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Sammanfattning 

Informationssystem utgör en allt viktigare del av förbättringsarbetet i organisationer. Av den 
anledningen bidrar ett företags förmåga att sammanställa och hantera sina 
informationsflöden till allt större konkurrensfördelar, vilket i sin tur uppmärksammat 
behovet av informationssystem som motsvarar intressenternas önskemål. Ett 
informationssystem som inte motsvarar organisationens behov bidrar således till 
kvalitetsbristkostnader i verksamheten.          
 
Merparten av de befintliga behovsinsamlingsmetoderna förutsätter att intressenterna till ett 
informationssystem är uppenbara, något som är ett felaktigt antagande. Av den anledningen 
är det svårt för verksamheter att  utan tidigare erfarenheter av liknande arbetssätt genomföra 
en väl genomarbetad behovsinsamling. 
     
Examensarbetet inkluderar två delar. I del ett utvecklar författarna metoder för intressent- 
och behovsidentifiering, att användas vid utformning av interna informationssystem. 
Metoderna är baserade på litteraturstudier inom ämnesområdena systemvetenskap samt 
organisation och benämns intressent- och behovsidentifieringsmetoden (IIM & BIM). En 
kortfattad beskrivning av metodiken följer: 
 

� Intressentidentifieringsmetoden består av fyra delmoment. I delmoment ett och två 
identifieras de huvudprocesser i en verksamhet vilka bedöms inkludera intressenter 
till systemet. Dessa intressenter identifieras i delmoment tre och fyra.   

� Behovsidentifieringsmetoden består av tre delmoment. I delmoment ett och två 
identifieras intressenternas informationsbehov, vilka i delmoment tre struktureras och 
prioriteras.  

 
I del två tillämpar författarna den framtagna metodiken. Författarna har utformat 
rekommendationer för vidareförädling av data i ett processtyrningssystem vid Volvo Aero, 
vilka utgick från identifierade intressenter och deras informationsbehov. 
Rekommendationerna som mestadels berör ämnesområdena statistisk processtyrning och 
duglighetsstudier inkluderar bland annat förslag till duglighetsindex och styrdiagram, 
anpassade för Volvo Aeros verksamhet.  



 

Abstract 

Information systems make up an increasingly important part in continuously improving 
organisations. Due to this an organizations ability to gather and manage its information 
contribute to ever-larger competitive advantages, something that has brought attention to the 
need for information systems that correspond to the needs of the stakeholders. An 
information system that cannot meet the organisations requirements thus contribute to costs 
of poor quality.          
 
The majority of existing analysis methods and techniques used within the requirements 
analysis phase assume that the identity of the stakeholders is obvious; however, this is an 
incorrect assumption. Due to this, attempting to collect user requirements is difficult for 
organizations without previous experience of similar procedures.  
 
The dissertation includes two phases. In phase one the authors develop methods for 
stakeholder and requirements identification, which are to be used in designing internal 
Information Systems. The methods are based on a literature reviews in the fields of Systems 
science and Organization theory and are termed the stakeholder identification method and 
the requirement identification method (IIM & BIM). A short account of the methodology 
follows:   
 

� The stakeholder identification method consists of 4 phases. In phase one and two the 
main processes of the organization which are assessed to contain stakeholders of the 
system are identified. The stakeholders are then identified in phase three and four.    

 
� The requirement identification method consists of three phases. In phase one and two 

the information requirements of the stakeholders are identified, and these are 
structured and prioritized in phase three.    

 
In the second phase, the authors implement the developed methodology. Based on the 
identified stakeholders and their needs for information, the authors give recommendations 
for further refinement of data in a process management system at Volvo Aero. The 
recommendations mainly concern the areas of statistical process control and capability 
studies, include, among others, suggestions for a capability index, and control diagrams 
customized to Volvo Aero. 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet introducerar läsaren till problemområdet genom att motivera ämnesvalet 
och tydligt specificera vad författarna velat åstadkomma med sitt arbete.  

1.1 Bakgrund 

Informationssystem utgör en allt viktigare del av förbättringsarbetet i organisationer. Av den 
anledningen bidrar ett företags förmåga att sammanställa och hantera sina 
informationsflöden till allt större konkurrensfördelar, vilket i sin tur uppmärksammat 
behovet av informationssystem som motsvarar intressenternas önskemål. Ett 
informationssystem som inte motsvarar organisationens behov bidrar således till 
kvalitetsbristkostnader i verksamheten. (Alter, 2002)          
 
Enligt Alexander & Stevens (2002) har allt för lite resurser lagts ned på att kartlägga 
intressenter till informationssystem och identifiera deras behov. Konsekvent tillfredställer 
inte en stor andel av dagens informationssystem verksamheters informationsbehov. 
Alexander et al anser att ett informationssystem står och faller med kvaliteten i sin 
behovsinsamlingsprocess och framhåller därför vikten av att behovsinsamlingen genomförs 
systematiskt och målinriktat. 
 
Sharp, Finkelstein & Galal (1999) har uppmärksammat att merparten av idag förekommande 
behovsinsamlingsmetoder förutsätter att intressenterna till ett informationssystem är 
uppenbara, något som Sharp et al menar är ett felaktigt antagande. Av den anledningen är det 
svårt för verksamheter att genomföra en väl genomarbetad behovsinsamling utan tidigare 
erfarenheter av liknande arbetssätt (ibid). 

1.2 Problembeskrivning 

Volvo Aero är ett tillverknings- och serviceföretag inom flygindustrin med en tradition att 
utveckla och designa egna interna informationssystem, med syfte att effektivisera 
verksamheten. Deras utvecklingsprocess saknar dock systematiska metoder för intressent- 
och behovsidentifiering. Från Volvo Aeros sida är man övertygad om att systematik i 
intressent- och behovsidentifieringsprocessen kommer leda till informationssystem som på 
ett bättre sätt stödjer verksamheten. Volvo Aero har exempelvis tagit initiativet till ett nytt 
processtyrningssystem som motsvarar behoven hos organisationen och dess medarbetare. 
För det ändamålet behöver Volvo Aero identifiera intressenter och deras behov i 
verksamheten. 
 
För att ett processtyrningssystem ska vara användbart är det viktigt att data analyseras och 
tolkas på ett korrekt sätt. Montgomery (2001a) betonar att många organisationer använder 
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statistiska metoder felaktigt. Konsekvent speglar resultaten av en sådan analys inte 
verkligheten, vilket gör att  organisationer tar felaktiga beslut (ibid). 
 
Volvo Aeros nuvarande processtyrningssystem innefattar en betydande mängd data. Från 
Volvo Aeros sida är man osäker om analyser genomförs på rätt sätt. Det existerar inte heller 
någon sammanställd bild över processtyrningssystemets intressenter, något en fullständig 
behovsanalys förutsätter. Av den anledningen vill Volvo Aero att det nya 
processtyrningssystemet föranledes av utformning och tillämpning av metod, för att 
systematiskt identifiera intressenter och deras behov.  

1.3 Syfte 

• Författarna utformar systematiska metoder för identifiering av intressenter och deras 
informationsbehov till ett internt informationssystem.   

• Författarna utformar rekommendationer för vidareförädling av data i ett 
processtyrningssystem hos Volvo Aero. Rekommendationerna tillfredställer behov 
hos intressenter till systemet. Intressenterna och deras behov identifieras genom 
tillämpning av metoderna som utformas i föregående syfte.  

1.4 Avgränsningar 

• Enbart intressenter vars behov går att härleda till ett informationsflöde ut från 
processtyrningssystemet inkluderas i behovsanalysen.    

• Ingen hänsyn tas till hur informationssystemet presenterar informationen till 
användaren. Utformning av exempelvis gränssnitt ligger utanför författarnas 
huvudsakliga kompetensområde. 

• Informationsbehov som kan relateras till statistiska analysmetoder, vid utformning av 
systemrekommendationer, prioriteras framför andra informationsbehov. Volvo Aero 
är medvetna om brister i analysförfarandet i deras nuvarande processtyrningssystem, 
av den anledningen valde författarna ovanstående avgränsning.  

• De framtagna metoderna kommer inte utvärderas fullständigt, vilket inte ryms inom 
ramen för examensarbetet. 

• Rekommendationerna är begränsade till huvudprocessen tillverkning vid Volvo Aero. 
Ytterligare huvudprocesser ryms inte inom tidsramen för detta examensarbete. 

1.5 Rapportens disposition 

Examensarbetets första syfte består av metodframtagning och utgörs av en teoretisk studie. 
Syfte nummer två använder metodiken för att samla in data. Resultatet i det första syftet är 
således datainsamlingsmetoder i syfte nummer två. Till respektive syfte hör en separat teori-, 
och analysdel. Av den anledningen har författarna valt att redovisa dessa delar separat för de 
båda syftena, vilket framgår av figur 1.   
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Det är författarnas uppfattning att nedanstående disposition underlättar för läsaren att följa 
arbetsgången, eftersom dispositionen följer examensarbetet kronologiskt. Läsare som endast 
är intresserade av ett syfte kan således på ett enkelt sätt koncentrera sin läsning. Figur 1 
beskriver rapportens disposition schematiskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Disposition  
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2 Metod 
I metodkapitlet är metoderna uppdelade i två huvudsakliga grupper, analysmetoder samt 
datainsamlingsmetoder. Samtliga metodval motiveras och respektive metod beskrivs 
ingående.  

2.1 Arbetsgång 

Figur 2 beskriver projektets arbetsgång schematiskt. Författarna valde i inledningsskedet att 
lägga vikt vid problemformuleringen, eftersom den avgör huruvida arbetsgången fungerar på 
ett tillfredställande sätt eller skapar merarbete i form av omformuleringar av syften och 
avgränsningar. Författarna valde att fördjupa sig i metod- och teoribeskrivningar tidigt 
eftersom behovet av information var stort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Examensarbetets arbetsgång 

2.2 Undersökningsansats 

2.2.1 Fallstudie 

Fallstudie är ett samlingsbegrepp som inkluderar flera olika forskningsmetoder, vilka har 
gemensamt att undersökningen fokuserar på en viss företeelse (Bell, 2000). Wiedersheim-
Paul & Eriksson (1991) beskriver fallstudien som en undersökningsansats där ett fåtal objekt 
studeras i en mängd anseenden. Enligt Bell är metoden särskilt lämplig då studien utförs av 
ett fåtal forskare under en begränsad tidsperiod. Bell poängterar även att metoden innebär 
mer än en verklighetsbeskrivning. En systematisk datainsamling, vars efterföljande analyser 
studerar relationen mellan variabler, utgör en betydande del av metoden. Kritiker till 
fallstudien hävdar att resultaten är svåra att generalisera och värdet av studien bör av den 
anledningen starkt ifrågasättas. Kritiken grundar sig i forskarens behov av att göra ett urval, 
varpå datainsamlingen begränsas (ibid). Slutligen betonar Bell vikten av att tydligt 
specificera problemområdet.  

2.2.2 Etnografisk metod 

Etnografikern studerar ett samhälle, en kultur eller en grupp. En metodik som huvudsakligen 
grundar sig på observationer (Bell, 2000). 
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2.2.3 Survey-metod 

Denscombe (2000) beskriver survey-metoden som någonting brett och omfattande. 
Forskningen ska ha bred teckning och således ge en överblick av problemet. 
Datainsamlingen sker huvudsakligen med postenkäter, web-enkäter, intervjuer samt 
telefonintervjuer (ibid).  

2.2.4 Experimentell metod 

Den experimentella forskningsmetoden går ut på att enskilda faktorer och dess effekter 
studeras i detalj. Syftet är att upptäcka nya egenskaper, beroenden eller förhållanden i det 
studerade materialet. (Denscombe, 2000) 

2.2.5 Narrativ metod 

Metoden använder huvudsakligen berättelser som informationskälla, vilket gör det svårt att 
strukturera informationen. På senare år har dock acceptansen av att använda berättelser som 
informationskälla ökat. (Bell, 2000) 

2.2.6 Examensarbetets undersökningsansats 

Denna undersökning är en fallstudie eftersom ett processtyrningssystem studerats i en mängd 
anseenden: intressenter, intressenternas behov, systemets informationsbehov samt systemets 
analyser. Undersökningen genomfördes av två forskare på en begränsad tid. Författarna var 
även medvetna om svårigheterna med att analysera delar av systemet och generalisera 
resultaten.  
 
Författarna var väl medvetna om vikten av att tydliggöra problemformuleringen och anpassa 
undersökningens omfattning till de resurser som fanns tillgängliga. Detta gjordes på två sätt. 
För det första upprättades avgränsningar som författarna bedömde begränsade arbetet till en 
rimlig omfattning. Dessutom genomfördes en begränsad tillämpning av den framtagna 
metodiken under examensarbetets andra syfte.  

2.3 Kvalitativ & kvantitativ data 

Kvalitativ och kvantitativ data är begrepp som förknippas med datainsamlingsmetoder. 
Kvantitativ data består av siffror medan  kvalitativa data består av ord. (Denscombe, 2000) 
 
Kvalitativ data tar hänsyn till helheten på ett sätt som inte är möjligt vid användningen av 
kvantitativ. Dessutom är användningen av kvalitativ data generellt mindre resurskrävande än 
kvantitativ. Däremot ger kvantitativ data ett objektivt mått på sannolikheten att forskarens 
slutsatser är riktiga. (Gunnarsson, 2002) 
 
De datainsamlingsmetoder som finns inkluderade i detta arbete resulterar i kvalitativ data. 
Således är detta en kvalitativ studie. Data har samlats in från böcker, respondenter, 
tidskrifter, databaser och i samband med seminarier, samtal och intervjuer. Författarna valde 
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att genomföra en kvalitativ studie eftersom intressenter och informationsbehov, vilka är 
centrala begrepp i studien, normalt sett associeras med kvalitativ data.  

2.4 Validitet, reliabilitet & objektivitet 

Oavsett vilken datainsamlingsmetod forskaren väljer att använda måste denne förhålla sig 
kritisk till det insamlade materialet, vilket är nödvändigt för att tillförlitligheten i data ska 
kunna säkerställas. Tillförlitlig datainsamling innebär att insamlingen genererar motsvarande 
resultat, oavsett när och av vem den genomförs. Tillförlitlighet i data benämns även 
reliabilitet. (Bell, 2000) 
 
Validitet är ytterligare ett begrepp som är centralt vad gäller datainsamling. Enligt Bell 
svarar begreppet på om det som mäts är det som är avsett att mätas.  
 
Att vara objektiv innebär att personliga värderingar och tidigare erfarenheter inte påverkar 
studien (ibid). Termen betecknar opartiskhet och trovärdighet (Wikipedia, 2004). 
Objektivitet är en förutsättning för att datamaterialet ska präglas av validitet och reliabilitet 
(Bell).   
 
Författarna har haft som målsättning att insamlad data ska vara både tillförlitlig och ha 
validitet. Författarna har försökt tydliggöra frågeställningar, vid exempelvis intervjuer, för 
att minimera risken för missförstånd hos respondenterna. En mer utförlig diskussion om 
rapportens validitet, reliabilitet samt objektivitet återfinns i diskussionskapitlet.  

2.5 Datainsamlingsmetoder 

Ett datamaterial klassificeras som sekundärdata eller primärdata (Bell, 2000). Primärdata är 
ny information som samlats in genom någon form av fältundersökning (Bengtsson & 
Bengtsson, 1995). Sekundärdata kallas data som tidigare blivit dokumenterad.  
 
Under examensarbetets genomförande samlade författarna in både primär- och sekundärdata. 
Insamlingen av primär- och sekundärdata genomfördes med intervjuer, seminarier och 
observationer respektive litteraturstudier och dokumentanalys.    

2.5.1 Litteraturstudier 

Om en höjning av kunskapsnivån är nödvändig inom ett specifikt område är litteraturstudier 
en lämplig metod för att öka denna (Bell, 2000). Litteraturstudier påvisar även att forskaren 
är medveten om tidigare arbeten som genomförts inom ämnesområdet (Denscombe, 2000).  
 
Bell föreslår att tillgänglig litteratur klassificeras under rubrikerna: obligatorisk litteratur, 
rekommenderad litteratur, fördjupningslitteratur samt gemensam litteratur. Bell 
rekommenderar även att litteraturstudier planeras eftersom det är tidsödande, i vissa fall 
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omöjligt, att tillgodogöra sig all tillgänglig litteratur inom ett ämnesområde. Bell anser därför 
att forskaren bör utgå från en rubrikklassificering av litteraturen och börja med en 
genomgång av den obligatoriska litteraturen.  
 
Författarna genomförde en litteraturstudie med syfte att  öka kunskapsnivån inom berörda 
ämnesområden, samt identifiera användbara data och analysmetoder. Författarna 
genomförde ingen klassificering av det tillgängliga studiematerialet, något som kan ha 
inneburit att mindre relevant material prioriterats före mer relevanta skrivelser. 
Prioriteringen uteblev eftersom författarna bedömde att de inte hade kompetens nog att 
klassificera litteraturen på ett rättvist sätt. Författarna genomförde litteraturstudier i 
nedanstående ämnesområden: 
 

• Statistisk processtyrning 
• Duglighetsstudier 
• Intressentanalys 
• Behovsanalys 

 
Författarna bedömde statistisk processtyrning och duglighet vara användbara ämnesområden 
för tillfredställelse av identifierade informationsbehov hos Volvo Aero, eftersom studien 
gjordes med avseende på ett processtyrningssystem. Av den anledningen valde författarna att 
fördjupa sig i dessa områden.  
 
Författarna utformade metoder för intressent- och behovsidentifiering. På grund av detta 
bedömdes det nödvändigt att ta del av litteratur rörandes intressent- och behovsanalys.   
 
Följande verktyg användes i samband med litteraturstudien: 
 

• Databaser: Författarna genomförde sökningar i databaserna Emerald Fulltext, 
Affärsdata samt Business Source Elite. Dessutom identifierades litteratur i 
biblioteksdatabaserna Libris samt Lucia. 

• Webbaserad informationssökning: Den webbaserade informationssökningen 
baserades på Altavista och Google. 

 

Sökord 

Följande svenska sökord användes i samband med datainsamlingen: Identifiering, behov, 
intressent, informationssystem, systemutveckling, processtyrning, duglighet, 
konfidensintervall, Pearson-kurvor, kvartiler. 
 
Följande engelska sökord användes i samband med datainsamlingen: Identify, need, 
stakeholder, information system, system design, process control, capability studies, 
hypothesis testing, Pearson curves, quartile. 
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2.5.2 Intervjuer & samtal 

Vid genomförandet av en intervju rekommenderar Holme & Solvang (1986) att 
standardiserade frågeformulär inte används. Holme et al anser att forskaren inte bör styra 
intervjun i allt för stor utsträckning, vilket ett frågeformulär bidrar till.  
 
Frågeställaren har vanligtvis en bild av vilka faktorer som är viktiga och bör i förväg notera 
frågeställningar kring det aktuella ämnesområdet, men den ursprungliga dispositionen av 
frågor måste inte följas. Forskaren bör även vara uppmärksam på att andra frågeställningar 
kan uppenbara sig under intervjuns gång. Forskaren bör bedöma om den aktuella 
frågeställningen är av intresse. Intervjuer ställer stora krav på frågeställaren som måste 
kunna sätta sig in i och förstå vad respondenten eller informanten säger. (ibid)  
 
Holme et al beskriver två huvudsakliga typer av intervjuer: informant- och 
respondentintervju. Skillnaden dem emellan ligger i validiteten hos informationen som 
erhålls. En informant beskriver hur andra upplever en situation eller ett system, medan 
respondenten beskriver sin egen situation. Av den anledningen präglas information som 
erhålls vid en respondentintervju av en högre grad validitet eftersom respondenten talar 
utifrån sina egna erfarenheter (ibid).  
 
Intervjuerna som genomfördes i samband med examensarbetet utgick från de riktlinjer som 
beskrivs i detta avsnitt och inkluderade både informanter samt respondenter. Intervju 
bedömdes vara en nödvändig metod då författarna behövde samla in data från tidigare 
händelser, vilka är omöjliga att observera.  
 
Totalt genomfördes nio intervjuer. Fem intervjuer om Volvo Aeros nuvarande 
processtyrningssystem som inkluderade frågor om utformning, användning, analyser och 
förbättringsmöjligheter. Eftersom författarna på ett tidigt stadium ville granska Volvo Aeros 
nuvarande processtyrningssystem genomfördes de första fyra intervjuerna strax efter det att 
studien påbörjats. Vid tre intervjuer identifierades informationsbehov, som ett led i 
tillämpningen av behovsidentifieringsmetoden. Dessa inkluderade frågor om arbetsuppgifter, 
beslutsfattande, problemlösning och förbättringsmöjligheter. Vid en intervju identifierades 
kritiska framgångsfaktorer till huvudprocessen tillverkning, som ett led i tillämpningen av 
intressentidentifieringsmetoden.     

2.5.3 Observationer 

Davidson & Patel (1991) beskriver observationer som något vardagligt. Samtliga människor 
använder sig av observationer för att omedvetet strukturera och tolka sin omgivning, genom 
att bevittna händelseförlopp till den grupp man avser att studera (ibid). Holme & Solvang 
(1986) vill betona svårigheterna med att observera utifrån ett vetenskapligt synsätt. 
Forskaren ska genom att se, höra och fråga uppfatta olika situationer. Observationer är 
användbara när forskaren vill samla information om ett skeende i en naturlig miljö, men kan 
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användas i en experimentell situation (Davidson et al). Dessutom ser Davidson et al fördelar 
med observationer jämfört med intervjuer. Vid en observation är forskaren inte beroende av 
att individer har en tydlig minnesbild av händelsen.  
 
Davidson et al beskriver två observationstyper. Den strukturerade observationen förutsätter 
ett väl formulerat problemområde, vilket gör det möjligt för forskaren att på förhand 
specificera vilka typer av beteenden som är av intresse. Den ostrukturerade observationen 
används när forskaren vill inhämta så mycket information som möjligt om en specifik 
situation. Teorin förutsätter att all information i samband med den observerade händelsen 
samlas in, vilket är omöjligt. Forskaren bör använda sin kunskap om problemområdet för att 
på förhand bedöma vilka situationer som är av intresse samt vilken situation och vilka 
individer som ska observeras. (ibid)  
 
Observatören måste ta ställning till huruvida aktivt deltagande i en situation är att föredra 
eller om ett passivt förhållningssätt är det bästa alternativet (Holme et al). Enligt Holme et al 
bör observatören vara medveten om att ett aktivt deltagande kan påverka den sociala miljön 
och därav skapa beteenden som normalt inte förekommer. 
   
Författarna har använt sig av observationer i arbetets inledningsskede för att förstå och sätta 
sig in i Volvo Aeros tillverkningsprocess samt dess nuvarande processtyrningssystem.  

2.5.4 Intressentidentifieringsmetoden (IIM) 

Intressentidentifieringsmetoden har använts för att identifiera intressenter. Eftersom metoden 
utvecklades som en del av examensarbetet inkluderas metodbeskrivningen i resultatavsnittet. 

2.5.5 Behovsidentifieringsmetoden (BIM) 

Behovsidentifieringsmetoden har använts för behovsinsamling. Eftersom metoden 
utvecklades som en del av examensarbetet inkluderas metodbeskrivningen i resultatavsnittet. 

2.6  Analysmetoder 

2.6.1 Brainstorming 

Brainstorming är en metod där två eller fler personer träffas för diskussion om ett 
ämnesområde eller problem. Metoden syftar till att generera nya idéer och lösningar. 
(Broman, No date) 
 
Eftersom examensarbetet utfördes av två individer föll det sig naturligt att använda 
brainstorming för diskussion om teorier, problem och metoder, med syfte att generera nya 
idéer, lösningar och infallsvinklar. 
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2.6.2 Släktskapsdiagram 

Släktskapsdiagram är ett verktyg för att strukturera verbal information, exempelvis idéer och 
åsikter (Klefsjö et al, 1999). Problemidentifiering, genombrottstänkande och 
problemfokusering är några av fördelarna som Klefsjö et al lyfter fram. Verktyget används i 
seminarieform och deltagarna bör ha kunskap och erfarenhet om analysområdet (ibid). För 
en utförlig beskrivning av metodiken hänvisar författarna till boken De sju 
ledningsverktygen: För effektivare planering av förbättringsarbete (Klefsjö et al, 1999). 
 
Författarna använde sig av metoden, vid tillämpningen av intressentidentifieringsmetoden, 
för identifiering av informationsbehov hos Volvo Aeros huvudprocess tillverkning. 

2.6.3 Metodframtagning 

I examensarbetets första del utformade författarna metoder för intressent- och 
behovsidentifiering. Författarna har baserat den framtagna metodiken på befintliga 
arbetssätt, metoder och teorier inom ämnesområdena systemvetenskap och 
organisationsteori. I syfte att föra diskussioner om tillgänglig litteratur och befintliga 
angreppssätt, för intressent- och behovsidentifiering, använde författarna metoden 
brainstorming. Utifrån de resonemang som fördes utformade författarna metodiken under 
examensarbetets första syfte.  
 
Metoderna reviderades utifrån de problem och möjligheter som uppmärksammades i 
samband med tillämpningen av den framtagna metodiken, under examensarbetets andra 
syfte.  
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3 Teori – Intressent- och behovsidentifiering 
I följande kapitel redogörs för den teori författarna uppmärksammat om identifiering av 
intressenter och deras behov vid utformning av informationssystem. 

3.1 Informationssystem 

Ett informationssystem ska förse användaren med den information han eller hon behöver för 
att hantera sina arbetsuppgifter. Effektiva informationssystem tillfredställer organisationens 
informationsbehov, och således även behoven hos organisationens medarbetare (Alter, 
2002).  
 
För att kunna tillfredställa informationsbehov, måste behoven först identifieras, något som 
föranleder identifiering av systemets intressenter. En intressent kan exempelvis vara en 
användare av systemet eller organisationer i sin helhet.  
 
I rapporten använder författarna begreppet informationssystem. Som begreppsförklaring 
hänvisar författarna till nationalencyklopedins definition:  
 
System som behandlar, dvs. insamlar, bearbetar, lagrar och distribuerar information 
(Nationalencyklopedin, 2004). 
 
I rapporten använder författarna även begreppet interna informationssystem. Med interna 
system åsyftas ett system som används av, och tillgängliggörs, medarbetare i en 
organisation. Systemet är således inte tillgängligt utanför verksamheten (Alter, 2002). 
Exempel på interna informationssystem är lagerhanteringssystem, tidsrapporteringssystem 
och processtyrningssystem.  

3.1.1 Utformning av informationssystem 

Litteraturområdet systemvetenskap är omfattande. Författarna vill poängtera att 
litteraturstudien inte  innefattar samtliga av systemutvecklingens delområden, vilka är alltför 
många för genomförandet av en fullständig litteraturstudie.  
 
Exempel på teoretiska områden för utveckling av informationssystem är system engineering, 
requirement engineering, software project management och system design, vilka innefattar 
angreppssätt för intressentidentifiering. Baserat på dessa intressenter genomförs sedan en 
behovsanalys som ligger till grund för en kravspecifikation av systemet. De teoriområden 
författarna granskat använder sig av motsvarande tillvägagångssätt för att skapa sin 
kravspecifikation. Detta tillvägagångssätt beskrivs i Figur 3 som ett aktivitetsschema. 
Figuren är baserad på Lundkvist, Grönvall & Theanders (2003) beskrivning av system 
engineering.  
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Aktivitetsschemat har legat till grund för dispositionen av litteraturstudien där 
intressentidentifiering och behovsinsamling behandlats som två separata teoretiska områden.  
  
   
 
 
 
 
 
Figur 3. Aktivitetsschema  

3.2 Intressentteori 

3.2.1 Intressentbegreppet 

Enligt MacDonald (2002) har begreppet intressent sitt ursprung i organisationsvetenskapen, 
men successivt blivit allt mer associerat med läran om företagsetik. Företagsetiken beskriver 
en organisation som har ett ansvarstagande till många olika grupper av intressenter, både ute 
i samhället och internt i verksamheter (ibid). 
 
Younkins (1997) beskriver två huvudsakliga principer som är centrala i intressentbegreppet. 
Den första principen säger att verksamheter ska drivas utifrån intressenternas bästa. Enligt 
Younkins ska intressenternas rättigheter säkras och intressenterna ska ta del i 
beslutsfattandet kring frågor som rör dem själva. Den andra principen säger att företaget ska 
arbeta utifrån intressenternas bästa, men även ta hänsyn till organisationens fortlevnad, så 
intressenternas intressen kan efterlevas på långsikt (ibid). Det är utifrån dessa principer 
tydligt att en organisation som tillämpar intressentbegreppet måste väga intressenter och 
deras behov mot varandra, samt intressenternas behov gentemot det av organisationen som 
helhet.    
 
MacDonald påstår att intressentbegreppet underlättat för företagsledare och organisationer 
med ett samhällsintresse att mötas och diskutera med ett gemensamt språk. 
Intressentbegreppet har förändrat synen hos företagsledare, från en ensidig fokusering på 
aktieägare till ett bredare hänsynstagande. 

3.2.2 Intressentdefinitioner 

Det finns flera definitioner av begreppet intressent. En vanligt förekommande är den av 
Anthony Buono och Laurence Nichols (refererad av  Younkins, 1997): 
 

En intressent är en grupp eller individ som påverkar eller påverkas av en verksamhets 
produkter, policys samt processer.  
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Inom mjukvaruutveckling definieras begreppet intressent efter följande beskrivning (Sharp, 
Finkelstein & Galal, 1999): 
 

De människor och organisationer som påverkas av applikationen. 
 
Det förekommer många andra definitioner av intressentbegreppet. De är alla likartade. Sharp 
et al betonar att merparten är svårtolkade och missledande, vilket försvårar för verksamheter 
att identifiera intressenter utifrån befintliga definitioner. Av den anledningen inkluderar inte 
rapporten några ytterligare begreppsförklaringar. Författarna har valt att använda sig av 
Sharp et als definition av begreppet intressent. 

3.2.3 Kategorisering av intressenter 

Newman & Lamming (1995) (refererad av Sharp, Finkelstein & Galal, 1999) föreslår att 
intressenterna delas in i två stycken huvudkategorier. De som är användare till systemet, 
direkt eller indirekt, samt de som är med och utvecklar systemet.  
 
Ytterligare en uppdelning har utförts av MacAulay (1994) (Refererad av Sharp et al, 1999):  
 

• De som ansvarar för design och utveckling. 
• De som har ett finansiellt intresse. 
• De med implementerings- och underhållsansvar. 
• De som är användare av systemet. 

 
Sharp et al skiljer på individer och roller eftersom det underlättar behovsanalysen att tänka 
på intressenter utifrån roller snarare än individer.   

3.2.4 Metoder för intressentidentifiering 

För att samla in behov till ett befintligt informationssystem, eller vid utvecklingen av ett 
nytt, är det nödvändigt att identifiera vilka som är systemets intressenter (Lundkvist, 
Grönvall & Theander, 2003).  
 
Litteraturen beskriver metodliknande arbetssätt för intressentidentifiering. De flesta metoder 
är likartade och saknar systematik. Enligt Sharp, Finkelstein & Galal (1999) förutsätter 
litteraturen ofta att intressenterna till ett system är uppenbara, något som enligt Sharp et al är 
ett felaktigt antagande. Andra gånger inkluderar befintliga metoder breda kategorier av 
intressenter, som enligt Sharp et al i praktiken är oanvändbara.   
 
Utifrån den litteraturstudie som genomförts överensstämmer författarnas synsätt med Sharp 
et als om bristerna i många av ämnesområdets metoder.  
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3.2.4.1 Forestry Commissions intressentidentifiering genom brainstorming 

Brainstorming är en allmän metod för att generera idéer och data om ett ämnesområde 
(Wageningen, 2004). Forestry Commission (No Date) beskriver en metod för identifiering 
av intressenter som är baserad på brainstorming.  
 
Enligt Forestry Commission bör en grupp bestående av representanter från berörda delar av 
organisationen sammanstråla. Till att börja med identifieras grupper av intressenter med 
brainstorming. Grupperna arrangeras i en elliptisk bana med det berörda ämnesområdet i 
centrum. Ju mer allmän grupp desto närmre centrum placeras den. När samtliga grupper är 
identifierade identifieras enskilda intressenter som ingår i grupperna placerade längst bort 
från centrum. Slutligen framträder en bild med intressenter.  
 
Utgångspunkten måste inte vara en organisation, utan kan lika gärna vara ett system eller en 
produkt (ibid). Figur 4 visar resultatet av en brainstorming som gjordes av den brittiska 
motsvarigheten till svenska skogsvårdsstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Resultat från ett brainstormingmöte utan enskilda intressenter (Forestry 
Commission, 2004) 
    
Forestry Commission understryker att resultatet från ett brainstormingmöte med valda delar 
av personalen är begränsad till kunskapen och erfarenheten hos dessa personer. Kraven på 
kunskap om verksamheten och dess processer blir därav höga (ibid). 

3.2.4.2 Metod för identifiering av intressenter  

Sharp, Finkelstein & Galal (1999) har utvecklat en metod för att identifiera samtliga 
intressenter till ett internt informationssystem. Metoden utgår från fyra typer av 
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baslinjeintressenter. Utifrån baslinjeintressenterna identifieras leverantörs-, satellit- och 
klientintressenter. Metoden utgår från att baslinjeintressenterna är givna. Övriga intressenter 
identifieras utifrån interaktion mellan baslinjeintressenter och övriga intressentgrupper.  
 
Följande baslinjeintressenter finns inkluderade i metoden: 
 

• Användare: Personer som använder mjukvaran.  
• Systemutvecklare: Individer som utvecklar mjukvaran. 
• Lagstiftare: Myndigheter, fackliga organisationer och säkerhetsansvariga är exempel 

på baslinjeintressenter som ingår i denna grupp. Flertalet av dessa utformar riktlinjer 
som påverkar utformningen och användningen av systemet. 

• Beslutsfattare: Denna intressentgrupp inkluderar samtliga individer som har 
beslutsfattanderätt vid utvecklingen av systemet.  

 
Klientintressenterna tillhandahåller information till baslinjeintressenterna. De underlättar 
även baslinjeintressenternas arbete genom att utföra olika uppgifter.  
 
Leverantörsintressenterna inspekterar baslinjeintressenternas produkter.  
 
Satellitintressenterna interagerar med baslinjeintressenterna på många olika sätt, exempelvis 
genom kommunikation, regler, instruktioner samt informationssökning. 
 
Metoden fokuserar på interaktionen mellan baslinjeintressenter och övriga intressentgrupper 
snarare än interaktionen mellan intressenter och systemet. Sharp et al hävdar att interaktion 
mellan intressenter är lättare att följa än den mellan intressenterna och systemet. Figur 5 
visar alla de element som metoden inkluderar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Metodelement 

3.2.4.3 Intressenter härleds från organisationens informationsbehov 

I inledningen till teorikapitlet motiveras rapportens disposition genom att anknyta till 
Lundkvist, Grönvall & Theanders (2003) beskrivning av system engineering, där 
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intressentidentifiering ligger till grund för behovsanalysen (figur 3). Alter (2002) menar 
däremot att intressentidentifiering bör utgå från organisationens informationsbehov.  
 
Enligt författarnas tolkning av Alter bör utformning och kravspecificering av 
informationssystem huvudsakligen baseras på organisationens informationsbehov och 
förutsättningar, inte de enskilda individernas.  

3.2.5 Intressentegenskaper 

Intressenter som har identifierats bör beskrivas (Lundkvist, Grönvall & Theander, 2003). 
Beskrivningen syftar till att fånga upp viktiga egenskaper hos användarna, information som 
är viktig vid utveckling av informationssystem. 
 
Enligt Nectar (No date) bör intressentegenskaper inkluderas inom följande områden: ålder, 
kön, språk, kultur, utbildning, fysiska förutsättningar, specialkunskaper, tidigare erfarenheter 
av liknande system, IT-vana, tidigare träning av systemet, användningsfrekvens, incitament 
till användning av systemet samt riskfaktorer under arbetet med systemet. 

3.3 Behovsanalys 

Behovsanalys innebär att behov identifieras och dokumenteras.  Behovsanalysen målar upp 
en bild av de problem systemet förväntas lösa och motiverar således dess existens 
(Lundkvist, Grönvall & Theander, 2003).    

3.3.1 Organisationen och dess medarbetare  

Ämnesområdet som beskriver behovsanalys är brett och innefattar många olika synsätt, 
tekniker och angreppssätt. Författarna försöker i detta avsnitt ge en sammanfattad bild av 
ämnesområdet, utifrån den litteratur som granskats.  
 
I teoriavsnittet beskriver författarna intressentbegreppet efter följande definition: 
 
De människor och organisationer som påverkas av applikationen. 
 
Enligt definitionen kan intressent definieras som en individ i en verksamhet, men även som 
organisationen i sin helhet.  
 
Utifrån ovanstående synsätt beskriver litteraturen två olika angreppssätt för att identifiera 
behov. Det första angreppssättet utgår från individer i organisationen. Litteraturen beskriver 
ett flertal metoder som kan användas för att dokumentera deras behov.  
 
Synsätt nummer två utgår från organisationens informationsbehov. Enligt Houtari & Wilson 
(2001) berör litteraturen det första angreppssättet i betydligt större omfattning, men det finns 
dokumenterade metoder för att identifiera behoven hos en verksamhet. Ämnesområdet går 
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under namnet organizational need analysis. Det bör betonas att organizational need analysis 
syftar till att identifiera organisationens övergripande informationsbehov.  
 
Enligt Roster Technologies (2004) är behov hos verksamhetens intressenter en förlängning 
av organisationens behov. Utifrån det resonemanget finns det ingen anledning att identifiera 
organisationens behov eftersom detta framgår av individernas (ibid). Houtari et al har 
däremot invändningar mot ovanstående resonemang. Enligt Houtari et al speglar 
individernas behov organisationens, men endast utifrån förutsättningen att organisationen 
intressenter har mycket god kunskap om verksamhetens kritiska framgångsfaktorer, vilket 
enligt Houtari et al sällan är sant. 

3.3.2 Kanomodellen 

Kanomodellen är vanligt förekommande inom kvalitetsteknik och inkluderar begreppet 
kund. Författarna ser likheter mellan kund- och intressentbegreppet eftersom både kund och 
intressent har behov och förväntningar, dock av olika karaktär. Av den anledningen har 
författarna valt att inkludera Kanomodellen för att illustrera konsekvensen av varor eller 
system som inte motsvarar, eller överträffar, förväntningarna hos kund eller intressent.  
 
Kanomodellen delar in behov i tre kategorier (Bergman & Klefsjö, 2001). Den första 
kategorin benämns basbehov, vilka för kunden är självklara. Av den anledningen kan dessa 
behov inte identifieras genom att ställa frågor. Om produkten inte uppfyller basbehoven 
leder detta till missnöjda kunder (ibid). Exempelvis förväntar sig alla som köper en ny TV att 
bilden är i färg. 
 
Kategori nummer två benämns uttalade behov. Uttalade behov är vad kunden förväntar sig 
av produkten och upplever som viktigt. När man talar om behov i dagligt tal är det oftast de 
uttalade behoven man syftar på (ibid). Exempelvis anser många TV-köpare att det är viktigt 
med ett plant bildrör. 
 
Den tredje kategorin benämns omedvetna behov. Dessa behov är kunden inte medveten om. 
Genom att tillfredställa den tredje behovskategorin upplever kunden produkten som attraktiv 
(ibid). 
 
Bergman et al benämner basbehoven för nödvändig kvalitet, de uttalade behoven för 
förväntad kvalitet och de outtalade behoven för attraktiv kvalitet. En uppdelning som 
ursprungligen presenterades av Noriaki Kano. 
 
Figur 6 beskriver Kanomodellen. Kundtillfredsställelse är starkt knutet till graden av 
uppfyllelse hos de tre typerna av behov. 
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Figur 6. Kanomodellen enligt Bergman & Klefsjö (2001, s 311) 

3.3.3 Behovsanalys av individer  

När samtliga intressenter till ett informationssystem har identifierats ska deras behov 
kartläggas (Sommerville, 2001).  

Metoder för behovsinsamling   

Enligt Alexander & Stevens (2002) bör en behovsanalys inkludera flera tekniker. I följande 
avsnitt beskrivs ett antal av de vanligaste datainsamlingsmetoderna som används för att 
identifiera behov hos individer i en verksamhet.  

Observationer 

Observationer är en vanligt förekommande behovsidentifieringsmetod (ibid). För en mer 
utförlig beskrivning av metoden hänvisar författarna till metodavsnittet.  

Intervjuer 

Enligt Alexander et al går denna metod huvudsakligen ut på att fråga intressenterna om deras 
behov. Lilja (2002) rekommenderar att frågeställaren använder olika frågetyper beroende på 
vilken information som eftertraktas.  
 

• Berättarfrågor: Dessa frågor går inte att besvara med ett ja eller nej och används när 
en beskrivning av kundens behov eftertraktas. Frågorna inleds med orden: När, Var, 
Hur, Vem, Vad, Vilka, Varför. Exempelvis: Vad upplever du är viktigt... 

• Ledande frågor: Dessa består av ett påstående och bör användas när frågeställaren 
önskar en bekräftelse, exempelvis: Du upplever alltså... 

• Provokativa frågor: Lilja betonar att frågeställaren måste använda provokativa 
frågor försiktigt. Syftet med denna typ av frågor är att leda in intressenten i andra 
tankebanor och därav erhålla information som respondenten annars inte hade 
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berättat. En provokativ fråga kan exempelvis vara: Har ni verkligen tänkt igenom det 
här ordentligt? 

Fokusgrupper 

Enligt Robertson är fokusgrupp en bra metod för att identifiera behov hos flera intressenter 
samtidigt. Robertson påpekar dock att fokusgrupp främst bör användas för identifiering av 
uttalade behov. Varje fokusgrupp bör ha en moderator som styr diskussionen (Northumbria 
University, 2004). 

Uppgiftsanalys 

Uppgiftsanalys innebär att en intressents arbete kartläggs genom att identifiera vilka beslut 
intressenten måste ta och vilka problem denna ställs inför. Genom detta framträder en bild av 
intressentens informationsbehov. Robertson vill betona att tekniken är effektiv, men 
informationsbehovet som framträder är baserat på hur intressenten arbetar idag. Således är 
intressentens beslutsfattande och problemlösande baserat på dennes nuvarande 
arbetsuppgifter och ansvarsfördelning.  

3.3.4 Organisationens övergripande informationsbehov 

Teoriområdet organizational need analysis inkluderar tekniker för identifiering av 
organisationers övergripande informationsbehov. Författarna anser att området är intressant. 
Särskilt utifrån Alters (2002) funderingar, där han föreslår att utformningen av ett 
informationssystem ska utgå från organisationen informationsbehov, inte individernas.   

Devadasons metod 

Devadason (1997) menar att det är svårt att identifiera informationsbehov hos medarbetare i 
en organisation. Av den anledningen rekommenderar Devadason att utgångspunkten för en 
behovsanalys bör vara organisationen. 
 
Enligt Devadason förutsätter behovsidentifieringen att personerna som genomför analysen är 
väl insatta i organisationen. Av den anledningen föreslår Devadason att organisationens 
funktioner, processkartor, rapporter, projektrapporter och andra publikationer studeras.  
 
Behovsidentifieraren bör som ett andra steg studera intressenterna. Det framgår dock inte hur 
dessa identifieras. Följande punkter bör observeras: (ibid) 
 

• Historien och bakgrunden av intressentens avdelning. Vilka är målen och 
funktionerna? 

• Organisationsstrukturen runt avdelningen. 
• Detaljerad genomgång av respektive intressents arbete. Exempelvis, tillverkning 

utveckling, lönehantering. 
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Ovanstående information ligger till grund för identifiering av: 
 

• vilken information som finns tillgänglig hos intressenten. 
• vilka problem intressenten måste lösa och vilka beslut intressenten måste ta. 

 
Enligt Devadason skapar problemlösning och beslutsfattande ett informationsbehov. 
Behovsinsamlaren bör identifiera detta informationsbehov och använda det som 
utgångspunkt för en formell intervju.  
 
Vid intervjun bör följande frågeställningar beaktas (ibid): 
 

• Vilken typ av information? Fakta, åsikter, råd, tekniska detaljer, statistisk data eller 
teori? 

• I vilken form? Graf, tabell, dokument eller rapport? 
• För vilket ändamål? 
• När behövs informationen? Varje timme, dag, vecka, månad eller år? 

Kritiska framgångfaktorer 

Ett angreppssätt för att identifiera en organisations informationsbehov är genom 
användningen av kritiska framgångsfaktorer.  
 
Rockhart (refererad i Chen, 1999) beskriver kritiska framgångsfaktorer utifrån följande 
definition ”... the limited number of areas in which results, if they are satisfactory, will 
ensure successful competitive performance for the organization”. Definitionen säger att om 
en organisation uppfyller sina kritiska framgångsfaktorer säkerställer detta organisationens 
konkurrenskraft. Boynton & Zmud (refererad i Chen, 1999) beskriver begreppet med  
följande definition ”... few things that must go well to ensure success for a manager or an 
organization”. Båda definitionerna tyder på att antalet faktorer är få. Chen specificerar detta 
ytterligare när han påstår att de kritiska framgångsfaktorerna vanligtvis är tre till sex. 
Definitionerna är noga med att inte begränsa vad en kritisk framgångsfaktor kan vara för 
någonting.  
 
När kritiska framgångsfaktorer används som angreppssätt för att identifiera 
informationsbehov fokuseras arbetet på ledare i organisationen (Tibar, 2002). Tibar har 
använt sig av intervjuer vid insamling av information. Ledarna har fått specificera vilka 
kritiska framgångsfaktorer som är viktiga i deras del av företaget för att de övergripande 
målen ska nås. Utifrån detta var det möjligt att identifiera den information som behövdes för 
att de kritiska framgångsfaktorerna ska uppfyllas.  
 
Huotari & Wilson (2001) använde sig av öppna kvalitativa intervjuer vid ett liknande 
arbetssätt. Huotari et al bekräftar att kritiska framgångsfaktorer som metod är värdefull för 
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att identifiera en organisations mål och som underlag för informationsbehov hos personalen i 
organisationen. 

3.3.5 Motsättningar mellan behov 

Att tillfredställa samtliga behov är en omöjlighet (Sommerville, 2001). Anledningen till detta 
är flera. De tillgängliga resurserna är begränsade och vissa behov är på grund av tekniska 
begränsningar omöjliga att tillgodose. Det kan även vara så att behoven står i konflikt 
sinsemellan. Endast ett av behoven går då att uppfylla. Utifrån ovanstående resonemang är 
det tydligt att behoven måste kunna prioriteras inbördes (ibid). 

Behovskategorisering 

Fellows & Hooks (1997) föreslår att behoven delas upp i följande tre kategorier: 
 

• Obligatoriska behov: Tillfredställelse av dessa behov är en förutsättning för att skapa 
systemet. Listan av obligatoriska behov tenderar att bli lång. Fellows et al föreslår att 
respektive behov bedöms utifrån informationssystemets övergripande syfte och 
målsättningar innan det klassificeras som ett obligatoriskt behov. 

• Högt åtråvärda behov: Tillfredställelse av dessa behov skapar fördelar för separata 
intressenter, vilket innebär att samtliga användare inte drar nytta av dessa 
egenskaper.  

• Mervärdesbehov: Med mervärdesbehov åsyftas behov som för användaren är 
betydelsefulla, men inte nödvändiga för att systemet ska fungera.  

Rangordning av intressenter 

Fellows & Hooks (1997) föreslår att intressenterna bör inkluderas i rangordningsprocessen. 
Enligt Fellows et al bör intressenterna väga behoven på en skala från ett till tre, där ett 
innebär att behovet inte är viktigt och tre betyder att behovet är viktigt. Medelvärdet av 
intressenternas preferenser speglar hur viktigt intressenterna anser behovet vara. 

3.3.6 Kravspecifikation 

Kravspecifikation är ett dokument som beskriver systemet. Utgångspunkten för 
kravspecifikationen är behovsanalysen. I specifikationen är respektive krav associerat med 
ett eller flera behov.  Lundkvist, Grönvall & Theander (2003) beskriver två huvudsakliga 
typer av krav. Funktionskrav som representerar en funktion i systemet, och prestationskrav 
som beskriver en funktions prestationsförmåga kvantitativt.  
 
Examensarbetets andra syfte är att utforma rekommendationer till ett processtyrningssystem 
grundat på en behovsinsamling och inkluderar inte utformning av en kravspecifikation. 
Författarna vill ändå uppmärksamma läsaren på att en behovsinsamling vanligtvis följs upp 
av en kravspecifikation som inkluderar systemets samtliga funktioner.   
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4 Analys – Intressent- och behovsidentifiering 
I analyskapitlet resonerar författarna om teori som uppmärksammats i litteratur rörandes 
intressent- och behovsidentifiering. Resonemangen sker utifrån examensarbetets första syfte.  

4.1 Intressentidentifiering 

Samtliga resonemang som inkluderas i kapitlet är en konsekvens av författarnas användning 
av metoden brainstorming. Författarna tillämpade metoden för att resonera kring befintliga 
metoder gällandes intressent- och behovsidentifiering, i syfte att identifiera nya systematiska 
angreppssätt med motsvarande ändamål.   

4.1.1 Intressentbegreppet 

Eftersom roller i organisationen kan anses vara intressenter bör även större delar av 
verksamheten, exempelvis processer samt aktiviteter, även de kunna klassificeras som en 
intressent till ett informationssystem. Författarna baserar ovanstående påstående på Roster 
Technologies (2004) resonemang, där intressenternas informationsbehov endast är en 
förlängning av verksamhetens. Således bör delprocesser och aktiviteter kunna beskrivas som 
intressenter, med ett informationsbehov, på motsvarande sätt som individer i verksamheten. 
 
Författarna har utifrån ovanstående resonemang valt att utvidga intressentbegreppet till att 
inkludera en aktivitet, process eller rollbeteckning som använder sig av systemet för att 
erhålla information. 

4.1.2 Strategiskt initiativ & systemdefinition 

Enligt författarna utgår informationssystem från ett strategiskt initiativ från ledningen eller 
annan del av verksamheten, och är  resultatet av ett effektiviseringsbehov från verksamheten. 
Författarna konstaterar utifrån ovanstående resonemang att systeminitiativet har sitt ursprung 
i organisationens övergripande informationsbehov. Konsekvent är organisationen systemets 
primära intressent.  
 
Det strategiska initiativet följs av en systemdefinition. Med systemdefinition avses att 
informationssystemet definieras och avgränsas, vilket följer tankesätt från System 
Engineering. Definitionen kan vara mer eller mindre avgränsad, men bör hållas så pass 
allmän att den öppnar upp för möjligheten att identifiera intressenter som annars omedvetet 
exkluderats. 

4.1.3 Basintressenter 

Det är enkelt att konstatera att verksamheten är den primära intressenten. Det är svårare att 
härleda organisationens övergripande informationsbehov till enskilda intressenter i 
verksamheten. Om verksamhetens informationsbehov kan identifieras bör det vara möjligt 
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att utifrån den informationen, identifiera informationssystemets basintressenter. Med 
basintressenter åsyftas huvudprocesser. 

4.1.4 Organisationens övergripande informationsbehov 

Resonemangen som förts hitintills har handlat om identifiering av informationssystemets 
basintressenter, genom identifiering av verksamhetens övergripande informationsbehov. 
Huotari & Wilson (2001) föreslår användningen av kritiska framgångsfaktorer för detta 
ändamål. Enligt Tibar (2002) är det verksamhetens ledare som bör intervjuas för att erhålla 
denna information.  
 
Kritiska framgångsfaktorer är inte synonymt med informationsbehov. De kritiska 
framgångsfaktorerna svarar på vad organisationen måste uppnå för att lyckas med sin 
verksamhet, inte vilket informationsbehov organisationen har. För att identifiera 
informationsbehovet behövs metoder som kan utgå från en kritisk framgångsfaktor och 
identifiera informationsbehovet till denna.  
 
Släktskapsdiagram är en metod som är användbar för att strukturera och organisera verbal 
information. Metoden utgår från en frågeställning. En tänkbar frågeställning kan exempelvis 
vara: Vilken information behövs för att ”kritisk framgångsfaktor X” ska uppnås?  
 
Metoden förutsätter att de personer som utför analysen har god kunskap inom 
ämnesområdet. Av den anledningen kan det vara fördelaktigt att de individer som bidragit 
med att identifiera organisationens kritiska framgångsfaktor även är med och identifierar 
informationsbehovet. 
 
Författarna ser en risk med att informationsbehov tillhörande en kritisk framgångsfaktor 
tillhör en annan huvudprocess. Konsekvent  bör det uppmärksammas vilken information som 
hör till vilken process, baserat på ansvarsfördelningen i organisationen. Detta fenomen kan 
exempelvis uppenbara sig när flera huvudprocesser har samma kritiska framgångsfaktor.       

4.1.5 Koppling till systemdefinitionen 

Organisationens informationsbehov överensstämmer nödvändigtvis inte med 
informationssystemets huvudsakliga funktion. Om organisationen delas upp i logiska 
delområden, exempelvis huvudprocesser, bör en koppling mellan processens övergripande 
informationsbehov och informationssystemets definition, signalera att processen är en 
basintressent till informationssystemet. Med koppling menas att processens 
informationsbehov kan härledas till en tänkbar ”output” från informationssystemet, där 
systemet begränsas och specificeras av systemdefinitionen.  
 
Alter (2002) för ett liknande resonemang när han påstår att utgångspunkten för ett 
informationssystem bör vara organisationen, inte enskilda individer. Ett resonemang som går 
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tvärtemot delar av litteraturen där behovsidentifiering utgår från intressenterna, inte som i 
detta fall där identifiering av intressenter utgår från behovet.  

4.1.6 Utebliven koppling 

Identifieras inte ett samband mellan en huvudprocess och systemdefinitionen är de resurser 
som lagts ned på att identifiera informationsbehovet inte bortkastat. Enligt författarna är det 
intressant att få en bild av verksamhetens informationsbehov oavsett om huvudprocessen 
bedömts vara en basintressent eller inte. Med informationen kan exempelvis ett nytt 
effektiviseringsbehov uppmärksammas.      

4.1.7 Revidera systemdefinitionen 

Ett tillvägagångssätt som förekommer i flertal metoder är att längre bak i processkedjan dra 
nytta av nyvunnen kunskap med hjälp av iterering. Information som skapats av processen 
används när delar av processen upprepas. För System Engineering är detta en av 
grundstenarna i samband med produktutveckling (Lundkvist, Grönvall & Theander, 2003). 
Samma tanke bör med fördel kunna användas vid identifiering av intressenter till ett internt 
informationssystem. Förslagsvis kan organisationens systemdefinition revideras vid 
upptäckter av nya möjligheter med systemet eller för att reducera identifikationsarbetet om 
systemdefinitionen inkluderar fler intressenter än de tillgängliga resurserna kan hantera.  

4.1.8 Intressenter efter rollbeteckning 

Författarna har diskuterat möjligheten att identifiera vilka av organisationens huvudprocesser 
som är en intressent, genom att koppla samman deras informationsbehov med 
systemdefinitionen. En sådan analys för med sig två stycken resultat. Det ger en bild över 
organisationens övergripande informationsbehov och det gör det möjligt att särskilja de 
processer som är intressenter till informationssystemet med dem som inte har något intresse 
av systemet. Således erhålls en grov bild av systemets behov och intressenter.  
 
För att skapa en komplett behovsbild behöver däremot samtliga av systemets intressenter 
kartläggas efter sin rollbeteckning. Detta är nödvändigt för att identifiera behov som kan 
härledas till specifika rollbeteckningar.   

4.1.9 Basintressenter som utgångspunkt 

Basintressenterna inkluderar delprocesser där olika roller är knutna. Med detta som 
utgångspunkt antar författarna att en basintressent inkluderar en eller flera rollbeteckningar 
som är intressenter till systemet. Basintressenterna blir således en utgångspunkt för att 
identifiera ytterligare intressenter på en mer detaljerad nivå.  
 
Författarna anser att det bästa sättet för identifiering av övriga intressentgrupper är att utifrån 
organisationens processkartläggning göra en subjektiv bedömning av respektive delprocess. 
Bedömningen ska avgöra om delprocessen är en intressent till systemet. Ett bekräftande 
motiverar ytterligare analyser av delprocessen för att utröna om dess delprocesser motsvarar 
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en intressent. Bedöms delprocessen inte vara en intressent innebär det att dess delprocesser 
inte är det heller. Ingen ytterligare analys av delprocessen bör därför genomföras.  
 
Det är viktigt att vara medveten om att behov på individnivå i hög grad speglas av 
organisationens nuvarande struktur. En struktur som inte nödvändigtvis överensstämmer 
med organisationens informationsbehov. Konsekvent överensstämmer verksamhetens behov 
inte alltid med behoven hos enskilda individer, vilket kan göra det svårt att härleda 
organisationens behov till en roll i verksamheten.   
 
Resonemangen som förs ovan innebär att basintressenter bryts ned till en nivå som 
motsvaras av en tydlig rollbeteckning. Genom att sammanställa de identifierade 
intressenterna erhålles en karta över samtliga intressenter som ingår i en basintressent (figur 
4). Används tillvägagångssättet på samtliga basintressenter erhålles en komplett bild av 
systemets intressenter.  
 
Författarna vill påminna om att resonemangen endast inkluderar en intressentkategori – 
användarna. 

4.2 Behovsidentifiering på individnivå 

Utformning av ett informationssystem förutsätter att intressenternas behov identifieras och 
struktureras.  

4.2.1 Urval 

Författarna ser det som resursslöseri att göra en behovsanalys av samtliga individer i en 
intressentgrupp, eftersom likartade intressentegenskaper bör enligt författarna resultera i 
likartade behov. Konsekvent betyder det att en behovsanalys av en homogen grupp kan 
utföras med ett färre antal personer än om gruppens intressentegenskaper skiljer sig åt i 
betydande omfattning. 
 
En rollbeteckning i en organisation representerar ett varierande antal individer. Det är 
troligare att en mindre grupp har en mer homogen sammansättning än en större grupp. 
Individer i den mindre gruppen har mer troligt en likartad utbildning, förfogar över 
jämförliga kunskaper och har likartade arbetsuppgifter. Dessa egenskaper skiljer sig troligen 
åt i större utsträckning bland individer i den större gruppen.  
 
Ovanstående resonemang för med sig ett antal viktiga frågeställningar: 
 

• På vilka kriterier kan det avgöras huruvida en intressentgrupp är homogen eller inte? 
• Hur många individer är det nödvändigt att inkludera i behovsanalysen för en 

homogen respektive heterogen intressentgrupp? 
• Bör intressentegenskaperna viktas sinsemellan? 
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Intuitivt ser författarna svårigheter med att skapa en systematisk modell som svarar mot 
ovanstående frågeställningar. Istället anser författarna att bedömningarna bör göras utifrån 
det sunda förnuftet, åtminstone till en början. Användning av metodiken påvisar möjligen 
vilka intressentegenskaper som svarar mot likartade behov, vilket kan ligga till grund för en 
systematisk bedömning i framtiden. Detta rymdes tyvärr inte inom tidsplanen för detta 
examensarbete. Författarna vill dock betona vikten av att intressentegenskaperna hos de 
utvalda individerna speglar dem av gruppen. 

4.2.2 Behovsinsamlingstekniker 

Litteraturen redogör för en mängd olika tekniker för behovsidentifiering. Författarna har valt 
att dela in metoderna i två grupper. Den första gruppen består av metoder som inkluderar 
intressenten aktivt, exempelvis intervjuer, samtal och fokusgrupper. Grupp nummer två 
inkluderar tekniker där observatören identifierar intressentens behov, utan att denna är 
engagerad i behovsinsamlingsprocessen. Till denna kategori hör exempelvis observation och 
dokumentanalys. Det förekommer även tekniker som kan kategoriseras till både grupp ett 
och två, till exempel uppgiftsanalys. Hädanefter benämns grupp ett som 
intressentperspektivet och grupp två som observatörsperspektivet. 

Intressentperspektivet 

Tekniker som tillhör intressentperspektivet placerar behovsinsamlaren nära respondenten. 
Intressenten kan med egna ord beskriva sitt informationsbehov och behovsinsamlaren kan 
med en relativt liten resursförbrukning erhålla stora mängder detaljerad information. 
Däremot är det sannolikt att de identifierade behoven präglas av individens nuvarande 
arbetssituation och kunskaper, vilket begränsar behovsinsamlingen till intressentens 
förutsättningar.  

Observatörsperspektivet 

Observatörsperspektivet distanserar behovsinsamlaren från intressenten. Genom att kartlägga 
och observera individens arbete identifieras dennes informationsbehov. Detta görs utifrån de 
problem och beslut intressenten måste lösa respektive ta i sitt arbete. Observatörens 
förståelse om informationssystemet och dess möjligheter präglar dennes förutsättningar att 
identifiera intressentens behov utifrån organisationens perspektiv. Devadason (1997) betonar 
därför vikten av att behovsinsamlaren har god kunskap om processen som observeras.  
 
Distanseringen kan innebära svårigheter med att identifiera behov som förutsätter 
detaljkunskaper om processen.   
 
Behovsinsamlaren bör utifrån sina kunskaper om systemet och organisationen ha 
förutsättningar att identifiera möjligheter till utvidgning av intressentens arbetsuppgifter. 
Observatören utgår från vilka problem intressenten skulle kunna lösa och vilka beslut 
intressenten skulle kunna ta. 
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Föregående frågeställningar bör med fördel kunna utföras med hjälp av organisationens 
övergripande informationsbehov. Eftersom det övergripande informationsbehovet är ett 
underlag för omedvetna behov hos intressenten.  

4.2.2.1 Angreppssätt 

Författarna anser att de båda synsätten kompletterar varandra och, tillsammans med 
verksamhetens övergripande informationsbehov, skapar förutsättningarna för en komplett 
behovsbild av intressenten.  

4.2.3 Reducering och prioritering  

En intressent har vanligtvis ett flertal behov och det kan finnas många intressenter. Detta kan 
ge upphov till fler behov än vad som kan tillfredställas med de resurser som finns 
tillgängliga. Av den anledningen är det viktigt att kunna reducera och rangordna behov, så 
resurserna kan användas på ett effektivt sätt under systemutvecklingsprocessen. 

4.2.3.1 Behovsreducering 

Enligt författarna verkar det rimligt att behovsprioriteringen inleds med att utesluta följande 
två behovskategorier: 
 
Dubbletter: Behov som svarar mot samma funktion definierar vi som en dubblett. 
Författarna ser en svårighet med att avgöra vilka behov som är dubbletter eftersom 
motsvarande behov kan uttryckas på olika sätt.  
 
Otillfredsställbara behov: Till denna behovskategori hör behov som är omöjliga att 
tillfredställa inom ramen för systemutvecklingsarbetet. Begränsande faktorer kan vara 
kompetens, tid, teknik och pengar. Det kan vara svårt att avgöra huruvida ett behov går att 
tillfredställa eller inte. Ett tänkbart tillvägagångssätt utgår från en kollektiv bedömning där 
individer med kompetens inom berörda områden avgör om behovet är otillfredsställbart.  

4.2.3.2 Behovsprioritering 

Föregående avsnitt diskuterade möjligheten att eliminera vissa behov.  Ett naturligt nästa 
steg är att prioritera de återstående behoven. 

Obligatoriska behov 

Fellows & Hooks (1997) har valt att dela in behoven i tre kategorier. Den första kategorin 
benämns obligatoriska behov, och beskriver vad systemet förutsätter för att fungera.  
 
Författarna ser det logiskt att identifiera de obligatoriska behoven som ett första steg i 
prioriteringsanalysen, eftersom detta kan göras utan intressenternas medverkan. Fellows & 
Hooks (1997) föreslår att systemets övergripande syfte och målsättningar ska ligga till grund 
för bedömningen. Enligt författarna bör därför systemdefinitionen och organisationens 
övergripande informationsbehov kunna användas för att genomföra bedömningen. För att 
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inte listan av obligatorium ska bli allt för omfattande är det viktigt att bedömningen utgår 
från följande definition:  
 
Ett behov som är nödvändigt för systemets existens.  
 
Författarna vill betona risken med att vissa grundläggande behov inte identifieras i 
behovsanalysen, på grund av att intressenterna tar dessa behov för givet. Det är viktigt att 
personerna som är involverade i projektet undersöker om det existerar något obligatoriskt 
behov som ännu inte uppmärksammats, eftersom det enligt Kano-modellen finns ett starkt 
samband mellan missnöjda kunder och uteblivna basbehov.  

Övriga behov 

Efter att dubbletter och otillfredsställbara behov eliminerats samt obligatoriska behov 
identifierats, återstår en kategori författarna valt namnge övriga behov. Till denna kategori 
hör uttalade behov och omedvetna behov.  
 
Fellows & Hooks (1997) föreslår att intressenterna är de som bör rangordna de övriga 
behoven. Enligt Fellows et al bör intressenterna väga behoven på en skala. Författarna 
instämmer med Fellows et al när han föreslår att intressenternas åsikter kan användas som ett 
led i prioriteringsprocessen, men vill uppmärksamma att respektive behov även förknippas 
med en resursåtgång. Vissa behov är resurskrävande, medan andra kan tillfredställas med 
relativt små resurser. Enligt författarna är detta en bedömning intressenterna har svårt att 
genomföra. Det är därför viktigt att även systemutvecklarna bedömer respektive behov 
utifrån ett resursperspektiv.  
 
Det är fullt möjligt att bedöma respektive behov kvantitativt och använda den data som en 
bedömningsgrund för vilka behov som bör prioriteras. Lämpligt verktyg för distribution av 
behoven är exempelvis frågeformulär. 

Frågeställningar rörande behovsprioritering  

Författarna vill belysa nedanstående frågeställningar rörandes behovsprioritering: 
 

• Ska samtliga intressenter bedöma samtliga behov eller ska intressenterna bedöma 
sina egna behov? 

o En intressent sätter sannolikt högre betyg på de behov den själv 
uppmärksammat, eftersom behoven kan relateras till intressentens arbete.  

o Kommuniceras samtliga behov ut till alla intressenter ges de möjligheten att 
uppmärksamma omedvetna behov.  

o Det kan vara svårt för en intressentgrupp att göra en rättvis bedömning av ett 
omedvetet behov. 
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• Om organisationen gör bedömningen att vissa processer är av större betydelse för 
verksamheten än andra. Ska behoven från dessa processer väga tyngre i 
prioritetsbedömningen?   

• Ska intressenternas och systemutvecklarnas perspektiv vägas lika? 
 
Författarna ser en poäng med att sammanställningen av behoven görs utifrån preferenserna 
hos respektive intressentgrupp. På det viset uppmärksammas behov som är viktiga för 
enskilda rollbeteckningar, vilka annars skulle ha drunknat i helheten om bedömningen utgått 
från ett medelvärde av samtliga intressenter.   
 
Det är även intressant att bedöma behoven utifrån preferenserna från samtliga 
intressentgrupper. En analys som bör urskilja behov vilka prioriteras av flera 
intressentgrupper.  
 
Systemutvecklarna bör bedöma respektive behov utifrån ett resursperspektiv. Författarna 
undviker medvetet att ange några konkreta siffror i samband med prioriteringsanalysen. 
Teoretiskt skulle ett behov kunna prioriteras upp eller ned med 20 procent av sin 
bedömningspoäng. Motsvarande resonemang är aktuellt vad gäller viktningen av respektive 
intressentgrupp. Av den anledningen anser författarna att prioriteringen bör utföras i grupp 
utan en konkret bedömningsmall. 
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5 Resultat - Intressent- & behovsidentifiering 
Följande kapitel beskriver de framtagna metoderna, redogör för de för och nackdelar 
författarna ser med att använda sig av metoderna för identifiering av intressenter och behov 
samt redogör för metodernas förutsättningar och avgränsningar.   

5.1 Intressent- & behovsidentifieringsmetoden 

Utifrån de resonemang som fördes i analysavsnittet har författarna skapat två metoder för att 
identifiera intressenter och deras behov vid utformning av interna informationssystem. 
Författarna har valt att namnge metoderna intressentidentifieringsmetoden (IIM) och 
behovsidentifieringsmetoden (BIM).   
 
Metoderna bör tillämpas av individer med god kunskap om både organisationen, systemet, 
och systemutvecklingsprocessen. Det bör även underlätta om dessa individer har ett brett 
kontaktnät i organisationen, eftersom aktiviteter och delmoment förutsätter inblandning från 
berörda medarbetare med expertkunskaper.   

5.1.1 Metodsummering 

Författarna vill genom en metodsummering belysa intressent- och 
behovsidentifieringsmetodens för- och nackdelar, samt deras förutsättningar. 
 
Metoderna: 

• Är ett systematiskt och resurseffektivt tillvägagångssätt för att identifiera intressenter 
till ett internt informationssystem. 

• Genererar en bild av verksamhetens övergripande informationsbehov. 
• Stödjer genombrottstänkande. 
• Stimulerar till nya idéer. 

 
 
Metoderna är inte: 

• Lösningen på alla problem kring identifiering av intressenter i samband med 
utveckling av informationssystem. 

• Snabbt genomförd. Att systematiskt utvärdera en stor del av verksamheten kräver 
stora mängder resurser och är tidskrävande. 

• Tillräckligt utvärderad. En fullständig tillämpning av metoderna har inte genomförts. 
 
Metoderna förutsätter att: 

• Samtliga av verksamhetens processer finns kartlagda. 
• Medarbetare från olika delar av organisationen deltar i identifikationsprocessen. 
• Tillräckligt med erhållna resurser finns tillgängliga. 
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Figur 7 är en förenklad schematisk bild av intressent- och behovsidentifieringsmetoden. 
Figuren inkludera samtliga delmoment med tillhörande input och output, men inkluderar inte 
delmomentens ingående aktiviteter. Figuren beskriver även metodernas inbördes samband.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Förenklad bild av intressent- och behovsidentifieringsmetoden 
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Figur 8. Intressentidentifieringsmetoden 
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Figur 9. Behovsidentifieringsmetoden 
 
Metoderna definierar en intressent som en process eller roll med ett informationsbehov från 
systemet. Metoderna är således inte lämpliga för identifikation av övriga intressentgrupper 
och deras behov, exempelvis systemutvecklare eller kunder. 

5.2 Intressentidentifieringsmetoden (IIM) 

Författarna har tagit fram en systematisk metod för att identifiera intressenter till ett internt 
informationssystem. Se figur 8 för en helhetsbild av metoden. Metoden utgår från 
organisationens huvudprocesser och vilken information de behöver, för att bedriva en 
framgångsrik verksamhet.  
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5.2.1 Intressentschema 

Intressentidentifieringsmetoden inkluderar vad författarna valt benämna intressentschema. 
Ett intressentschema är en schematisk bild över delprocesser och aktiviteter som ingår i en 
basintressent.  

5.2.2 Definition av kritisk framgångsfaktor  

Kritiska framgångsfaktorer är en central del av intressentidentifieringsmetoden och 
definieras som: 
 
Ett fåtal saker som om de uppfylls, åstadkommer en effektiv och framgångsrik verksamhet.  
 
Definitionen inkluderar faktorer som verksamheten förutsätter för sin fortlevnad och faktorer 
som stimulerar konkurrenskraft och effektivitet. 

5.2.3 Systemdefinitionen  

Systemdefinitionen definierar och avgränsar informationssystemet. Systemdefinitionen utgår 
från det strategiska initiativet och ska vara utformad innan tillämpningen av metodiken 
påbörjas.   

5.2.4 Intressentidentifieringsmetodens delmoment 

Metoden är uppdelad i fyra delmoment. Respektive delmoment representeras i figur 8 av en 
färg och namnges II-1, II-2, II-3 och II-4.   
 

• II-1: Identifiering av organisationens övergripande informationsbehov (gul). 
• II-2: Identifiering av informationssystemets basintressenter (röd). 
• II-3: Identifiering av informationssystemets övriga intressenter (blå). 
• II-4: Identifiering av rollbeteckningar från intressentschemat (grön). 

5.2.4.1 Beskrivning av delmoment ett (II-1) 

Delmoment ett utgår från en av verksamhetens huvudprocesser i syfte att generera en bild av 
processens övergripande informationsbehov. Följande avsnitt beskriver delmomentets 
ingående aktiviteter.  

Välj en huvudprocess 

Samtliga huvudprocesser ska analyseras en i taget. Författarna ser en poäng med att analysen 
påbörjas med huvudprocesser som inkluderar uppenbara intressenter eftersom den mognad 
som skapas i identifieringsarbetet av de mera lättfunna intressenterna kan vara betydelsefull 
för identifiering i övriga processer, där intressenterna inte är uppenbara. 

Identifiera huvudprocessens kritiska framgångsfaktorer 

Aktiviteten inkluderar följande steg: 
 

• Identifiera en eller flera individer med god kunskap om processen.  
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• Säkerställ att dessa individer har god förståelse för vad en kritisk framgångsfaktor är 
för någonting. 

• Be personerna identifiera vad de anser är processens kritiska framgångsfaktorer. 
• Gör en sammanställning av identifierade framgångsfaktorer. 

Identifiera huvudprocessens övergripande informationsbehov  

Aktiviteten utgår från de kritiska framgångsfaktorer som identifierades i föregående 
aktivitet. Aktiviteten identifierar den information som är nödvändig för att skapa 
förutsättningar för uppfyllanden av respektive framgångsfaktor. Aktiviteten inkluderar 
följande steg:  
 

• Samla en grupp människor med god kunskap om processen. 
• Arrangera ett släktskapsdiagramseminarium för att identifiera informationsbehovet 

hos respektive kritisk framgångsfaktor.  
• Sammanställ informationsbehovet för samtliga av huvudprocessens 

framgångsfaktorer. Den sammanställda behovsbilden motsvarar huvudprocessens 
övergripande informationsbehov. 

 
Författarna valde släktskapsdiagram som verktyg eftersom det sammanställer verbal 
information systematiskt och stimulerar till genombrottstänkande.  

5.2.4.2 Beskrivning av delmoment två (II-2) 

Del två utgår från processens övergripande informationsbehov och  syftar till att avgöra vilka 
av organisationens huvudprocesser som är basintressenter till informationssystemet.  
 
Bedömningsgrunden är följande: Om det existerar en koppling mellan systemdefinitionen 
och huvudprocessens övergripande informationsbehov är huvudprocessen en basintressent 
till systemet. Med koppling menas att processens informationsbehov kan härledas till en 
tänkbar ”output” från informationssystemet, där systemet begränsas och specificeras av 
systemdefinitionen. Bedömningen bör göras av en grupp individer som är väl insatta i både 
informationssystemet och huvudprocessen.  
 
Bedöms huvudprocessen inte vara är en basintressent till informationssystemet görs följande 
antagande: Delprocesser och roller som inkluderas i huvudprocessen är inte heller de 
intressenterna till systemet. Utifrån ovanstående antagande finns det ingen anledning att 
ytterligare utvärdera en huvudprocess som inte bedömts vara en basintressent. 
 
Delmoment två ger två resultat. Det första är en beskrivning av huvudprocessens 
informationsbehov kopplat till systemet. Det andra är en basintressent till systemet.      
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Revidera systemdefinitionen 

När systemdefinitionen kopplas samman med huvudprocessens övergripande 
informationsbehov kan ett behov av att förändra systemdefinitionen uppstå. Författarna har 
identifierat följande orsaker för revidering av systemdefinitionen: 
 

• Nya möjligheter med systemet upptäcks men dessa ryms inte inom den nuvarande 
systemdefinitionen. 

• Informationsbehovet som anknyter till systemdefinitionen är alltför omfattande.  
 
Uppmärksammas inget revideringsbehov görs ingen ändring av den befintliga 
systemdefinitionen. 

5.2.4.3 Beskrivning av delmoment tre (II-3) 

Delmoment tre utgår från organisationens basintressenter. En basintressent inkluderar 
informationssystemets övriga intressenter. Med övriga intressenter menas delprocesser. 
Metodiken i del tre syftar till att identifiera samtliga övriga intressenter vilka ingår i 
respektive basintressent. 
 
Bedömningen görs utifrån liknande förutsättningar som i delmoment två. Identifieras en 
koppling mellan delprocessen och det övergripande informationsbehovet kopplat till 
systemet, görs bedömningen att delprocessen är en intressent till informationssystemet. 
Bedöms en delprocess inte vara en intressent utgår modellen från att delprocessen inte 
inkluderar några ytterligare intressenter.  

5.2.4.4 Beskrivning av delmoment fyra (II-4) 

Delmoment fyra är metodens sista delmoment och syftar till att identifiera rollbeteckningar 
utifrån intressentschemat, som skapas i delmoment två och tre.   
 
Respektive delprocess analyseras i ett försök att hitta roller som kan knytas till intressenten. 
Det går nödvändigtvis inte att identifiera roller till samtliga delprocesser. Det kan vara 
särskilt svårt att hitta lämpliga rollbeteckningar bland intressenter som ligger nära basen i 
intressentschemat.  
 
Intressentidentifieringsmetoden resulterar i en rollförteckning som är en sammanställning av 
samtliga rollbeteckningar identifierade som systemets intressenter. Rollförteckningen är 
utgångspunkten i behovsanalysen. 

5.3 Behovsidentifieringsmetoden (BIM) 

Behovsidentifieringsmetoden (BIM) utgår från rollförteckningen som ges av 
intressentidentifieringsmetoden (IIM). 
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5.3.1 Behovsidentifieringsmetodens delmoment 

Metoden är uppdelad i tre delmoment. Respektive delmoment representeras i figur 9 av en 
färg och namnges BI-1, BI-2 och BI-3.   
 

• BI-1: Val av lämpliga individer för behovsinsamling (gul). 
• BI-2: Identifiering av intressenternas informationsbehov (röd). 
• BI-3: Prioritering  av informationsbehov (blå). 

5.3.1.1 Beskrivning av delmoment ett (BI-1)  

Delmoment ett utgår från rollförteckningen varifrån en rollbeteckning väljs ut. Efter det görs 
en sammanställning av rollbeteckningens intressentegenskaper. Sammanställningen avgör 
om rollbeteckningen bör klassificeras som heterogen eller homogen, vilket ligger till grund 
för huruvida ett större eller mindre antal individer bör inkluderas i delmoment två. 
Delmomentets aktiviteter beskrivs i nedanstående avsnitt. 

Val av rollbeteckning 

Samtliga rollbeteckningar ska utvärderas. Författarna föreslår att intressenter som bedömts 
ha ett stort behov av systemet utvärderats först eftersom de kunskaper som erhålls i samband 
med behovsinsamlingen kan användas för identifiering av behov hos de resterande 
rollbeteckningarna.   

Kartläggning av intressentegenskaper  

Aktiviteten kartlägger intressentegenskaperna hos de individer som ingår i rollbeteckningen. 
Viss information kan behöva inhämtas från individerna själva, medan annan information kan 
finnas tillgänglig i olika register.   
 
Beroende på organisation och informationssystem kan det vara lämpligt att reducera 
alternativt komplettera de intressentegenskaper som bedöms vara av intresse. Följande 
intressentegenskaper rekommenderas av litteraturen: ålder, kön, språkkunskaper, utbildning, 
arbetsuppgifter, it-vana och tidigare erfarenhet av liknande system. 

Heterogen eller homogen rollbeteckning 

Det kan vara svårt att avgöra huruvida en rollbeteckning har en homogen sammansättning 
eller inte. En heterogen rollbeteckning kräver en mer omfattande behovsinsamlingsinsats i 
delmoment två, eftersom stor spridning bland intressentegenskaperna innebär att ett större 
antal individer behövs för att deras intressentegenskaper ska motsvara de av 
rollbeteckningens. Individantalet bör även präglas av de resurser som finns tillgängliga i 
samband med informationssystemets behovsinsamlingsprocess. 

5.3.1.2 Beskrivning av delmoment två (BI-2) 

I delmoment två identifieras behov hos de individer som urskiljs i delmoment ett. 
Behovsidentifieringen har sin utgångspunkt i två stycken synsätt: intressentperspektivet och 
observatörsperspektivet.   
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Intressentperspektivet 

Intressentperspektivet inkluderar intressenten aktivt i arbetet med att identifiera 
informationsbehov. Intervjuer, samtal och fokusgrupper är exempel på användbara verktyg 
för behovsinsamling. Under detta perspektiv präglas intressentens behov i hög grad av den 
nuvarande arbetssituationen. 

Observatörsperspektivet 

Observatörsperspektivet utgår från observatörens tolkning av intressentens arbete och 
inkluderar basbehov och omedvetna behov. Dokumentanalys, uppgiftsanalys och 
observation är exempel på användbara verktyg. Till perspektivet ingår även organisationens 
övergripande informationsbehov. 
 
Observatören bör använda sig av nedanstående frågeställningar och försöka härleda dessa till 
ett informationsbehov.  
 

• Vilka problem måste intressenten lösa? 
• Vilka beslut måste intressenten ta? 
• Vilka problem skulle intressenten kunna lösa? 
• Vilka beslut skulle intressenten kunna ta? 
 

De första två frågeställningarna representerar intressentens nuvarande informationsbehov 
och de nästkommande två representerar intressentens möjliga informationsbehov. 
 
Observatören bör som en del av observatörsperspektivet även utgå från organisationens 
övergripande informationsbehov i samband med identifiering av omedvetna behov hos 
intressenten, för att knyta dessa behov till en intressent. Observatören försöker svara på 
frågan: Skulle intressenten kunna tillgodose organisationens övergripande 
informationsbehov och i så fall på vilket sätt? 

5.3.1.3 Beskrivning av delmoment tre (BI-3) 

Eftersom systemutvecklingsprocessens resurser är begränsade bör informationsbehoven 
prioriteras sinsemellan. I följande avsnitt beskrivs delmomentets ingående aktiviteter.  

Eliminera dubbletter 

Två informationsbehov som motsvarar samma funktion bedöms vara dubbletter. 
Dubbletterna identifieras och samtliga dubbletter elimineras.  

Eliminera otillfredsställbara behov 

Samtliga behov som är omöjliga att tillfredställa bedöms vara otillfredsställbara behov. 
Dessa identifieras och elimineras. 
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Identifiera obligatoriska behov 

Eftersom informationssystemet förutsätter att de obligatoriska behoven tillfredställs ser 
författarna ingen anledning till att prioritera dessa. Under denna aktivitet identifieras de 
obligatoriska behoven. 

Komplettera obligatoriska behov 

De obligatoriska behov som identifierats hitintills har haft sin utgångspunkt i 
intressentperspektivet och observatörsperspektivet. Det är inte osannolikt att vissa basbehov 
inte framkommit i behovsinsamlingen på grund av att både observatör och intressent 
förbisett behovet på grund av att det ansetts allt för självklart. Av den anledningen är det 
viktigt att se över de obligatoriska behoven och tänka igenom om någonting essentiellt har 
förbisetts. Aktiviteten bör även granska organisationens övergripande informationsbehov för 
identifiering av uteblivna basbehov.        

Prioritering av övriga behov 

Efter eliminering av dubbletter och otillfredsställbara behov samt identifiering av 
obligatoriska behov återstår vad författarna valt kalla övriga behov. Under denna aktivitet 
prioriteras de övriga behoven. Prioriteringen sker i tre steg:  
 

• Utifrån samtliga rollbeteckningar 
• Utifrån enskilda rollbeteckningar 
• Utifrån ett resursperspektiv 

 

Prioritera behov utifrån samtliga rollbeteckningar 

Samtliga behov förmedlas ut till de individer som ingår i rollförteckningen genom 
användningen av frågeformulär. Behoven prioriteras efter medelvärdet av individernas 
preferenser. 

Prioritera behov utifrån enskilda rollbeteckningar 

• Beräkna medelvärdena av de värderade behoven inom respektive rollbeteckning. 
• Identifiera behov en eller ett fåtal rollbeteckningar bedömer som viktigt och bedöm 

om dessa behov ska prioriteras upp. Basera beslutet på hur pass viktig 
rollbeteckningen bedöms vara i förhållande till övriga intressentgrupper. 

Omprioritera behov utifrån ett resursperspektiv 

• Gör en bedömning av resursåtgången hos respektive behov. Prioritera upp behov 
med en liten resursåtgång och prioritera ned behov som bedöms vara 
resurskrävande. 

Sammanställ behov 

Inkludera de obligatoriska behoven och gör en  sammanställning av intressenternas samtliga 
behov. Sammanställningen bör ligga till grund för systemets kravspecifikation.  
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6 Teori – Utformning av processtyrningssystem 
Följande kapitel inkluderar teori inom ämnesområdena matematisk statistik, statistisk 
processtyrning och duglighetsstudier.  

6.1 Statistiska analysmetoder 

6.1.1 Standardavvikelse och väntevärde  

En sannolikhetsfördelning representerar slumpmässig variation och kan beskrivas med ett 
väntevärde och en standardavvikelse. Väntevärdet är det mest troliga utfallet och 
standardavvikelsen ett mått på hur mycket utfallet förväntas skilja sig från väntevärdet. 
(Vännman, 1990)  

6.1.2 Sannolikhetsfördelningar 

Den slumpmässiga variationen kan uppträda på många olika sätt. En kontinuerlig fördelning 
kan vara symmetrisk eller skev. Observationer från den symmetriska fördelningen har alltid 
en lika stor sannolikhet att överstiga som att understiga väntevärdet (50 procent), vilket inte 
gäller för en skev fördelning. (Vännman, 1990)  
 
Olika populationer beskrivs av olika fördelningar som tillhör en fördelningsfamilj. Varje 
fördelningsfamilj präglas av ett specifikt utseende som beskrivs av densitetsfunktionen. En 
area under densitetsfunktionen benämns sannolikhetsmassa. Den totala arean är alltid ett. 
(Devore & Farnum, 1999)   
 
Det existerar två huvudsakliga typer av fördelningar. Den kontinuerliga som alltid har ett 
oändligt antal möjliga utfall och den diskreta vars utfall består av heltal. Exempel på vanligt 
förekommande kontinuerlig fördelning är normalfördelningen (ibid). 

6.2 Styrdiagram 

Styrdiagram används för att identifiera variationsbidrag och eliminera dessa. När man på så 
sätt erhållit en stabil process är nästa mål att bibehålla eller förbättra processen. Det finns 
olika typer av styrdiagram. I ett styrdiagram plottas processens utfall över tiden, vilket gör 
det till ett effektivt verktyg att upptäcka förändringar i processer. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

6.2.1 Styrdiagrammets utformning 

Ett styrdiagram består av en centrallinje samt övre och undre styrgräns. Centrallinjen 
representerar processens väntevärde. Styrgränserna placeras så att processens utfall hamnar 
mellan dessa med stor sannolikhet. Av den anledningen representerar en plottning utanför 
styrgränserna att processen inte befinner sig i statistisk jämvikt, vilket innebär att processen 
kan ha påverkats av en urskiljbar orsak. En sådan plottning innebär att styrdiagrammet 
larmar och när det inträffar bör orsaken identifieras och elimineras. (Montgomery, 2001a) 
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6.2.2 Average run length 

Average run length (ARL) är ett mått på hur lång tid det tar innan styrdiagrammet larmar och 
är ett användbart verktyg att använda vid design av styrdiagram (Montgomery. 2001a).    

6.2.3 Placering av styrgränser  

Montgomery (2001a) rekommenderar att styrgränserna placeras tre standardavvikelser från 
processens väntevärde vid användningen av Shewartdiagram, vilket innebär att 
sannolikheten för falsklarm är 0.27 procent. Enlig Montgomery har styrgränser placerade tre 
standardavvikelser från väntevärdet visat sig fungera väldigt bra i praktiska tillämpningar. 
Breddas styrgränserna minskar sannolikheten för falsklarm, samtidigt minskar dock 
sannolikheten att identifiera förskjutningar i processen. Beroende på vilken typ av 
styrdiagram som används skiljer sig placeringen av styrgränser åt. (ibid)    

6.2.4 Stickprov     

I ett styrdiagram plottas stickprov från processutfallet. Ett stickprov består av ett enskilt 
mätvärde eller en provgrupp.  

Stickprovsstorlek 

Det finns två fördelar med att plotta medelvärdet av en provgrupp gentemot individuella 
mätvärden: 
 

• Enligt centrala gränsvärdessatsen approximerar medelvärdet ( x ) av en provgrupp 
normalfördelningen om antalet enheter (n) är stort nog, oavsett populationens 
fördelning (Devore & Farnum, 1999). Devore & Farnum hävdar att ju mer 
asymmetrisk en population är, desto större måste provgruppsstorleken vara.  

• Provgruppstorlekens standardavvikelse minskar när n växer, vilket gör 
styrdiagrammet effektivare på att snabbt upptäcka skiftningar i processen. (ibid) 

Observationsfrekvensen 

Ett beslut som måste tas i samband med upprättandet av styrdiagram är hur ofta mätningar 
bör ske. Hög mätfrekvens och stor  provgruppsstorlek förbättrar möjligheten att hitta skift i 
processen. Enligt Montgomery (2001) är hög mätfrekvens att föredra framför större 
provgrupp. Montgomery betonar att det bästa vore om samtliga enheter i processen mäts och 
registreras. 

6.2.5 Analys av styrdiagram  

Författarna konstaterade i tidigare avsnitt att en plottning utanför styrgränserna signalerar att 
processen fungerar onormalt. Däremot behöver det inte betyda att processen fungerar 
normalt om samtliga observationer plottas innanför styrgränserna. Samtliga styrdiagram som 
nämns i rapporten förutsätter att processutfallet utgår från en oberoende slumpvariabel. 
Konsekvent bör de plottade observationerna uppvisa ett slummässigt mönster kring 
styrdiagrammet centrallinje.  
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6.2.6 Olika typer av styrdiagram 

Följande avsnitt inkluderar några av de vanligast förekommande styrdiagrammen.  

Shewartdiagram 

Shewartdiagram utgår från att fördelningen är approximativt normalfördelad, oberoende och 
kontinuerlig. Shewartdiagram är effektiva på att identifiera stora skift i processen men 
ineffektiva på att identifiera mindre skiftningar i storleksordningen kring en 
standardavvikelse. Western Electric tog på 1950-talet fram kompletterande regler för att 
påvisa mönster i Shewartdiagram och således ökar diagrammets förmåga att identifiera 
mindre skift. (Montgomery, 2001a) 
 
Eftersom Shewartdiagram baseras på normalfördelad data används de sällan för individuella 
mätvärden (ibid). Montgomery rekommenderar en provgruppsstorlek på 4-5 observationer.  
 
Det är relativt enkelt att upprätta och tolka ett Shewartdiagram (ibid). För en beskrivning av 
styrdiagrammets bakomliggande matematiska principer hänvisas till (Montgomery, 2001a).  

Cusumdiagram 

Cusumdiagram är effektiva på att identifiera små skift i en process och är särskilt användbara 
vid en provgruppsstorlek av ett. Cusumdiagram bygger på principen att kumulativt summera 
samtliga avvikelser från ett givet målvärde och kräver i likhet med Shewartdiagram att data 
är normalfördelad. (Montgomery, 2001a) 
 
För en beskrivning av styrdiagrammets bakomliggande matematiska principer hänvisas till 
(Montgomery, 2001a). 

EWMA-diagram  

I likhet med cusum- är EWMA-diagram ett effektivt verktyg för att snabbt identifiera små 
skiftningar i processen och används huvudsakligen vid en provgruppstorlek av ett. EWMA 
står för Exponentially Weighted Moving Average.  (Montgomery, 2001a) 
 
EWMA-diagram är betydligt bättre på att hantera skeva fördelningar än Shewart- och 
cusumdiagram. Montgomery vill av den anledningen starkt rekommendera användningen av 
EWMA-diagram i anslutning till styrdiagram baserade på individuella mätvärden.  
 
För en beskrivning av styrdiagrammets bakomliggande matematiska principer hänvisas till 
(Montgomery, 2001a). 

6.2.7 Autokorrelation 

Autokorrelation innebär att data har ett beroende över tiden. Styrdiagram som bygger på 
oberoende data kommer att uppvisa onormalt många larm om autokorrelerad data används. 
Montgomery (2001a) betonar därför vikten av att data är oberoende.  
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Det finns styrdiagram som är anpassade för autokorrelerad data. Författarna har valt att inte 
beröra ämnet med autokorrelation i detalj, men vill betona vikten av att data måste vara 
oberoende i anslutning till de styrdiagram som finns inkluderade i rapporten.  

6.3 Duglighetsstudier 

I följande avsnitt beskrivs tekniker, arbetssätt och verktyg som är användbara vid 
genomförandet av en duglighetsanalys.      
 
Enligt Bergman & Klefsjö (2001) är syftet med duglighetsstudier att undersöka en process 
långsiktig förmåga att producera inom satta toleransgränser. Duglighetsstudie är ett 
tillämpbart arbetssätt i  alla typer av processer. Eftersom duglighetsstudien avser att 
utvärdera processens ”normala” tillstånd är det nödvändigt att processen befinner sig i 
statistisk jämvikt när utvärderingen genomförs. Resultatet från en sådan analys benämns 
processduglighet. (ibid)  
 
Statsoft (No date) beskriver ytterligare ett användningsområde där duglighetsstudie är ett 
användbart verktyg. Istället för att inspektera samtliga enheter som producerats på en 
begränsad tidsperiod är det möjligt att avgöra huruvida produkterna motsvarar kundkraven 
genom att utföra en stickprovskontroll och analysera resultatet. Fördelen med detta 
tillvägagångssätt, jämfört med att mäta samtliga enheter, är resursbesparingen som kommer 
av att mätningarna utförs i mindre skala. Inspektion kan innebära att produkter förstörs under 
mätproceduren, något som omöjliggör inspektion av samtliga enheter.  
 
Ovanstående avsnitt  beskriver två huvudsakliga användningsområden för duglighetsstudier: 
 

• Utvärderar en process långsiktig förmåga att producera enheter kunderna eftertraktar. 
• Utvärdera huruvida en uppsättning enheter sammanfaller med kundens önskemål. 

   
Montgomery (2001a) beskriver ytterligare anledningar till att genomföra en 
duglighetsstudie: 
 

• Underlättar för produktionsutvecklare att välja en process. 
• Specificera toleransgränser för nya produkter. 
• Underlättar för kunder att välja mellan olika leverantörer. 
• Reducera variation i processer. 

6.3.1 Genomförande av duglighetsstudie 

Enligt Bergman & Klefsjö (2001)  innefattar en duglighetsstudie tre steg. Nedanstående 
tillvägagångssätt beskriver arbetsgången vid långsiktig processbedömning utifrån kundkrav.   
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I det första steget identifieras viktiga parametrar och duglighetsstudien planeras. Eftersom 
det är resursslöseri att genomföra duglighetsanalyser på samtliga av produktens parametrar 
måste de viktigaste väljas ut. Det är även viktigt att se över och tänka igenom 
mätproceduren. (ibid) 
 
Steg två är att försäkra sig om att processen befinner sig i statistisk jämvikt, vilket kan 
undersökas med ett styrdiagram. Är inte processen i statistisk jämvikt beskriver analysen 
endast en ögonblicksbild av processen, information som inte kan användas för att bedöma 
processens framtida utfall (ibid). Det är även viktigt att datainsamlingen inkluderar samtliga 
variationsmoment om duglighetsanalysen syftar till att uppskatta processens långsiktiga 
duglighet (Montgomery, 2001a). Av den anledningen bör datainsamlingen ske över en 
tidsperiod som inkluderar olika skift, dagar m.m. (ibid) 
 
I steg tre skattas processdugligheten, vilket kan ske på flera olika sätt. Beräkning av ett 
duglighetsindex är ett mått på processduglighet. Datamaterialet kan beskrivas med hjälp av 
ett normalfördelningspapper. Då erhålles en uppfattning om normalfördelningsantagandet 
kan godtas, vilket de flesta duglighetsindex förutsätter. (ibid) 

6.3.2 Duglighetsindex 

I följande avsnitt beskrivs olika typer av duglighetsindex. Anledningen till att 
duglighetsindex är ett vanligt förekommande mått på processduglighet är fördelarna med att 
kunna uttrycka duglighet på ett kvantitativt enkelt sätt. Det är viktigt att komma ihåg att 
duglighetsindex motsvarar den andel produkter som  hamnat utanför toleransgränserna men 
uttrycks på ett annorlunda sätt (Montgomery, 2001a).  

Cp 

Cp är ett mått på hur många gånger sex stycken standardavvikelser ryms inom 
toleransgränserna beräknas enligt nedanstående formel där ÖT och ÖU motsvarar övre och 
undre toleransgräns.  
 
 
 
1/Cp är således ett mått på hur stor andel av toleransvidden som sex av processens 
standardavvikelser upptar. Cp är ett enkelt duglighetsindex som förutsätter att processens 
väntevärde är centrerat mellan styrgränserna, vilket begränsar dess användbarhet. (ibid)  

Cpk 

Cpk tar till skillnad från Cp hänsyn till väntevärdets placering i förhållande till 
toleransgränserna och beräknas enligt följande formel (Montgomery, 2001a).  
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Cpk är ett mått på hur många gånger tre av processens standardavvikelser ryms i avståndet 
mellan processens väntevärde och den närmast placerade toleransgränsen. Om processens 
väntevärde ligger på målvärdet, dvs. centrerad mellan toleransgränserna, är Cp = Cpk. Av den 
anledningen används Cp i många sammanhang som en potentiell uppskattning av processens 
förbättringspotential och Cpk som ett mått på processens duglighet. (ibid) 

Cpm 

Cpm tar till skillnad från Cpk även hänsyn till hur nära processens väntevärde ligger målvärdet 
(Montgomery, 2001a). På grund av detta kan två fördelningar med samma Cpk-värde uppvisa 
stora skillnader i Cpm. Cpm. är ett duglighetsindex som utgår från Taguchis förlustfunktion där 
varje avvikelse från målvärdet är en förlust som växer allteftersom  avvikelsen ökar, vilket 
gör att Cpm ställer högre krav på processen än Cpk (Kotz & Lovelace, 1998). Cpm beräknas 
enligt nedanstående formel och utifrån den framgår det att om väntevärdet överensstämmer 
med målvärdet är Cp = Cpk = Cpm (ibid). 
 
   
 

6.3.3 Normalfördelningsantagandet 

För att ett duglighetsindex ska motsvara processens utfall är det viktigt att 
normalfördelningsantagandet är uppfyllt. Är inte processen rimligt normalfördelad speglar 
inte duglighetsindexet processens verkliga utfall (Montgomery, 2001a).  
 
Normalfördelningsantagandet kan prövas på flera olika sätt. Ett vanligt förekommande och 
enkelt tillvägagångssätt är att plotta sina observationer i ett normalfördelningspapper. Följer 
observationerna en rak linje är det rimligt att utgå från att normalfördelningsantagandet är 
giltigt. Man bör vara medveten om att tolkningen av en normalplott utgår från en subjektiv 
bedömning. Av den anledningen är det bra om analysen kompletteras med formella 
statistiska metoder, exempelvis ”goodness of fit”-test. (Montgomery, 2001a)     

6.3.3.1 Icke normalfördelat processutfall 

Cp, Cpk och Cpm förutsätter att processen är normalfördelad (Montgomery, 2001a). 
Författarna har uppmärksammat två tillvägagångssätt för hanterig av icke normalfördelad 
data. 

Transformationer 

Enligt Montgomery (2001b) är transformationer ett möjligt tillvägagångssätt för att göra om 
icke normalfördelad data till normalfördelad data. Det existerar ett stort antal analytiska och 
visuella metoder för detta ändamål (ibid), en vanligt förekommande är box cox-metoden.  
 
Metoden resulterar i ett datamaterial som är approximativt normalfördelat och är därför ett 
effektivt tillvägagångssätt att anpassa skeva fördelningar till metoder som förutsätter en 
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symmetrisk fördelning. För en mer detaljerad beskrivning av Box cox-metoden hänvisar 
författarna till boken Design and Analysis of Experiments (Montgomery, 2001b).      

Kvartilmetoden 

Ytterligare ett sätt att förbigå normalfördelningsantagandet är genom att använda sig av 
kvartilmetoden. En multipel av standardavvikelser motsvarar en sannolikhetsmassa. 
Exempelvis motsvarar sex centrerade standardavvikelser 99,73 procent av 
sannolikhetsmassan hos normalfördelningen. Är inte utfallet normalfördelat motsvarar sex 
standardavvikelser en annan sannolikhetsmassa. Det är omöjligt att jämföra duglighetsindex 
om inte normalfördelningsantagandet är korrekt, eftersom två identiska duglighetsvärden 
motsvarar olika andel defekta enheter. Av den anledningen är normalfördelningsantagandet 
centralt. (ibid)  
 
Istället för att ange spannet med ett antal standardavvikelser är det möjligt att ange det 
intervall som motsvaras av en procentuell andel av sannolikhetsmassan. Vilket innebär att 
intervallet som motsvaras av sex standardavvikelser hos det icke normalfördelade 
datamaterialet ersätts med intervallet av sannolikhetsmassan som motsvarar 99,73 procent av 
fördelningen, vilket gör jämförelsen mellan olika duglighetsindex rättvis.  
 
Eftersom det är svårt, tidsödande och i vissa fall omöjligt att anpassa ett datamaterial till en 
specifik fördelning rekommenderar Kotz & Lovelace (1998) att anpassningen baseras på en 
fördelningsfamilj. Enligt Kotz et al är Pearsonkurvor det bästa alternativet eftersom de kan 
användas för att skatta fördelningar med många olika utseenden.  

6.3.4 Konfidensintervall   

Enligt Montgomery (2001a) är duglighetsindex mer eller mindre värdelösa om de baseras på 
ett fåtal observationer. Detta beror på att duglighetsindex är en skattning av processen och 
påverkas därför av slumpen. Ju fler observationer desto bättre blir skattningen. Montgomery 
förespråkar användning av konfidensintervall i samband med skattning av duglighetsindex 
eftersom det möjliggör för duglighetsindex att beräknas med en förutbestämd säkerhet. 
Författarna hänvisar till Kotz & Lovelace (1998) för en beskrivning av den matematiska 
principen av konfidensintervall i samband med duglighetsindex.  
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7 Empiri – Utformning av processtyrningssystem 
Följande kapitel beskriver författarnas tillämpning av intressent- och 
behovsidentifieringsmetoden.  

7.1 Tillämpning av intressentidentifieringsmetoden 

I syfte att ge rekommendationer till utformning av ett processtyrningssystem på Volvo Aero, 
som en del av examensarbetets andra syfte, identifierade författarna intressenter till ett 
processtyrningssystem. Detta gjordes genom att författarna tillämpade den framtagna 
intressentidentifieringsmetoden (IIM). Arbetet avgränsades till Volvo Aeros 
tillverkningsprocess.  
 
Läsaren bör vara uppmärksam på det faktum att användningen av metoderna har avgränsats i 
syfte att göra proceduren genomförbar inom ramen av examensarbetet. Avgränsningarna 
framgår under respektive aktivitet. Tillämpningen är således ingen fullständig analys av 
tillverkningsprocessen utan endast en begränsad användning av metodiken för identifiering 
av informationsbehov. 

7.1.1 Delmoment ett (II-1) 

Första delmomentet i intressentidentifieringsmetoden är att identifiera en huvudprocess 
kritiska framgångsfaktorer och identifiera informationsbehov till respektive framgångsfaktor. 
För detta ändamål genomförde författarna ett brainstormingmöte där respektive deltagare 
argumenterade för sin uppfattning om vilka processens kritiska framgångsfaktorer är. 
Deltagare vid mötet var författarna och processansvarig för tillverkning. Deltagarna hade 
förberett sig genom att individuellt identifiera kritiska framgångsfaktorer. Mötet avslutades 
när konsensus var uppnått. Följande kritiska framgångsfaktorer identifierades: 
 

• Delprocesser måste generera dugliga utfall. 
• Medarbetarna som ingår i processen är kompetenta inom sina områden. 
• Processens produktionsplan utnyttjar produktionen så effektivt som möjligt. 
• Hög maskintillgänglighet. 
• Säkerställd spårbarhet hos samtliga produkter. 

 
Av ovanstående framgångsfaktorer valde författarna att endast gå vidare med 
framgångsfaktorn – Delprocesser måste generera ett dugligt utfall. Det fanns flera 
anledningar till varför författarna endast valde att gå vidare med denna. 
 

• Författarna utgick från att den valda framgångsfaktorn genererade ett 
informationsbehov som kunde härledas till systemdefinition. Ovanstående antagande 
baserades på att effektiviseringsbehovet utgick från tillverkningen.  
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• Författarna har god kunskap om att styra och kontrollera processer med statistik och 
kunde av den anledningen bidra med kunskap inom problemområdet.  

 
I Steg två i intressentidentifieringsmetodens första delmoment identifieras 
informationsbehov hos huvudprocessen utifrån dess kritiska framgångsfaktorer. För det 
ändamålet föreslår metoden användningen av släktskapsdiagram. Ett 
släktskapsdiagramseminarium genomfördes och återfinns i bilaga A. Seminariet utfördes 
enligt beskrivningen i De sju ledningsverktygen: För effektivare planering av 
förbättringsarbetet (Klefsjö et al, 1999) och utgick från nedanstående frågeställning: 
 
Vilken information krävs för att skapa förutsättningar för dugliga processer? 
 
Seminariedeltagarna var fyra till antalet, de två författarna samt två medarbetare från Volvo 
Aeros tillverkningsprocess. Seminariet pågick i ungefär 2,5 timmar. Seminariet resulterade i 
informationsbehov till den valda framgångsfaktorn, vilket återfinns i bilaga A.  

7.1.2 Delmoment två (II-2) 

Delmoment två inkluderar systemdefinitionen. Systemdefinitionen används för att koppla 
samman övergripande informationsbehov med systemet. Författarna utformade  i samarbete 
med processansvarig för tillverkning och produktutveckling följande systemdefinition: 
 
Ett internt informationssystem där kvantitativ mätdata från tillverkningsprocesser lagras och 
vidareförädlas. 
 
Definitionen begränsar systemet genom att knyta datainsamlingen till tillverkningsprocessen 
och specificerar systemets användningsområden till lagring och vidareförädling. 
 
I intressentidentifieringsmetodens andra delmoment kopplas huvudprocessens övergripande 
informationsbehov ihop med systemdefinitionen. För det ändamålet genomförde författarna 
ett brainstormingmöte som utgick från systemdefinitionen samt informationsbehovet som 
identifierades under släktskapsdiagramseminariet.   
 
Eftersom flera informationsbehov kopplades samman med systemdefinitionen drog 
författarna slutsatsen att tillverkningsprocessen är en basintressent till informationssystemet. 
Med koppling menas att informationsbehovet ryms inom ramen för systemdefinitionen och 
bedöms således kunna tillfredställas utav en tänkbar output från systemet. Den bedömningen 
gjordes av författarna genom granskning och diskussion av behoven. Informationsbehov som 
bedömdes ha en koppling till systemdefinitionen är markerade med orange, övriga med gult 
(bilaga A). 
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Författarna såg inte någon anledning till att revidera systemdefinitionen eftersom de 
informationsbehov som kopplades samman med systemdefinitionen bedömdes vara av 
rimlig omfattning.  

7.1.3 Delmoment tre (II-3) 

Delmoment tre i intressentidentifieringsmetoden är upprättandet av ett intressentschema. 
Intressentschema är en schematisk bild av intressenter till systemet som inkluderas i en 
huvudprocess. Identifieringen utgick från Volvo Aeros verksamhetsledningssystem (OMS) 
där tillverkningsprocessen finns kartlagd.  
 
I delmoment två skiljer författarna på huvudprocessens övergripande informationsbehov 
med en koppling till informationssystemet (orangemarkerade behov i bilaga A) från de utan 
koppling. I delmoment tre bedöms respektive delprocess i verksamhetssystemet vara en 
intressent om dess beskrivning kan kopplas samman med något av de urskiljda 
informationsbehoven från delmoment två.  
 
Tillverkningsprocessen analyserades systematiskt utifrån beskrivningen i kapitel fem. Vilket 
innebar att beskrivningen av respektive delprocess, som återfanns i Volvo Aeros 
verksamhetsledningssystem (OMS), försökte härledas till informationsbehov med koppling 
till systemet.  För att en delprocess skulle bedömas vara en intressent krävdes konsensus 
inom bedömningsgruppen, som utgjordes av författarna och processansvarig för tillverkning, 
huruvida någon koppling förekom. Resultatet blev intressentschemat som återfinns i bilaga 
B.      

7.1.4 Delmoment fyra (II-4) 

Det sista av intressentidentifieringsmetodens delmoment är det fjärde. Författarna utgick från 
intressentschemat i syfte att identifiera rollbeteckningar till respektive delprocess. 
Författarna genomförde analysen på egen hand med hjälp av Volvo Aeros 
verksamhetsledningssystem (OMS), där rollbeteckningar finns angivna vid respektive 
delprocess.  
 
Åtta rollbeteckningar identifierades och återfinns i rollförteckningen (bilaga C). Författarna 
vill uppmärksamma läsaren att en anställningsform kan inkludera flera rollbeteckningar och 
en rollbeteckning kan representera flera anställningsformer.     

7.2 Tillämpning av behovsidentifieringsmetoden 

Behovsidentifieringsmetoden (BIM) utgår från intressentidentifieringsmetodens 
rollförteckning. Syftet med behovsidentifieringsmetoden är att identifiera och sammanställa 
intressenternas informationsbehov. Ur rollförteckningen valde författarna att gå vidare med 
två rollbeteckningar: metodgodkänd operatör och planerare styrparametrar. Dessa 
representeras av anställningsformerna metodgodkänd operatör respektive huvudplanerare. 
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Behovsidentifieringsmetoden utgår från att samtliga rollbeteckningar analyseras. Författarna 
valde att endast analysera två rollbeteckningar, eftersom författarna bedömde att de två valda 
rollbeteckningar hade informationsbehov relaterat till statistiska analysmetoder.      

7.2.1 Delmoment ett (BI-1) 

Delmoment ett i behovsidentifieringsmetoden är att sammanställa intressentegenskaper hos 
respektive rollbeteckning. Sammanställningen ligger till grund för en bedömning av 
rollbeteckningens sammansättning, vilket påverkar behovsinsamlingens omfattning. 
 
Författarna hade inte för avsikt att samla in samtliga av rollbeteckningarnas behov utan 
ansåg sig kunna uppfylla syftet med de behov som kunde identifieras hos endast ett fåtal 
individer, därmed behövdes inte intressentegenskaper identifieras. 
 
En metodgodkänd operatör och två representanter för planerare styrparametrar valdes ut för 
behovsinsamling.  

7.2.2 Delmoment två (BI-2) 

Delmoment två i behovsidentifieringsmetoden är behovsinsamling, som inkluderar 
intressentperspektivet och observatörsperspektivet. De båda perspektiven inkluderar flera 
olika verktyg för att identifiera behov utifrån olika synvinklar. Perspektiven kompletterar 
varandra eftersom intressentperspektivet utgår från intressentens förutsättningar, som präglas 
av dennes nuvarande arbetssituation, och observatörsperspektivet, som utgår från 
observatören och dennes kunskaper om systemet och organisationen.  
 
Författarna begränsade delmomentet till användning av intervjuer under 
intressentperspektivet och brainstorming under observatörsperspektivet.    

7.2.2.1 Planerare styrparametrar 

Intressentperspektivet 

För att identifiera behov hos planerare styrparametrar valde författarna intervju som 
datainsamlingsmetod. Syftet var att erhålla en bild av intressentens arbete utifrån dennes 
perspektiv samt identifiera informationsbehov till de problem och beslut intressenten ställs 
inför.  
 
Följande informationsbehov identifierades hos rollbeteckningen. Behoven är en 
sammanställning av de två intervjuer som genomfördes med anställningsformen 
huvudplanerare som motsvarar rollbeteckningen planerare styrparameter.  
 

• Intressenten önskar tillgång till information som beskriver bearbetningstider av 
ingående material vid respektive aktivitet. Information som kan användas för att 
effektivisera verksamheten genom minskade produktionskostnader i form av kortare 
ledtider. 
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• Intressenten önskar tillgång till information som beskriver förmågan hos en process 
att tillverka enheter inom uppsatta toleransgränser, information som är användbar i 
bedömning av buffertstorlek vid respektive maskin.  

Observatörsperspektivet 

Under observatörsperspektivet identifierar observatören intressentens informationsbehov 
utifrån dennes kunskaper om intressenten, systemet och organisationen. Observatören 
identifierar inte bara intressentens nuvarande informationsbehov utan försöker även 
identifiera beslut intressenten skulle kunna ta och problem intressenten skulle kunna lösa. 
 
Observatörsperspektivet inkluderar flera olika verktyg. Författarna valde att begränsa 
perspektivet till verktyget brainstorming. Brainstormingen utfördes av författarna och utgick 
från intressentens beskrivning av sitt arbete och arbetsuppgifter. Författarna identifierade 
inte några behov hos intressentgruppen under detta perspektiv som inte fanns inkluderat 
under intressentperspektivet.  
 
Författarna vill upplysa läsaren om att observatörsperspektivet inte tillämpats fullständigt. 
En fullständig tillämpning bör inkludera samtliga verktyg som ingår i metoden, eftersom 
verktygen bedömdes alltför tidskrävande begränsades behovsinsamlingen.    

7.2.2.2 Metodgodkänd operatör  

Behovsinsamlingen av anställningsformen metodgodkänd operatör genomfördes på 
motsvarande sätt som för anställningsformen planerare huvudparametrar. Nedanstående 
informationsbehov identifierades under intressentperspektivet och är baserade på den 
intervju som genomfördes med en individ från rollbeteckningen.   

Intressentperspektivet 

• Intressenten önskar tillgång till mått som beskriver produkter under bearbetning, 
information som är användbar för att bedöma om respektive processutfall ligger inom 
givna tolerans- och styrgränser. 

• Intressenten önskar tillgång till resultat av tidigare bearbetade produkter, information 
som är användbar för att bedöma huruvida över- eller underkompensering är 
nödvändig i bearbetningsprocessen. 

• Intressenten önskar tillgång till information som beskriver om processen agerar 
normalt, information som är användbar för att ta reda på orsaker till varför 
bearbetningsprocessen resulterar i ett icke önskvärt processutfall. 

Observatörsperspektivet 

Behovsinsamlingen av anställningsformen metodgodkänd operatör genomfördes på 
motsvarande sätt som anställningsformen planerare huvudparametrar. Inga behov 
identifierades av författarna under detta perspektiv.  
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7.2.3 Delmoment tre (BI-3) 

Delmoment tre i behovsidentifieringsmetoden är att prioritera de identifierade 
informationsbehoven sinsemellan. Prioriteringen är nödvändig eftersom det är omöjligt att 
tillgodose samtliga behov. Delmoment tre inkluderar även en aktivitet som syftar till att 
identifiera ytterligare basbehov som av olika anledningar inte identifierats. 
 
Författarna valde att inte genomföra behovsprioriteringen av nedanstående anledningar:  
 

• Behovsinsamlingen utfördes i begränsad omfattning. Av den anledningen var 
behoven få till antalet.  

• Författarna hade ingen möjlighet att bedöma resursåtgången för tillfredställelse av 
respektive behov.    
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8 Analys – Utformning av processtyrningssystem 
I följande kapitel diskuteras möjligheter och svårigheter med att tillfredställa 
informationsbehov identifierat i Volvo Aeros tillverkningsprocess. Analysen utgår från 
författarnas tillämpning av intressent- och behovsidentifieringsmetoden.   

8.1 Styrdiagram  

Styrdiagram är ett verktyg med syfte att identifiera variationsbidrag och om möjligt 
eliminera dessa. Enligt författarna är verktyget en viktig del för tillfredställelse av 
informationsbehov, identifierat genom tillämpning av intressent- och 
behovsidentifieringsmetoden. 

8.1.1 Övergripande informationsbehov 

Tillverkningsprocessens övergripande informationsbehov identifierades genom tillämpning 
av intressentidentifieringsmetoden och återfinns i bilaga A. Nedanstående 
informationsbehov anser författarna tillfredställs genom användning av styrdiagram: 
  

• Kunskap om vad som påverkar variation i processutfallet. 
• Kunskap om vad som påverkar processens medelvärde. 
• Identifiera samband mellan ett störande moment och dess orsak. 
• Beskrivning av hur olika roller i processen påverkar processutfallet. 
• Kunskap om hur användningen av specifika verktyg påverkar processutfallet. 

8.1.2 Intressenternas informationsbehov 

Följande avsnitt inkluderar behov författarna anser tillfredställs genom användning av 
styrdiagram. Behoven identifierades hos rollbeteckningen metodgodkänd operatör genom 
tillämpning av behovsidentifieringsmetoden. Författarna identifierade inga behov hos 
rollbeteckningen planerare styrparametrar som kan tillfredställas med styrdiagram.  
 

• Intressenten önskar tillgång till mått som beskriver produkter under bearbetning, 
information som är användbar för att bedöma om respektive processutfall ligger inom 
givna toleransgränser. 

• Intressenten önskar tillgång till resultat av tidigare bearbetade produkter, information 
som kan användas för att bedöma huruvida över- eller underkompensering är 
nödvändig i bearbetningsprocessen. 

• Intressenten önskar tillgång till information som beskriver om processen agerar 
normalt, information som är användbar för att ta reda på orsaker till varför 
bearbetningsprocessen resulterar i ett icke önskvärt processutfall. 

8.1.3 Fördelar och nackdelar med olika styrdiagram 

Författarna anser att styrdiagram är ett användbart verktyg för att tillfredställa 
informationsbehov som identifierades genom tillämpningen av intressent- och 



 54  

behovsidentifieringsmetoden. Av den anledningen valde författarna att analysera hur Volvo 
Aero bör använda sig av verktyget i sin organisation. Analysen ligger till grund för 
systemrekommendationerna. 
 
Följande avsnitt diskuterar vilka typer av styrdiagram som lämpar sig bäst i Volvo Aeros 
verksamhet. Läsaren bör vara uppmärksam på att författarna valt att föra diskussionen på en 
generell nivå, eftersom respektive produkt och dess processutfall inte har analyserats 
individuellt. Konsekvent förekommer risken att processer i verksamheten inte 
överensstämmer med författarnas resonemang.  
 
Författarna har genom de intervjuer och observationer som genomförts under arbetet 
identifierat följande faktorer som påverkar vilken typ av styrdiagram som lämpar sig för 
organisationen: 
 

• Volvo Aeros produkter är komplicerade och dyra. Den årliga produktionsvolymen 
överstiger sällan ett par hundra enheter. 

• Samtliga enheter i produktionen mäts. 
• Volvo Aeros processutfall utgörs av kontinuerlig data. 

  
Eftersom produktionsvolymerna är låga är tillgången på data dålig, vilket gör det omöjligt att 
basera styrdiagram på en stickprovsstorlek större än 1. Författarna konstaterar således:  
 

Volvo Aero bör använda styrdiagram för individuella mätvärden. 
 
Teoriavsnittet inkluderar tre typer av styrdiagram för detta ändamål. Författarna har valt 
diskutera fördelar och nackdelar med respektive styrdiagram utifrån de förutsättningar som 
ges på Volvo Aero. 

Shewartdiagram 

Författarna ser följande fördelar med att använda Shewartdiagram för processövervakning: 
 

• Shewartdiagram är relativt enkla att upprätta och att tolka. 
• Shewartdiagram är effektiva på att hitta stora skift i en process. 

 
Författarna ser följande nackdelar med att använda Shewartdiagram för processövervakning:  
 

• Shewartdiagram är dåliga på att snabbt hitta små skift i en process.  
• Shewartdiagram förutsätter att data från en process approximativt motsvarar 

normalfördelningen.  
 
Effektiviteten hos Shewartdiagram för att identifiera små skift i en process kan förbättras 
genom användning av Western Electrics alternativa larmregler.  
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Normalfördelningsantagandet kan kringgås genom användning av centrala 
gränsvärdessatsen, vilket dock är omöjligt om provgruppsstorleken ej överstiger 1. Är data 
inte normalfördelad kommer styrgränser placerade på tre standardavvikelser från väntevärdet 
inte motsvara en teoretisk ARL på 1/370, vilket är önskvärt för styrdiagrammets egenskaper. 
Ett alternativt tillvägagångssätt är att identifiera vilken fördelning data tillhör och placera 
styrgränserna på en signifikansnivå som motsvarar en ARL på 1/370. Författarna vill dock 
betona att förfarandet är svårt. Data kan även transformeras i syfte att efterlikna 
normalfördelningen. 

EWMA-diagram 

Författarna ser följande fördelar med att använda sig av EWMA-diagram för 
processövervakning: 
 

• EWMA-diagrammets egenskaper påverkas inte nämnvärt om data tillhör en 
asymmetrisk fördelning.  

• EWMA-diagram är effektiva på att identifiera små skift i en process.  
• Det är lätt att identifiera när en process börjat agera onormalt genom att följa 

EWMA-linjen bakåt i tiden till när processen befann sig i statistisk jämvikt. 
 
Författarna anser att EWMA-diagrammets robusthet mot asymmetriska fördelningar är dess  
främsta egenskap eftersom detta är ett problem när provgruppstorleken är ett. Ett 
resonemang som stöds av Montgomery (2001).    
 
Författarna ser följande nackdelar med att använda EWMA-diagram för processövervakning: 
 

• Att tolka ett EWMA-diagram är relativt svårt. 
• Att upprätta ett EWMA-diagram är relativt svårt.  
• EWMA-diagram reagerar inte lika snabbt mot stora skift i en process som ett 

Shewartdiagram.   
 

Det är svårt att designa ett EWMA-diagram på grund av att det inte existerar några formler 
för att bestämma diagrammets designparametrar λ och L. Däremot inkluderar litteraturen 
riktlinjer och metoder för detta ändamål.  

Cusumdiagram 

Författarna ser följande fördelar med att använda cusumdiagram för processövervakning: 
 

• Cusumdiagram är effektiva på att identifiera små skift i en process. 
• Det är lätt att identifiera när en process börjat agera onormalt genom att följa 

cusumsumman bakåt i tiden till när processen befann sig i statistisk jämvikt.  
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Författarna ser följande nackdelar med att använda cusumdiagram för processövervakning: 
 

• Cusumdiagram reagerar inte lika snabbt mot stora skift i en process som ett 
Shewartdiagram. 

• Ett cusumdiagram förutsätter att normalfördelningsantagandet är giltigt. 

8.1.4 Styrdiagram på Volvo Aero 

Enligt författarna bör styrdiagram implementerade i Volvo Aeros verksamhet kunna 
användas i samtliga tillverkningsprocesser, vilket gör att författarna ställer följande krav på 
styrdiagrammet:  
 

• Effektivt identifiera små skift i processen. 
• Effektivt identifiera stora skift i processen. 
• Vara robust mot icke normalfördelad data. 

 
EWMA-diagram är den av de tre beskrivna styrdiagrammen som uppvisar robusthet mot 
icke normalfördelad data och är även effektiva på att finna små skift i processen. 
Diagrammen är däremot dåliga på att identifiera stora skift, något som Shewartdiagram 
hanterar på ett bra sätt. Genom att kombinera ett EWMA-diagram och ett Shewartdiagram 
bör styrdiagrammet klara av att hantera de tre krav författarna ställt. 
 
Författarna har lyft fram EWMA-diagram som ett användbart verktyg att använda när 
provgruppstorleken är ett, främst på grund av dess förmåga att hantera icke normalfördelad 
data. EWMA-diagrammets robusthet styrs till stor del utav utjämningskonstanten λ. Ett lägre 
värde på utjämningskonstanten innebär bättre motståndskraft mot skeva fördelningar, men 
även en minskad förmåga att identifiera stora skift i processen. Något som dock 
kompenseras av Shewartdiagrammets egenskaper. Av den anledningen bör parametern λ ha 
ett lågt värde om datamaterialet uppvisar stor skevhet.    
 
Författarna är medvetna om att det existerar befintliga metoder för att hantera asymmetriska 
fördelningar men anser att detta inte är nödvändigt i samband med EWMA-diagram eftersom 
de klarar av att hantera sådana situationer. Författarna vill dock betona att Shewartdiagram är 
känsliga för normalfördelningsantagandet vilket gör att i situationer då data uppvisar skevhet 
bör EWMA-diagram och Shewartdiagram separeras och Shewartdiagram upprättas utifrån 
transformerad data. Separation bedöms nödvändig på grund av att transformeringen gör att 
Shewartdiagram och EWMA-diagram använder olika skalor. 
 
När ett Shewartdiagram kombineras med ett EWMA-diagram ökar risken för falsklarm. Av 
den anledningen kan det i vissa situationer vara önskvärt att placera styrgränserna på 
Shewartdiagrammet på ett större avstånd än tre standardavvikelser från centrallinjen. 
Diagrammet kommer fortsatt vara effektivt på att identifiera större skiftningar men påverka 
risken för falsklarm mycket marginellt.    
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8.1.5 Bearbetningstider 

Rollbeteckningen planerare styrparametrar uttryckte nedanstående informationsbehov: 
 

• Intressenten önskar tillgång till information som beskriver bearbetningstider av 
ingående material vid respektive aktivitet. Information som kan användas för att 
effektivisera verksamheten genom minskade produktionskostnader i form av 
kortare ledtider. 

 
Författarna ser styrdiagram som möjligt verktyg för att minska bearbetningstider vid 
respektive maskin. Bearbetningstider som även kan beskrivas med hjälp av olika 
duglighetsindex. Författarna ser dock ett problem med att samla in data. Analyserna 
förutsätter att rapporteringen av bearbetningstiderna överensstämmer med det verkliga 
utfallet.  

8.2 Duglighetsstudier 

Duglighetsstudier är ett arbetssätt med syfte att uttrycka processutfall i förhållande till 
kundkrav, samt eliminera variation. Enligt författarna är arbetssättet en viktig del för 
tillfredställelse av informationsbehov identifierade genom tillämpning av intressent- och 
behovsidentifieringsmetoden. 

Övergripande informationsbehov 

Tillverkningsprocessens övergripande informationsbehov identifierades genom 
tillämpningen av intressentidentifieringsmetoden och återfinns i bilaga A. Författarna anser 
att följande behov kan tillfredställas med duglighetsstudier: 
 

• En maskins förmåga att tillverka produkter utifrån givna förutsättningar. 
• Kunskap om hur användningen av specifika verktyg och maskiner påverkar utfallet. 
• Information om problem hos liknande processer. 

Intressenternas informationsbehov 

Följande avsnitt inkluderar behov författarna anser tillfredställs genom användning av 
duglighetsstudier. Behoven identifierades hos rollbeteckningen planerare styrparametrar 
genom tillämpning av behovsidentifieringsmetoden. Författarna identifierade inga behov hos 
rollbeteckningen metodgodkänd operatör som kan tillfredställas med duglighetsstudier. 
 

• Intressenten önskar tillgång till information som beskriver förmågan hos en process 
att tillverka enheter inom uppsatta toleransgränser. Information som är användbar för 
bedömning av buffertstorlek vid respektive maskin. 
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8.2.1 Duglighetsstudier på Volvo Aero  

Författarna anser att duglighetsstudier är ett användbart verktyg för att tillfredställa en stor 
andel av de informationsbehov som identifierades genom tillämpningen av intressent- och 
behovsidentifieringsmetoden. Av den anledningen valde författarna att analysera hur Volvo 
Aero bör använda sig av arbetssättet i sin organisation. 
 
För att Volvo Aeros duglighetsstudier ska vara meningsfulla anser författarna att följande 
förutsättningar måste gälla: 
 

• Duglighetsmåtten speglar processens verkliga utfall. 
• Duglighetsstudien inkluderar information om både väntevärde och spridning. 
• Duglighetsmått anges med förutbestämd säkerhet. 

  
För att ovanstående förutsättningar ska uppfyllas ställer författarna följande krav på 
duglighetsstudien: 
 

• Duglighetsstudien baseras på normalfördelad data. 
• Duglighetsstudien inkluderar flera duglighetsmått. 
• Respektive duglighetsmått anges med ett konfidensintervall baserat på en given 

signifikansnivå. 
• Processen befinner sig i statistisk jämvikt. 

 
Författarna har i nedanstående avsnitt valt att diskutera duglighetsstudier på Volvo Aero 
utifrån ovanstående kriterier. 

Processutfallet ska kunna beskrivas med normalfördelad data 

Samtliga vanligt förekommande duglighetsmått förutsätter att data från processen kan 
beskrivas med en normalfördelning. Motsvarar inte data en normalfördelning motsvarar 
duglighetsmåttet inte processens verkliga utfall. Författarna vill understryka att även en 
fördelning som uppvisar en liten skevhet påverkar duglighetsmått. 
Normalfördelningsantagandet är av den anledningen centralt och kan kontrolleras på flera 
olika sätt. Bland annat med histogram som beskriver datamaterialet visuellt. Antagandet kan 
även kontrolleras med hjälp av normalfördelningspapper och olika formella tester som 
exempelvis chi-square.  

Duglighetsmått 

Olika typer av duglighetsmått speglar processen utifrån olika synvinklar. Av den 
anledningen anser författarna det nödvändigt att inkludera flera olika duglighetsmått i 
duglighetsstudien. Ytterligare ett argument till att inkludera fler mått är att merarbetet blir 
marginellt eftersom samtliga duglighetsmått baseras på samma parametrar.  
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Cp och Cpk är två duglighetsmått som är lätta att beräkna och dessutom kompletterar 
varandra. Eftersom Cp = Cpk om processens väntevärde är centrerat på målvärdet speglar Cp 
processens potentiella duglighet och Cpk processens verkliga duglighet. 
  
Cpm är ett andra generationens duglighetsindex och baseras på Taguchis förlustfunktion där 
alla avvikelser från målvärdet är en förlust som växer allt eftersom avvikelsen ökar. Av den 
anledningen ställer Cpm högre krav på processen än Cpk. Författarna delar Taguchis synsätt 
och anser av den anledningen Cpm vara ett bättre mått på duglighet än Cp och Cpk. 
 
Författarna anser att Cpm är ett bättre mått på processduglighet än Cp och Cpk, men eftersom 
det finns en tradition av att använda Cpk inom tillverkningsindustrin som jämförelsetal fyller 
detta index en viktig funktion. Därmed anser författarna att samtliga tre duglighetsindex bör 
användas.  

Konfidensintervall 

Duglighetsmått bygger på en skattning av processens väntevärde och spridning. Ett litet 
datamaterial skapar stor osäkerhet i skattningen, som vidarebefordras till duglighetsmåttet. 
Av den anledningen är även duglighetsindex en slumpvariabel. Det är därför nödvändigt att 
upprätta konfidensintervall för att skatta duglighetsmått med en given säkerhet.   

Statistisk jämvikt 

Det är nödvändigt att processen befinner sig i statistisk jämvikt när en duglighetsstudie 
genomförs. Av den anledningen bör observationerna plottas i ett styrdiagram för att 
undersöka om ovanstående kriteriet är uppfyllt.   

8.2.2 Icke normalfördelad data 

Författarna har identifierat två tillvägagångssätt för hantering av icke normalfördelad data: 
kvartilmetoden och transformation. 

Kvartilmetoden 

Enligt författarna är det en attraktiv tanke att kunna ange percentiler som motsvarar 
svansarna hos en normalfördelning. Metoden förutsätter dock att fördelningen till respektive 
processutfall kan identifieras, vilket är svårt och tidsödande. Dessutom inkluderar metoden 
subjektiva bedömningar. Metoden är således lockande i teorin men svår att tillämpa. 

Transformation 

Transformation är en metod för hantering av icke normalfördelad data. Författarna ser en 
fördel med att metodförfarandet kan automatiseras och genomföras av en dator. Av den 
anledningen anser författarna att box cox är en användbar metod för hantering av icke 
normalfördelad data i samband med duglighetsstudier. 
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9 Resultat – Utformning av processtyrningssystem 
Följande kapitel presenterar rekommendationer för utformning av processtyrningssystem på 
Volvo Aero.    

9.1 Rekommendationer - duglighetsstudier   

Följande avsnitt ger rekommendationer till hur Volvo Aero kan arbeta vid genomförandet av 
sina duglighetsanalyser. Enligt författarna uppfyller modellen i figur 10 samtliga kriterier  
som redovisades i analysavsnittet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Modell för duglighetsstudier på Volvo Aero 



 61  

9.1.1 Duglighetsmodell 

För att säkerställa att data approximativt motsvarar en normalfördelning bör lämpliga tester 
genomföras. Användbara verktyg för det ändamålet är normalfördelningspapper, histogram 
och chi-square. Motsvarar inte data en approximativ normalfördelning rekommenderar 
författarna användningen av box cox-metoden för transformation av skeva fördelningar. 
Författarna vill dock betona att approximationen är mer eller mindre bra.  
 
Beskrivs datamaterialet efter transformationen med en fördelning som skiljer sig från 
normalfördelningsantagandet är det möjligt att anpassa datamaterialet till en Pearsonkurva, 
vilket möjliggör användning av kvartilmetoden. Författarnas studier om Pearsonkurvor har 
genomförts i begränsad omfattning och författarna vill av den anledningen rekommendera 
Volvo Aero att fördjupa sig inom litteraturen för att säkerställa metodens användbarhet. 
Aktiviteterna i modellen som berör Pearsonkurvor har av den anledningen markerats med en 
ram.  
 
Konfidensintervall bör upprättas i samband med duglighetsindex. Ett duglighetsmått är en 
slumpvariabel och dess skattning måste av den anledningen säkerställas med en given 
sannolikhet.  
 
Det är viktigt att processen som utvärderas befinner sig i statistisk jämvikt eftersom ett 
duglighetsindex är en skattning av processens ”normala” tillstånd. Detta görs genom att 
plotta observationerna i ett styrdiagram. Ett larm i styrdiagrammet innebär att processen inte 
befinner sig i statistisk jämvikt. Kan orsaken till larmet identifieras bör den elimineras och 
observationen som förorsakat larmet uteslutas ur studien. Är detta inte möjligt bör 
utgångspunkten vara att observationen är ett naturligt utfall från processen och inkluderas i 
studien. 

9.2 Rekommendationer - statistisk processtyrning  

Följande avsnitt beskriver hur Volvo Aero bör arbeta med statistisk processtyrning. Volvo 
Aero bör utforma sitt processtyrningssystem utifrån den beskrivningen. 
 
Figur 11 exemplifierar ett EWMA-diagram kombinerat med ett Shewartdiagram, för 
individuella mätvärden. EWMA-diagram är effektiva på att identifiera små skift i processen 
och är robust mot icke normalfördelade distributioner. Shewartdiagram är effektiva på att 
identifiera  stora skift i processen. Genom att kombinera de två erhålls ett styrdiagram som 
kan hantera en mängd olika situationer. 
 
Styrdiagrammet i figur 11 larmar vid observation 28. Larmet kommer av att EWMA 
överskrider sin övre styrgräns, något som inte upptäcks av Shewartdiagrammet. Författarna 
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hänvisar till teoriavsnittet för information om hur Shewartdiagram och EWMA-diagram 
upprättas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Styrdiagram som kombinerar EWMA- och Shewartdiagram  
 
Författarna rekommenderar Volvo Aero att tillämpa Montgomerys (2001) implementering 
av ett kombinerat Shewart- och EWMA-diagram. Montgomery föreslår att styrgränserna på 
Shewartdiagrammet placeras längre bort än tre standardavvikelser från centrallinjen. 
Styrdiagrammet blir fortsatt effektivt på att identifiera större skift i processen men kommer 
endast att bidra marginellt till risken för falskt larm. I figur 11 är Shewartdiagrammets 
styrgränser placerade 3,2 standardavvikelser från centrallinjen.  
 
Om data inte motsvarar en approximativ normalfördelning bör Shewartdiagrammet  
upprättas med transformerad data som motsvarar normalfördelningen. Författarna 
rekommenderar box cox-metoden för transformation av data. Eftersom transformerad och 
icke transformerad data har olika skalor bör EWMA-diagrammet och Shewartdiagrammet 
separeras. 
 
Eftersom Volvo Aero mäter samtliga enheter är det viktigt att data inte uppvisar 
autokorrelation. Detta kan enkelt kontrolleras med hjälp av ett autokorrelationstest. 
Författarna vill uppmärksamma läsaren att det existerar styrdiagram som kan hantera 
autokorrelerad data, men att dessa inte finns representerade i denna studie.  
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Eftersom styrgränserna motsvarar processens normala tillstånd är det viktigt att data som 
används för att upprätta styrdiagram uppvisar statistisk jämvikt. Detta kan kontrolleras 
genom att observationerna plottas i styrdiagrammet.  
 
Ett kombinerat EWMA- och Shewartdiagram bör på motsvarande sätt användas för 
övervakning av processens variation. 
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10 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar författarna examensarbetets resultat och inkluderar även förslag 
på fortsatt arbete. 

10.1 Intressent- & behovsidentifieringsmetoden  

En betydande del av examensarbetet har kretsat kring intressentidentifieringsmetoden (IIM) 
och behovsidentifieringsmetoden (BIM). Två metoder som syftar till att identifiera 
intressenter och deras informationsbehov till ett internt informationssystem.  
 
Metoderna är framtagna av författarna och är baserade på omfattande litteraturstudier av 
ämnesområdet systemvetenskap. Författarna anser att intressentidentifierings- och 
behovsidentifieringsmetoden är användbara verktyg att använda i 
systemutvecklingsprocessen eftersom de tillför systematik till intressent- och 
behovsidentifieringen och för att de utgår inte bara från organisationens medarbetare, utan 
även från organisationen som helhet, genom angreppssättet kritiska framgångsfaktorer.  
 
Författarna diskuterar i följande avsnitt metodernas innehåll, framtagning och tillämpning, 
utifrån ett validitets- och reliabilitetsperspektiv.  

10.1.1 Metodframtagning 

Författarna hade inledningsvis begränsade kunskaper om systemutveckling och 
informationssystem, därav var även kunskapen om vilken litteratur som berörde 
ämnesområdet bristfällig. Detta kan ha påverkat arbetet eftersom det finns en risk att 
användbar litteratur förbisetts. Författarna vill belysa detta eftersom metoderna 
huvudsakligen utformats utifrån en litteraturstudie.  
 
Författarnas begränsade kunskaper om systemutveckling innebar att studien inte präglades 
av tidigare erfarenheter om ämnesområdet, vilket gjorde att författarna inte hade några 
förutfattade meningar om ämnesområdet. 

10.1.2 Metodinnehåll 

Identifiering av en huvudprocess samtliga kritiska framgångsfaktorer är en nyckelfaktor i 
intressent- och behovsidentifieringsmetoden. Av den anledningen är det viktigt att 
aktiviteten genomförs systematiskt, eftersom den är avgörande för intressentidentifieringen. 
Författarna har  rekommenderat metoder att använda i samband med aktivitetsutförandet, 
men kan inte med säkerhet säga att dessa metoder garanterar identifiering av 
huvudprocessens samtliga kritiska framgångsfaktorer. 
 
Intressentidentifieringsmetoden utgår från att en huvudprocess som inte bedömts vara en 
basintressent inte inkluderar några ytterligare intressenter. Informationsbehovet hos en 
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huvudprocess identifieras utifrån dess kritiska framgångsfaktorer, vilket enligt författarna 
innebär att informationsbehov kommer förbises eftersom det är omöjligt att inkludera hela 
processen i de kritiska framgångsfaktorerna. I och med detta existerar en risk att delprocesser 
i huvudprocessen förbises trots att de är intressenter till systemet. Författarna bedömer dock 
att den risken är liten eftersom informationsbehovet hos de kritiska framgångsfaktorerna är 
omfattande och inkluderar samtliga viktiga delar av processen. 
 
Författarna har endast gjort en mindre tillämpning av metodiken i samband med 
datainsamling till syfte nummer två. Dessutom avgränsades metoden i samband med 
datainsamlingen och inkluderade av den anledningen inte samtliga moment som ingår i 
metoderna. Det är författarnas uppfattning att den relativt begränsade tillämpning som 
genomfördes inte är tillräcklig för att dra några säkra slutsatser angående metodernas 
förmåga. Av den anledningen bör ytterligare utvärderingar av metoderna göras, med syfte att 
revidera och förbättra innehållet.      

10.1.3 Metodanvändning 

Datainsamlingen förutsatte att författarna involverade medarbetare från olika delar av Volvo 
Aero. Författarna hade begränsad möjlighet att bedöma om personerna som ingick i 
datainsamlingsprocessen kunde bidra med nödvändig kunskap för att genomföra respektive 
aktivitet på ett tillfredställande sätt. Personerna som inkluderades valdes efter 
rekommendationer och tillgänglighet. 
 
Författarna är medvetna om bristerna i behovsinsamlingsprocessen, vilken endast inkluderar 
tre individer och inte samtliga av metodikens ingående aktiviteter. Av den anledningen ser 
författarna svårigheter med att generalisera resultaten över samtliga individer som ingår i 
respektive rollbeteckning. Författarna vill dock betona att syftet med studien inte var att 
identifiera samliga informationsbehov utan ett fåtal för vidare analyser.   

 
Intressentidentifieringsmetoden förutsätter tillgång till en fullständig processkartläggning av 
verksamheten som inkluderar samtliga processer och samtliga roller. Författarna utgick i sitt 
arbete från Volvo Aeros processkartläggning. Validiteten i datainsamlingen präglas således 
till stor del av hur pass väl processkartläggningen speglar verkligheten. Enligt författarnas 
bedömning saknades flera viktiga rollbeteckningar i kartläggningen av 
tillverkningsprocessen. Konsekvent hade författarna troligen identifierat ytterligare 
intressenter till systemet om kartläggningen inkluderat samtliga roller.  
   
Metoderna hade av uppenbara skäl aldrig tidigare tillämpats. Av den anledningen saknade 
författarna erfarenhet av att genomföra aktiviteterna som ingår i metoderna. Det är 
författarnas uppfattning att datainsamlingen präglats av bättre validitet om författarna använt 
metodiken i tidigare sammanhang. Ovanstående resonemang påverkar även reliabiliteten hos 
insamlade data, eftersom metoderna reviderats utifrån erfarenheterna från tillämpningen, 
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vilket gör att ytterligare tillämpningar av metodiken inte blir identisk med den som 
genomfördes under studien.  

10.2 Systemrekommendationer 

Arbetet inkluderar rekommendationer och riktlinjer för hur Volvo Aero bör utforma sitt 
processtyrningssystem. Författarna vill belysa nedanstående resonemang angående 
systemrekommendationerna:  
 
Rekommendationerna är baserade på litteratur om statistisk processtyrning och 
duglighetsstudier. Författarna är väl insatta i ämnesområdet och anser sig av den anledningen 
genomfört en litteraturstudie med relevant material. 
  
Rekommendationerna generaliserar Volvo Aeros verksamhet eftersom författarna inte haft 
möjlighet att studera respektive processutfall i detalj. Författarna kan av den anledningen 
inte dra några säkra slutsatser om hur pass väl rekommendationerna uppfyller 
informationsbehovet.      

10.3 Fortsatt arbete  

Författarna anser att Volvo Aero bör ta till sig av nedanstående förslag till fortsatt arbete: 
 

• Utvärdera en större del av verksamheten med hjälp av metoderna för att identifiera 
ytterligare intressenter och behov till ett processtyrningssystem.  

• Granska ytterligare typer av duglighetsindex. Författarna har inte utvärderat tredje 
generationens duglighetsindex eller duglighetsindex där målvärdet inte är centrerat 
mellan styrgränserna. 

• Fortsatta studier av möjligheten att använda kvartilmetoden i samband med 
upprättandet av styrdiagram och duglighetsindex.  

• Inkludera styrdiagram för hantering av autokorrelerad data. 
• Granska ytterligare möjligheter att transformera data utöver box cox-metoden. 

10.4 Slutsummering 

Det är författarnas uppfattning att både intressent- och behovsidentifieringsmetoden är 
användbara verktyg i systemutvecklingsprocessen. Det finns mycket som gör metoderna 
attraktiva, författarna har valt att lyfta fram följande: 
 

• Metoderna är systematiska. 
• Metoderna utgår från organisationen. 
• Metodinnehållet präglas av flera olika befintliga metoder och teorier. 
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Författarna tror däremot att en fullständig utvärdering kan effektivisera och förbättra 
modellen ytterligare. 
 
Området som berör duglighetsstudier och styrdiagram är brett och innefattar relevanta 
verktyg och metoder som inte finns inkluderade. Trots detta anser författarna att de 
rekommendationer som inkluderas i rapporten är tillräckliga för huvudparten av Volvo 
Aeros tillverkningsprocesser. 
 
Författarna anser sig ha uppfyllt examensarbetets första syfte. Intressent- och 
behovsidentifieringsmetoden är systematiska metoder för att identifiera intressenter och 
behov.  
 
Utifrån examensarbetets andra syfte utformade författarna rekommendationer till ett 
processtyrningssystem på Volvo Aero, baserade på en tillämpning av den framtagna 
metodiken IIM & BIM. Eftersom rekommendationerna baserades på en mindre tillämpning 
av metodiken, begränsad till huvudprocessen tillverkning och där samtliga av metodikens 
ingående aktiviteter inte genomfördes, anser författarna att examensarbetets andra syfte inte 
fullgjorts.  
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