass tillförlitlig studien är. Denna studie innehåller endast en 
insamlingsmetod vilket gör att studien kan ifrågasättas. Studiens reliabilitet 
skulle kunna ökas av att använda till exempel observationer som 
insamlingsmetod. 

3.5 Etiska överväganden 
När det kommer till intervjuer av informanter är en viktig aspekt att 
respekterar sina informanters privatliv. I denna studie har därför namn på 
informanter undvikits och istället ersatts med deras roller inom 
verksamheten. Detta har gjorts eftersom vi respekterar deras privatliv och att 
namnen i denna studie ändå ses som onödiga. Enligt Jacobsen (2002) så bör 
en undersökning av den typen vi gör försöka uppehålla tre stycken 
grundkrav, dessa tre är informerat samtycke, krav på privatliv och krav på att 
bli korrekt återgiven. 
 
Den första av grundkraven handlar om att informanten frivilligt får välja att 
delta i en intervju med oss. I förfrågan om intervjuer har vi varit noga med att 
informanterna känner att de är helt frivilligt att delta och att de inte känner sig 
tvingade till det.  
 
Det andra av grundkraven handlar om att det är viktigt att informationen kan 
vara känslig för informanten att dela med sig av, och att därför inte nämna 
namn och ålder på personen. I denna studie presenteras som tidigare nämnt 
bara rollförteckning på våra informanter och inte deras namn eller ålder för 
att ta vara på detta etiska krav. 
 
Det sista grundkravet sett utifrån etiska aspekter handlar om att vi som 
uppsatsskrivare ska delge en korrekt information av det som våra informanter 
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säger, det handlar om att vi återger resultat i dessa korrekta sammanhang 
(Jacobsen 2002).  
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4 Empiri 
I detta avsnitt ligger fokus på en kortare sammanställning av resultatet från 
datainsamlingen från intervjuerna. Resultatet har tagits fram enligt metoden 
för vår metodanalys enligt avsnitt 3.3. 
 
Det insamlade resultatet från intervjuerna har gett en stor klarhet i ämnet efter 
vad informanterna har berättat. En viktig aspekt var att informanterna visade 
ett problem vid just outsourcing och hur kravhanteringen sker vid arbete i en 
sådan miljö. Fallföretagen kunde snabbt koppla verksamhetsmodellering som 
ett hjälpmedel för att kunna framförallt kommunicera sina krav på ett bättre 
sätt, inte att nödvändigtvis öka kvaliteten på själva kraven.  
 
Flera av informanterna på affärsenhet Liv upplever i dagsläget att problem 
uppstår eftersom att en verksamhetsmodellering i dagsläget inte finns som 
stöd i det dagliga arbetet. Detta skapade enligt informanterna ett problem vid 
kommunikationen med deras outsourcade leverantörer eftersom missförstånd 
ofta uppstod. Detta gjordes vanligtvis genom att leverantörerna enligt 
informanterna inte förstod bakgrunden till ändringarna som skulle göras. Ett 
exempel var som Chefen för Livsystem 2 på affärsenhet Liv berättar i en 
intervju:  
 
“Vi skriver mycket krav i löpande textform, vilket kanske inte är helt optimalt 
märker vi, eftersom våra leverantörer efterfrågar flödesbeskrivningar”.   
 
I detta fall var informanten väldigt tydlig att en enhetlig verksamhetsmodell 
skulle kunna möjliggöra att använda processer i kravarbetet, vilket hade gett 
stöd till hur kraven skrivs i dagsläget, i löpande text. Informanten var väldigt 
tydlig med berätta för oss att de outsourcade leverantörerna ofta efterfrågar 
just flödesbeskrivningar eller processer. En annan informant, Chefen för 
utveckling på affärsenhet Liv, stärker också behovet efter en 
verksamhetsmodell för verksamheten för att kunna visa tydligare hur de 
arbetar och vad som sker i verksamheten, men också för att kunna visa detta 
externt, för deras leverantörer. 
 
Chefen för utveckling stryker även under på att det blir väldigt viktigt att man 
kan skapa och använda en verksamhetsmodellering i sitt kravarbete för att på 
det sättet skapa en bättre kommunikation med sina leverantörer. En 
ytterligare informant, Lösningsarkitekt på affärsenhet Bank, berättar följande 
om hur han ser på beskrivning av krav till de outsourcade leverantörerna: 
 
“Beskriv dina problem med en bild. Jag tror att genom att använda både text 
och bild ger en mycket effektivare kravframställning”. 
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Vårt empiriska material visar på att informanterna snarare tycker att 
kommunikationen av kraven är felaktig, snarare än att kvaliteten på kraven är 
dåliga. Informanterna berättar att man missuppfattar varandra och har en 
dålig bakgrund till varför kraven ska utföras och exakt hur kraven ska slå i 
systemen.  
 
Nyttan med verksamhetsmodelleringen var en annan punkt som många av 
informanterna var överens om. Genom att ha en enhetlig verksamhetsmodell 
kan man på ett enkelt sätt beskriva hur en affärsidé fungerar och hur man 
arbetar, berättar en informant. Detta kan hjälpa genom att prata med sina 
leverantörer eller ta in nyanställda och konsulter för att på ett enkelt sätt 
beskriva sin verksamhet och hur man arbetar. Processansvarig på affärsenhet 
Bank beskriver nyttan med en enhetlig verksamhetsmodellering som något 
som gör att alla får en likadan bild över hur arbetet sker, men också som 
något som kan användas i ett utbildningssyfte för nyanställda samt konsulter 
för att komma in i arbetet på ett enkelt och bra sätt. Detta beskrivs även i 
teorin om kommunikationssvårigheter av Jacobsen och Thorsvik (2014) om 
att det är viktigt att alla får en gemensam bild och mottagaren och sändaren 
får en gemensam förståelse. 
 
Samma sida står även affärsenhet Liv bakom när frågan kommer vad nyttan 
kan vara i övrigt med att ha en enhetlig verksamhetsmodell i verksamheten. 
Chefen för utveckling på affärsenhet Liv förtydligar det som processansvarig 
på affärsenhet Bank säger och berättar att det är för att ha en tydlig ”baseline” 
för var man utgår ifrån. Det kan visa hur en affärs sätts upp och vilka 
processer som behövs för att utföra affären. Ytterligare svar som 
datainsamlingen gav var på frågan; 
 

• Vad tänker du på när du hör ordet verksamhetsmodellering? 
(Se bilaga 1 och 2) 

 
Detta var en fråga som ställdes till båda affärsenheterna och fick höra likande 
svar hos båda. En verksamhetsutvecklare hos affärsenhet Liv som vi 
intervjuade berättade följande på frågan: 
 
“Sätt och metoder att kartlägga en verksamhet. Det är ett stöd, inte en bibel. 
Det finns informationsmodeller, det finns processmodeller, det finns alla 
möjliga och det är beroende på ditt uppdrag så får du plocka vilken av 
modellerna som man tycker passar och så får man ta modellens styrka och 
använda i modelleringen.” 
 
Affärsenhet Bank var inne på samma spår och lösningsarkitekt 1 beskriver att 
det är en beskrivning av en verksamhet och att dokumentera information i 
processer och att det är ett bra stöd i arbetet. Gemensamt för många av 
informanterna var att verksamhetsmodellering kopplas ihop med ordet 
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process. En verksamhetsmodellering ses som en samling processer som 
tillsammans kan skapa värde för verksamheten. 
 
Affärsenheterna klassificering som systemkrav och fick också liknande svar. 
Affärsenheterna med deras informanter beskriver genomgående i våra 
intervjuer att systemkrav är ett tekniskt krav som beskriver på detaljnivå vad 
som ska ändras eller skapas i ett system, med verksamhetskraven är krav på 
en övergripande nivå. Informanterna är dessutom inne på att verksamhetskrav 
först skapas för att sedan låta systemkraven växa fram ut verksamhetskraven, 
något som stämmer bra överens med den definitionsförklaring som visas i 
den teoretiska bakgrunden (Kravspecifikation 2016). 
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5 Diskussion  
Under denna rubrik presenteras en diskussion om vårt arbete med vår studie. 
Kapitlet behandlar två stycken huvudrubriker, analys och resultatdiskussion 
samt metoddiskussion. 

5.1 Analys och resultatdiskussion 
I detta kapitel diskuteras tre olika delar utifrån den teori studien behandlar. 
Dessa tre delar är kommunikation i en outsourcad miljö, kravhantering samt 
verksamhetsmodellering och processorientering. Kapitlet innehåller även en 
diskussion gentemot tidigare forskning samt problemformulering. 

5.1.1 Kommunikation i en outsourcad miljö 
Denna första del i studien har handlat om outsourcing. Outsourcing är något 
som har slagit igenom stort inom IT-världen och som många företag väljer att 
använda sig av för effektivare och billigare utveckling av system.  
 
Därför valdes att ha outsourcing med inriktningen på hur kommunikationen 
sker som ett stort fokus i våra intervjuer med våra informanter. Informanterna 
tryckte samtliga på att ett vanligt problem till varför systemkraven blir 
otydliga och missförstås är just på grund utav outsourcingen och de 
kommunikationssvårigheter som det för med sig. Detta innebar att ett nytt 
språk behöver användas och att två helt olika kulturer med olika sätt att 
arbeta möttes. Detta skiljer sig väldigt mycket i hur affärsenheterna behövde 
arbeta och hur tydliga kraven behövde vara. 
 
En av informanterna, processansvarig från affärsenhet Bank, tycker också att 
det är en stor omställning med språket som sker dagligen nu när de har 
outsourcade leverantörer. Informanten säger följande i sin intervju: 
 
“Det är ett nytt språk för alla och det är ju en stor omställning, eftersom 
Länsförsäkringar är ett svenskt företag och verkligen svenskt, så och nu helt 
plötsligt ska vi nu kommunicera på engelska och så, för det är nästan den 
stora delen i det här arbetet som jag nu tittar på för bankens del”. 
 
Lösningsarkitekt 2 från affärsenhet Bank är också inne på samma område i 
sin intervju med oss angående outsourcingfrågan och berättar att hen bara 
sitter med indier och försöker få de att dra slutsatser med saker som borde 
vara uppenbara för en utvecklare, men som istället blir otydliga. Detta hävdar 
informanten beror på kulturfrågan och berättar att indierna i detta fall inte har 
det i sin kultur och att är väldigt måna om att friskriva sig från risker, 
eftersom de kan få stora konsekvenser om de drar en felaktig slutsats. 
 



   
 

   
 

30 
 

Informanterna var väldigt tydliga att berätta om detta i sina intervjuer och 
många efterfrågade en verksamhetsmodell som stöd i arbetet med att 
kommunicera sina krav till de outsourcade leverantörerna. Affärsenhet Bank 
berättar att en verksamhetsmodell finns hos affärsenheten med kartlagda 
processer men att den används främst internt i förbättringsarbete. 
Informanterna säger att en verksamhetsmodell kan beskriva deras verksamhet 
på ett helt nytt sätt och genom att använda processerna som ett hjälpmedel i 
framställning av systemkraven kan dessa förstås på ett helt annat sätt av en 
extern leverantör och missförstånden kan minska.  
 
Chefen för livsystem 2 på affärsenhet Liv berättar i sin intervju med oss vad 
hen tycker om kommunikationen med de outsourcade leverantörerna och 
berättar: 
 
“Det är en jättebra fråga för vi skriver mycket krav i löpande textform, vilket 
kanske inte är helt optimalt märker vi, eftersom våra leverantörer efterfrågar 
flödesbeskrivningar, som ni är inne på”. 
 
I intervjuerna kunde ett mönster ses att affärsenhet Bank tycker att 
kommunikationen är smidigare än vad affärsenhet Liv gör. Processansvarig 
på affärsenhet Bank berättar i sin intervju att kommunikationen fungerar bra 
och att de externa leverantörerna gärna vill vara med tidigare i 
kravframställandet. Hen berättar följande: 
 
“De vill gärna vara med när vi har satt våra krav för att kanske titta på de, 
de vill gärna vara med under arbetets gång när man skriver krav”. 
 
Sammanställningsvis visade det analyserade resultatet att många av 
informanterna på affärsenhet Liv mer missnöjda med samarbetet och 
kommunikationen med sina externa leverantörer än vad affärsenhet Bank är. 
En anledning till detta kan vara att banken har kommit längre i sitt 
verksamhetsmodelleringsarbete. En annan anledning som kopplas till just 
krav är att informanterna på affärsenhet Bank trycker på att det är viktigt med 
att ha en bakgrund till varje krav, för att leverantörerna ska få en bättre 
helhetsbild över vad som ska göras. Processansvarig på banken berättar för 
oss om bakgrunden när vi ställer följande fråga: 
 

• Upplever du att det kan vara så att era externa leverantörer förstår 
hur en ändring ska göras men inte riktigt varför vid utveckling av ett 
system? 
(Se bilaga 1 och 2) 
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Informanten svarar då följande på frågan: 
 
“Precis, så kan det mycket väl vara, sen är det när man skriver ett krav har 
du alltid med bakgrunden till varför man kravställer det”. 
 
Affärsenhet Liv pratar inte alls om bakgrund i samma utsträckning och 
chefen för verksamhetsanalys och portföljstyrning på affärsenhet Liv berättar 
följande på samma fråga, även om även de understryker att de tror att en 
leverantör nästan alltid förstår vad hen ska göra, men kanske inte förstår just 
varför en ändring ska utföras.  
 
Båda affärsenheterna berättar liknande historier om hur skillnaderna är att 
arbeta i dagsläget mot hur det var tidigare och beskriver ändringen som 
någonting som gick väldigt fort. Informanterna beskriver förutom ändringen 
rent språkligt och kulturellt att det skulle behövas ytterligare hjälpmedel för 
att framställa systemkraven i den utsträckning som de externa leverantörerna 
behöver förstå dessa. En stor lösning på detta problem lyfter våra informanter 
fram som just verksamhetsmodellering och förmågan att kunna kombinera 
text och bild på ett sätt som skapar en mycket tydligare beskrivning för de 
outsourcade leverantörerna och på det sättet undvika missförstånd. 
 
Våra tankar kring kommunikationen går hand i hand med vad våra 
informanter har berättat för oss. Vi ser det modelldrivna språket som väldigt 
användbart när man kommunicerar med utvecklare som använder ett annat 
språk. Kombinationen mellan att använda processer och använda text till att 
förklara det anser vi är det bästa och tydligaste sättet att beskriva vad som ska 
ändras i ett system i form av att ta fram sina systemkrav. Det ger också en 
bredare kunskap för hur andra processer kan påverkas av en ändring om man 
har en enhetlig verksamhetsmodell där man kartlagt alla sina processer. En 
framgångsrik framställning av systemkrav börjar med oss att man kan 
använda processer i det för att alla parter ska få en förståelse för hela kedjan 
och för att felet inte ska hittas senare i testerna, då det blir mycket dyrare att 
åtgärda felet.  
 
När företag arbetar för att aktivt försöka stärka sitt kravarbete är det viktigt 
att fokusera på kommunikationen för att förmedla högkvalitativa krav. Enligt 
vår teori från Jacobsen och Thorsvik (2014) berättar de att effektiv 
kommunikation är när mottagaren ser och förstår det som sändaren vill att 
mottagaren ska förstå. I Länsförsäkringars fall är det tydligt enligt våra 
informanter att så inte alltid är fallet. Flera av våra informanter lyfter fram det 
visuella som en lösning på problemet. Kravarbete skulle kunna belysas och 
förtydligas enormt om processer kan användas vid framställningen. Detta i 
kombination med text skulle få mottagaren att förstå systemkraven på ett 
bättre sätt och definitivt få en bättre bakgrund till själva kravet, vilket verkar 
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vara den del som fattas. Jacobsen och Thorsvik (2014) nämner också att 
kommunikationen blir effektivare om man kan förmedla ett budskap via 
bilder eller metaforer samt om man kan använda flera kanaler samtidigt. 
Detta nämner även våra informanter som ett måste om kvaliteten på 
systemkraven skall öka. Detta kan tydligt kopplas mot vad våra informanter 
säger och även vad vi själva tycker. Ett exempel på detta är när vi intervjuat 
våra informanter och de berättat om hur deras verksamhetsmodell ser ut. 
Detta gjorde att vi uppfattade och tolkade den i våra huvuden. När vi sedan 
vid en intervju fick se en bild över verksamhetsmodellen fick vi en helt annan 
bild. Vi kunde skapa oss en mycket tydligare bild efter att ha fått två stycken 
olika kommunikationssätt berättade för oss och med en tydlig visualiserad 
bild över hur det faktiskt såg ut.  

5.1.2 Kravhantering 
En stor del av vår studie har handlat om hantering av systemkrav. Vi ville ta 
reda på hur kvaliteten på systemkrav kunde öka om man använda sig av 
verksamhetsmodellering. När vi analyserade våra intervjuer var det därför 
väldigt noggrant med att lyssna på vad informanterna hade för tankar om 
krav och framförallt vad problemen med kraven var i dagsläget. Kodningen 
av våra nyckelord och meningar gav oss svaret att många av våra informanter 
tyckte att kraven i dagsläget är för otydliga på sättet de arbetar. 
 
Våra fallföretag har varit väldigt öppna i svaren av hur de arbetar med 
framtagningen av dessa krav. I intervjuerna med affärsenhet Liv var ett 
väldigt tydligt problem i deras kravframställning att det i dagsläget sker 
nästan enbart i textform. Affärsenhet Bank använder processer och diverse 
informationsmodeller i ett större perspektiv när de skriver sina krav. Detta 
leder till, enligt vad våra informanter berättat, att man på ett bättre sätt kan 
beskriva sina krav. Affärsenhet Liv upplevde problem med sina 
beskrivningar av krav samtidigt som affärsenhet Bank tyckte att det 
fungerade bättre. Den största nackdelen med kraven som båda 
affärsenheterna uttryckte det var att man haft en vana att skriva mer otydliga 
krav förut när utvecklingen skedde in-house och att de takterna fortfarande 
sitter i än idag. Chefen för verksamhetsanalys och portföljstyrning på 
affärsenhet Liv säger följande i sin intervju: 
 
“Det är mer viktigt nu, men det var viktig förut också men då kunde man, det 
var liksom mer ok att slarva för då kunde man sätta sig bredvid varandra och 
beskriva vad man menade egentligen”. 
 
En annan informant, en verksamhetsutvecklare på affärsenhet Liv, är inne på 
samma bana och beskriver att det var lättare förut, när man satt i samma rum 
som utvecklare, istället för att prata ut i det svarta hålet som vi gör idag, 
telefonen. Informanterna är båda inne på att det har med kulturen att göra och 
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att om de kan lära sig skriva krav på ett annat sätt, så kanske inte det är ett 
lika stort problem. Lösningsarkitekt 2 på affärsenhet Bank säger samma sak 
hur hen ser på kravhanteringen i deras verksamhet där hen trycker på att man 
tidigare inte haft någon vana att skriva ordentliga krav när man hade in-house 
utveckling, då det har blivit enklare att slarva på den tiden då kraven lättare 
kunde tolkas och redas ut vid ett enkelt samtal. 
 
När intervjuerna genomförts kunde en slutsats dras som gemensam nämnare 
kring kravfrågan hos våra informanter. De tycker att kraven skrivs på ett 
slarvigt sätt och att det blir mer uppenbart på sättet man arbetar i dagsläget 
när outsourcade leverantörer kommer in i bilden med ett annat språk och en 
annan kultur. Kvaliteten på kraven måste bli bättre för att en outsourcad 
leverantör ska kunna förstå ändringarna på den nivån de behöver förstå de.  
 
En skillnad som märktes i resultatet efter våra intervjuer mellan de två 
affärsenheterna var att affärsenhet Bank har betydligt mindre problem med 
sin kravframställning än vad affärsenhet Liv har. Ett svar som tydligt kan visa 
en skillnad i våra svar är bakgrunden till kraven, något som samtliga 
informanter hos banken genomgående pratar om och som saknas hos 
affärsenhet Liv. Detta påpekar informanterna på affärsenhet Bank som en 
grundpelare när krav skrivs och beskrivs som ett sätt för de outsourcade 
leverantörerna att förstå kraven på ett annat sätt. Då förstår leverantörerna 
inte bara vad de ska göra utan får också en bättre uppfattning till varför de 
måste göras. Alla informanter stryker dock under att kraven fortfarande måste 
förbättras, eftersom problem fortfarande uppstår och arbetet sker inte lika 
smidigt som det bör göra och som det gjordes när arbetet skedde i en in-
house miljö. 
 
Detta leder till att de externa leverantörerna inte förstår vad som ska göras 
och effektiviteten minskar. Detta är något som även vi vill flagga hårt för, att 
det är väldigt viktigt att trycka på bakgrunden till kraven, för att få en bättre 
helhetsbild, något som enligt oss skulle kunna stödjas av en enhetlig 
verksamhetsmodell för att visa processer i sitt kravarbete för att bli mer 
effektiv. 
Detta visar att man behöver jobba på att beskriva bakgrunden till sina krav, 
snarare än att själva kraven är dåliga. Detta kan leda till en enorm 
ineffektivitet och bli väldigt dyrt i slutändan om fel i kraven kanske först 
hittas vid testfasen i utveckling av ett nytt system. Teorierna i vår studie 
grundar sig väldigt mycket i ämnet krav och hur dessa hanteras. Enligt 
Eriksson (2007) visas att det blir väldigt dyrt om kraven inte förstås rätt och 
upptäcks i en senare fas. Det blir därför mycket viktigt att man arbetar med 
verksamhetsmodellering som ett hjälpmedel för att främst beskriva 
bakgrunden till systemkraven och varför en ändring behöver ske. Om 
kravhanteringen kan ske rätt på en gång kan stora vinster rent ekonomiskt 
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göras. Detta eftersom kraven blir förmedlade på ett tydligare sätt med en 
större chans att skapar korrekt med en gång, istället för att fel hittas i en 
efterkommande testfas, vilket enligt figur 2 blir dyrare.  
 
En intressant aspekt hur kraven kan förmedlas genom 
verksamhetsmodellering kommer på tal när vi intervjuar lösningsarkitekt 1 
och 2 på affärsenhet Bank, som båda sitter på erfarenheter av att använda 
verksamhetsmodellering som ett stöd i kravarbetet. De ger oss liknande svar 
och berättar att processer kan förstås av en extern part på ett helt annat sätt än 
vad en text kan. De berättar också att responsen var god från utvecklare som 
gärna ser att processer används till att beskriva sina systemkrav.   
 
Enligt Eriksson (2007) ligger hela 56 % av felen vid utveckling av IT-system 
i just hanteringen av kraven. Detta bevisar det våra informanter styrker i 
intervjuerna, att det blir viktigt att satsa på att hitta ett bättre sätt att förmedla 
sina krav för att på det viset kunna arbeta med en mindre felmarginal i sin 
framställning av systemkrav. Ett tydligt resultat av detta som våra 
informanter säger och som teorin bevisar är att enligt Eriksson (2007) så kan 
krav som felkälla vara mindre än tidigare nämnda 56 %. I dessa fall handlar 
det då om organisationer som har en mogen kravhanteringsprocess där 
kraven kvalitetssäkras med diverse prototyper eller med just processer, något 
som våra informanter är inne på behövs för att få upp kvaliteten på 
systemkraven. Vi ser detta som extremt viktigt att göra en ordentlig satsning 
och se till att kraven kommuniceras på ytterligare ett sätt för att få alla i ett 
projekt att se samma bild av ett problem, oavsett om arbetet sker i Sverige 
eller Indien och oavsett arbetsuppgift. Den gemensamma bilden är enligt oss 
det som kan göra skillnad. Om alla i ett projekt ser samma bild av kraven så 
kommer kraven med stor sannolikhet att skapas enligt den bilden.  
 
Det var också för vår studie viktigt att fråga våra informanter vad de 
egentligen definierar som ett systemkrav, eftersom begreppet kan betyda 
olika för olika verksamheter. Våra informanter var också i denna fråga 
enhetliga och båda affärsenheterna beskrev systemkrav som ett krav som är 
tekniskt detaljerad med vad som ska göras i ett system och att systemkraven 
växer ur verksamhetskraven, som är krav på en mer överskådlig nivå.  
 
Kraven kan enligt två av våra informanter, lösningsarkitekt 1 & 2, vara ett 
utmärkt hjälpmedel till att förmedla systemkrav och undvika sådana problem 
som ovanstående text visar. De har båda två stor erfarenhet av hantering av 
krav utifrån att används en verksamhetsmodellering och upplever resultaten 
som mycket starka och något som skapar mindre osäkerhet. Detta enligt 
Lösningsarkitekt 1 eftersom alla får just samma bild över ett problem, vilket 
skapar mindre osäkerhet i att skapa eller ändra ett IT-system. 
 



   
 

   
 

35 
 

Även en annan teori i vår studie, avhandlingen av Christiansson och 
Christiansson (2006) hävdar att formulering och beskrivning av krav kan 
förmedlas med hjälp av ett verksamhetsnära språk. Detta beskrivs som att det 
underlättar kommunikationen för de människorna som leder och bedriver en 
verksamhet för att kunna uttrycka sina krav på informationssystem. Detta blir 
viktigt att påvisa och att diskutera eftersom även de visar att 
kommunikationen är det huvudområde som stärks av att en 
verksamhetsmodell finns och används. Det är därför inte bevisat att en 
verksamhetsmodell kan stärka kvaliteten på själva kraven i sig, utan att det 
snarare kan användas som ett kommunikationshjälpmedel för att alla ska se 
kraven på ett gemensamt sätt. Detta vill även vi trycka på i vår studie att vi 
ser som en sannolik lösning på problemet när det gäller att hantera sina 
systemkrav och hur man förmedlar dessa.  

5.1.3 Verksamhetsmodellering & processorientering 
En annan viktig del i denna studie handlar om verksamhetsmodellering. Efter 
datainsamlingen analyserades transkriberingen i nyckelord och meningar så 
var ett tydligt samband att leta efter då just verksamhetsmodellering och vad 
nyttan kan vara med att använda en sådan. En central fråga i de intervjuer 
som genomförts har därför varit frågan:  
 

• Vad tänker du när du hör ordet “verksamhetsmodellering”? 
(Se bilaga 1 och 2) 

 
Denna fråga gav många informanter liknande svar på. Alla informanter hade 
den gemensamma nämnaren att verksamhetsmodellering är ett ramverk för 
processer, både internt och externt för att bedriva verksamheten framåt. 
Processansvarig på affärsenhet Bank svarar bland annat följande på frågan: 
 
“Verksamhetsmodellering, dels har du processerna hur vi jobbar, hur allting 
går till, hur vi gör, vem gör vad osv. I en verksamhetsmodellering kan det 
också ingå informationsmodellerna, alltså vilken information hanterar vi och 
vem äger den här informationen”. 
 
Samma informant berättar även nyttan med verksamhetsmodellering i det 
stora hela av bara farten och förtydligar: 
 
“Nyttan av det är och målsättningen är att alla ska få samma bild över hur vi 
jobbar, dels för att också, och att andra ser vad andra och att man kan 
använda det här i ett utbildningssyfte när vi får in nya, nya personer är det 
ett sätt att utbilda och komma in i arbetet och se och förstå på ett sätt att hur 
man gör”. 
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Chefen för verksamhetsanalys & portföljstyrning på affärsenhet Liv berättar 
också om vad nyttan kan vara med en verksamhetsmodell för verksamheten 
och berättar att det kan öka kvaliteten på det man gör. I dagsläget berättar hen 
att slöseriet är jättetydligt och att det handlar om att återanvända det som 
skapats vid ett annat tillfälle. 
 
En annan stor del av denna studie, ska påvisa hur man kan använda 
verksamhetsmodellering i sitt kravframställande och om detta kan ge positiva 
resultat. Lösningsarkitekt 2 på affärsenhet Bank berättar följande i sin 
intervju: 
 
“Processområdet och informationsområdet, ser jag som två typiska områden 
där vi kan använda bilder för att kravställa och få ett väldigt konsekvent 
språk och samtidigt kan man då låta våra egna arkitekter komma fram till 
lösningen och ge dem andra 2 dimensionerna, det vill säga den logiska och 
den fysiska arkitekturen”. 
 
Informanten säger detta och berättar även att hen varit anställd hos andra 
företag tidigare där verksamhetsmodellering och processer har använts vid 
just kravframställning och lyfter fram resultatet som riktigt, riktigt positivt 
beskriver till exempel att en bild faktiskt säger mer än tusen ord.  
 
Ett exempel på detta är att en text om ett gult hus kan ge många människor 
många olika bilder i huvudet om hur detta hus faktiskt ser ut, medan om en 
bild på huset visas istället får alla människor upp en gemensam bild och kan 
på det viset förstå varandra bättre. 
 
Lösningsarkitekt 1 berättar för oss att hen har stor erfarenhet av att ha använt 
verksamhetsmodellering i kravframställning och berättar i övrigt att språket 
är den vitala delen i att skapa ett gemensamt språk mellan en verksamhet och 
den outsourcade leverantören som man arbetar med. Hen berättar även att det 
samtidigt är en stor förändring som kommer fungera ännu bättre med tiden 
och att modelldriven kravställning handlar om att prata genom processer. 
 
Lösningsarkitekten 2 från affärsenhet Bank, även hen med tidigare 
erfarenheter med processanvändning i kravarbetet svarar följande på vad hen 
tänker på när order verksamhetsmodellering förklarar också nyttan med att 
verkligen hålla en modellering vid liv och inte bara skapa en enhetlig 
verksamhetsmodell för att låta det dö ut senare, eftersom den då skapar en 
felaktig bild över hur verksamheten ser ut och hur de arbetar. 
 
Sammanställningsvis är våra informanter väldigt positiva till 
verksamhetsmodellering och nämner knappt några negativa sidor. Den 
negativa sidan som nämns regelbundet genom intervjuerna är att uppdatering 
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och att ha ansvariga för olika delar blir en otroligt viktig del för att kunna se 
nytta i en verksamhetsmodell. Om processerna inte är uppdaterade och 
korrekta är det svårt att se värde med en verksamhetsmodell och utvecklarna 
blir då fast med bilder som inte är korrekta.  
 
En stor nytta som både vi och våra informanter kan se i en enhetlig 
verksamhetsmodellering är att förstå hur en verksamhet fungerar. Det kan 
tydligt visas att det är såhär vi arbetar och detta är våra huvudprocesser som 
vi bygger vår verksamhet på, något som kan vara bra när man har nyanställda 
eller som i Länsförsäkringars fall, är när de har många konsulter på företaget.  
En verksamhetsmodell blir en viktig del för att kunna ta sitt framställande av 
systemkrav till nästa nivå. Det som lyfts fram som en annan avgörande faktor 
till att det ska lyckas är skapandet och underhållandet av en sådan modell. 
Det är viktigt att roller tydligt definieras för vem som äger alla processer som 
finns i ramverket och vem det är som är ansvarig för att uppdatera processen 
vid eventuella ändringar.  
 
Affärsenhet Bank har redan en enhetlig verksamhetsmodellering som de 
använder i dagsläget och har börjat använda så smått i sin kravframställning 
där de tros kunna se stor nytta framöver. Affärsenhet Liv ligger lite efter i sitt 
införande och ligger mer i ett idéstadie för att införa en verksamhetsmodell. 
Det finns en hel del processer i verksamheten som man vill arbeta ihop till en 
enhetlig modell.  
 
Våra informanter på affärsenhet Bank som infört en verksamhetsmodellering 
tryckte också på att det är viktigt att ha en person som är ansvarig för 
verksamhetsmodelleringen i helhet och som blir otroligt viktig om 
verksamhetsmodellen till slut ska hålla ihop. Vi håller med detta helt och ser 
det som en otroligt viktig del, eftersom skapandet av en modell egentligen 
inte säger någonting. Det som skapar värde i en verksamhetsmodell är 
underhållandet och att ständigt arbeta med processerna för att det ska ge 
värde. En verksamhetsmodell som inte är uppdaterad skapar inget värde och 
kan troligtvis istället ses som ett ytterligare en faktor som skapar fel i kraven 
snarare än ett hjälpmedel.  
 
I den teori enligt Ljungberg och Larsson (2012) bör företag utveckla en 
huvudprocesskarta eller en verksamhetsmodell för att skapa helhetsförståelse, 
klargöra hur processer samverkar och underlätta en effektiv styrning av en 
verksamhet. Våra informanter beskriver i sina intervjuer liknande fördelar 
med att ha en verksamhetsmodellering i sin verksamhet. Detta är något som 
även vi tror blir en nyckel, framförallt att se hur olika processer samverkar, 
eftersom det också är den definitionen som vi använder i denna studie av vad 
en verksamhetsmodell är för något. Detta tror vi samtidigt blir ännu viktigare 
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när man jobbar i en outsourcad miljö med utvecklare i ett annat land, då 
kommunikationen blir en vital del för att arbeta på ett effektivt sätt. 

5.1.4 Diskussion utifrån tidigare forskning 
Den tidigare forskning som tagits upp i tidigare i rapporten (se avsnitt 1.2) 
belyser en del olika rapporter och avhandlingar som gjorts tidigare inom 
området. Vi kunde efter en hel del sökande se att den studie vi avsåg att göra 
var en kunskapslucka. Det relevanta som vi hittat i vårt resultat och som kan 
knytas till den tidigare forskningen i avsnitt 1.2 är framförallt den studie som 
Rexhepi (2012) utfört. Denna studie handlar om de utmaningar som kan 
uppstå vid tillämpning av en verksamhetsmodellering. Våra informanter 
påpekade en hel del svåra tillämpningar när det handlar om att arbeta med en 
verksamhetsmodellering där de största var att få ner rätt mängd processer och 
att aktivt använda verksamhetsmodellen i det dagliga arbetet och hålla den 
uppdaterad. Vi tror själva att ett problem blir just som våra informanter och 
Rexhepi (2012) säger, att hålla en verksamhetsmodellering uppdaterad. En 
verksamhetsmodell som inte är uppdaterad tror vi skulle kunna leda till att 
processerna beskrivs felaktigt och att den då inte skulle kunna ses som ett 
hjälpmedel vid framställning av systemkrav. 
 
En annan intressant aspekt där vi såg ett samband mellan den tidigare 
forskningen i avsnitt 1.2 och vårt resultat var den rapporten som Raud och 
Jedrzejewska (2012) skrivit. I deras rapport visar de varför 
processmodellering behövs i kravframställning och vilka roller och verktyg 
som kan användas vid modellering. Våra informanter lyfte flera stycken upp 
roller som en faktor för en lyckad verksamhetsmodellering. Det är enligt 
informanterna viktigt att det finns processägare, processcoacher och 
processansvariga för en verksamhetsmodellering om den ska fungera på ett 
korrekt och användbart sätt. Vi håller med våra informanter om att vi tror att 
dessa roller blir otroligt viktiga att ha för att hålla en verksamhetsmodellering 
levande, speciellt när det är ett stort företag som Länsförsäkringar. Det finns 
enligt oss en stor risk om man har en person som är ansvarig för alla 
processer inom ett större företag, då det istället blir viktigt att man utser 
processcoacher för lämpliga områden eller processer för underhållning av 
verksamhetsmodellen. 

5.1.5 Diskussion utifrån problemformulering 
Enligt den problemformulering studien har så var det största problemet i 
dagsläget hos affärsenhet Liv att en enhetlig verksamhetsmodell inte fanns i 
dagsläget utan mest bestod av lösa processer. När vi sedan analyserade vår 
datainsamling vart det tydligt att affärsenhet Liv saknade en 
verksamhetsmodellering och att detta fick konsekvenser, framförallt när det 
handlade om hur de kommunicerade sina systemkrav med sina outsourcade 
leverantörer.  
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Bakgrunden till kraven byggdes av våra informanter upp som en viktig del 
när man arbetar mot outsourcade leverantörer. Denna skillnad var stor 
affärsenheterna emellan när affärsenhet Banks informanter berättade att de 
tycker kommunikationen flyter på bättre än vad den gjorde hos affärsenhet 
Liv. Affärsenhet Bank berättade i sina intervjuer att kraven tydligt beskrivs 
både ur perspektiv med vad det ska utföra men också vad bakgrunden till 
själva kravet var. Affärsenhet Liv var mycket mer direkta i sina svar och 
berättade snarare om kvaliteten på kraven och sättet man kommunicerar. 
Gemensamt för bägge affärsenheterna utifrån problemformuleringen var att 
en verksamhetsmodell skulle kunna vara en lösning när det handlar om att 
kommunicera och beskriva systemkrav för en outsourcad leverantör med 
begränsad förståelse.  
 
Vi ser själva bakgrunden som den kanske viktigaste delen i hur 
verksamhetsmodellering kan lösa vår problemformulering utifrån vad 
informanterna berättat. En verksamhetsmodell med kartläggning av processer 
och flöden kan skapa en helhetsförståelse hos en outsourcad leverantör och 
kan på det sättet öka en förståelse till själva kravet i sig. Det är där vi ser en 
stor vinst i hur man förmedlar kraven och att det snarare är sättet man 
kommunicerar krav som är problemet och är svaret på frågan hur kvaliteten 
på systemkrav kan öka.  

5.2 Metodreflektion 
Denna studie tog grund i en induktiv ansats med en kvalitativ metod. Vi 
ansåg att denna ansats var den bästa för vår frågeställning eftersom den var 
oklar när studien började.  
 
Den kvantitativa metoden anser vi inte hade fungerat för denna studie 
eftersom den passar framförallt för deduktiva studier som byggs vidare på 
tidigare forskning och slutsatser. I och med valet av den kvalitativa metoden 
kan i efterhand slutsatsen dras att resultatet av datainsamlingen skapade ett 
innehåll. Det var därför viktigt att våra informanter berättade det i öppna 
intervjuer, snarare än i en enkätundersökning, där svaren bara kan stärka 
något vi redan vet, istället för att ta reda på något nytt. 
 
I denna studie hade dock vår reliabilitet kunnat ökas genom att använda 
ytterligare datainsamlingsmetoder för kvalitativ data. Detta genom att till 
exempel använder observationer som kunde skett för att se hur 
kravframställare och utvecklare kommunicerade för att analysera och tolka 
den processen. Vi ser dock att intervjuer hade varit nödvändigt för att få mer 
information från en informant i kombination till dessa observationer.  
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6 Avslutning 
I denna studie har vi försökt visa och ta reda på hur verksamhetsmodellering 
kan användas som ett hjälpmedel till att öka kvalitet på systemkrav när 
företag arbetar i en outsourcad miljö. I denna avslutande del presenteras 
våra slutsatser och ett förslag till en fortsatt forskning på våra resultat. 
 
Den frågeställning vi har utgått efter i arbetet är följande: 

• Är det möjligt att använda verksamhetsmodellering och kartläggning 
av processer och flöden till att öka kvalitet på systemkrav i en 
outsourcad miljö och på vilket sätt kan det användas? 

6.1 Slutsats 
Den avslutande slutsatsen av denna studie är att vi enligt vår datainsamling 
och analys kommit fram till att om företag har en enhetlig verksamhetsmodell 
med kartlagda processer och flöden kan detta användas med många fördelar 
som följd. Resultatet grundar sig i de intervjuer vi gjort på våra fallföretag 
och bevisade att verksamhetsmodellering inte kan öka kvaliteten på 
systemkrav i en outsourcad miljö i sig, utan att den främst kan hjälpa till att 
underlätta kommunikationen vid framställande av systemkraven. Detta kan 
vara en faktor när företag arbetar i outsourcade miljöer. Det största problemet 
som studien visar är kommunikationskrocken mellan de olika kulturerna. 
Systemkrav missförstås av outsourcade leverantörer och att kvaliteten därför 
ses som mindre bra. Det är tydligt enligt studien att en 
verksamhetsmodellering med kartlagda processer och flöden kan stödja 
denna kommunikation eftersom det skapar ett gemensamt språk mellan de 
olika parterna genom processer och bilder istället för text. Slutsatsen som vi 
slutligen drar av vår studie är som försättsidan berättar, att en bild verkligen 
säger mer än tusen ord.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har många olika aspekter kring ämnet verksamhetsmodellering 
behandlats. Den vinkeln som denna studie hade var att hitta fördelarna kring 
systemkrav när det handlade om verksamhetsmodellering.  
 
Vi tycker att vidare forskning definitivt skulle behövas inom vårt ämne 
eftersom vårt resultat kan peka till många stora fördelar för ett effektivt 
kravarbete om man använder just verksamhetsmodellering. Vårt förslag till 
vidare forskning är att gå vidare med ett liknande tankesätt men att utveckla 
studien genom att samla in data genom observationer av möten mellan 
kravhanterare och outsourcade utvecklare för att undersöka 
kommunikationen mellan dessa parter. Vi vill också se en framtida forskning 
där studien avser en bredare uppsättning av fallföretag för att kunna jämföra 
dessa emellan. 
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Bilagor
 
Bilaga 1 – Intervjufrågor till informanter på Länsförsäkring Liv 

1. Vad är din roll på Länsförsäkringar Liv och vad har du för 
ansvarsområden? 
 

2. Vad är det första du tänker på när du hör ordet systemkrav? 
 

3. Hur ser du på den förändring som gjorts inom organisationen med 
outsourcingen? 
 

4. Berätta vad du tycker om kommunikationen i dagsläget med era 
externa leverantörer? Hur sker den? 

 
5. Vad är det första du tänker på när du hör ordet 

verksamhetsmodellering? 
 

6. Vad tycker du att en verksamhetsmodellering kan göra för nytta? 
 

7. Hur tror du att en verksamhetsmodellering kan vara till nytta i 
kravframställning? 

 
8. Hur viktigt är det vid kravframställning att kunna visa processer och 

visualisera problem för externa leverantörer? 
 

9. Anser du att verksamhetsmodellering och kartläggning av processer 
och flöden hade varit lika viktigt vid inhouse-utveckling som i en 
outsourcad miljö? Varför? Varför inte? 

 
10. Tror du att kvalitet på systemkrav kan öka genom att använda sig av 

verksamhetsmodellering i kravframställandet? Varför? Varför inte? 
 

11. Upplever du att era externa leverantörer förstår vad de ska göra men 
inte varför? 

 
12. Vad tror du att verksamhetsmodellering kan användas till i övrigt i 

utveckling? 
 

13. Hur tror du att en enhetlig verksamhetsmodellering kan hjälpa er att 
nå era mål med utvecklingen? T.ex snabbare ”time-to-market”. 
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14. Har du något i övrigt som du vill tillägga som du känner att vi 
behöver veta? 
 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till informanter på Länsförsäkringar 
Bank

1. Vad är din roll på Länsförsäkringar Bank och vad har du för 
ansvarsområden? 

 
2. Hur ser du på den förändring som gjorts inom organisationen med 

outsourcingen? 
 

3. Berätta vad du tycker om kommunikationen i dagsläget med era 
externa leverantörer? Hur sker den? 

 
4. Vad är det första du tänker på när du hör ordet systemkrav? 

 
5. Vad är det första du tänker på när du hör ordet 

verksamhetsmodellering? 
 

6. Vad tycker du är nyttan med att ha infört en enhetlig 
verksamhetsmodellering? 

 
7. Använder ni verksamhetsmodellering som redskap vid 

kravframställning? Och i sådana fall hur? 
 

8. Hur viktigt är det vid kravframställning att kunna visa processer och 
visualisera problem för externa leverantörer? 

 
9. Anser du att verksamhetsmodellering och kartläggning av processer 

och flöden hade varit lika viktigt vid inhouse-utveckling som i en 
outsourcad miljö? Varför? Varför inte? 

 
10. Anser du att kvaliteten på era systemkrav har ökat sedan ni införde 

modelleringen om ni använder er av detta i kravframställningen? Om 
inte, skulle det inte vara en stor vinst att börja använda modellering 
vid kravframställning? 

 
11. Upplever du att era externa leverantörer förstår vad de ska göra men 

inte varför? 
 

12. Vad är ert slutgiltiga mål med modelleringen i helhet? Vad var tanken 
från första början vid beslut om införande? 
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13. Kan du berätta om informationsmodellerna ni arbetar med och hur de 
sköts? 

 
14. Hur tror du att en enhetlig verksamhetsmodellering kan hjälpa er att 

nå era mål med utvecklingen? T.ex snabbare ”time-to-market”. 
 

15. Har du något i övrigt som du vill tillägga som du känner att vi 
behöver veta? 

 


