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SAMMANFATTNING 

 

Denna studie har utförts vid en myndighet som bedriver statlig tillsyn över det svenska 
järnvägssystemet. När myndigheten beslutade att deras tillsyn skulle vara riskbaserad uppstod 
behov att se över och eventuellt förändra myndighetens verksamhetsprocesser utifrån ett 
riskbaserat synsätt. Arbetet med denna licentiatavhandling, som har skett i form av 
praktikforskning, har sin grund i två förändringsprojekt som var starkt påverkade av den 
bärande idén om riskbaserad tillsyn. Av denna anledning fanns ett behov att karaktärisera 
riskbaserad tillsyn. Detta skedde med hjälp av verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund 
vars resultat formulerades i en verksamhetsteori för riskbaserad tillsyn. På ett övergripande 
plan handlar riskbaserad tillsyn om att integrera riskhantering i myndighetens 
tillsynsprocesser.  

Denna licentiatavhandling är skriven inom ämnet informationssystemsutveckling och det 
problem som undersöks är hur man kan fånga kraven på ett verksamhetsstödjande 
informationssystem med hjälp av en verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund. Tesen för 
arbetet är att de krav som identifieras i en verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund bör 
kunna användas i det fortsatta kravarbetet. Därför är spårbarhet mellan verksamhetsanalysens 
dokumentation och den fortsatta kravhanteringen i ett systemutvecklingsprojekt en viktig 
egenskap. Spårbarheten undersöks genom att två av myndighetens utvecklingsprojekt som var 
inriktade på att utveckla både verksamheten och nya informationssystem analyseras.  

Att uppnå spårbarhet är en del av tillvägagångssättet när informationssystem utvecklas. I 
denna licentiatavhandling beskrivs tillvägagångssättet utifrån tre metodegenskaper: arbetssätt 
(vilka frågor som ställs), notation (hur kraven dokumenteras) och arbetsformer (vilka tekniker 
för datainsamling som används). Det är alltså inte bara spårbarhet (som ingår i 
metodegenskapen notation) som är intressant att studera närmare utan hela tillvägagångssättet 
i verksamhetsanalysen.  

Studien har bedrivits i form av praktikforskning och det innebär att tre bidrag har producerats: 
1) ett bidrag till den lokala praktiken, dvs. till myndigheten; 2) ett bidrag till den generella 
praktiken, dvs. till andra verksamheter som bedriver statlig tillsyn men även praktiker som 
arbetar med verksamhets- respektive systemutveckling inkluderas i den generella praktiken; 
samt 3) ett bidrag till akademin. Bidraget till den lokala praktiken är genomförandet av 
utvecklingsprojekten och deras resultat. Bidraget till den generella praktiken inom 
verksamhetsutveckling är verksamhetsanalysen som resulterar i en verksamhetsteori för 
riskbaserad tillsyn. Bidraget till praktiker inom systemutveckling är kravanalysen som visar 
hur en verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan användas för att fånga krav på ett 
verksamhetsstödjande informationssystem. Kravanalysen öppnar även för möjligheter att söka 
efter krav på ett informationssystem utan att verksamhetsanalysen fokuserar 
informationssystemet. Bidraget till akademin består också av kravanalysen som med hjälp av 
fyra kravkategorier härleder spårbarhet mellan verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn och 
kravdokumentation från de studerade projekten. Det andra bidraget till akademin är ett 
önskvärt tillvägagångssätt för att genomföra en praktikteoretisk verksamhetsanalys för 
riskbaserad tillsyn.   
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Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten, 
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Ämnesområdet omfattar även förutsättningar för respektive resultat av 
systemutveckling; t ex studier av bruk och konsekvenser av informationssystem som 
resultat av systemutveckling eller som förutsättning för förändring/vidareutveckling av 
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Linköpings universitet. Eva Karlsson ingår i Forskningsgruppen VITS. Hon 
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1 Inledning 

Detta inledande kapitel syftar framförallt till att ge dig som läsare insikt i och förståelse för 
avhandlingens syfte, forskningsfrågor, kunskapsbidrag och huvudsakliga målgrupper. Kapitlet 
avslutas med att avhandlingens disposition och en översiktlig läsanvisning presenteras. 

 

1.1 Problem att skapa verksamhetsstödjande informationssystem  
Det finns mycket samlad erfarenhet och kunskap om hur man skapar nya informationssystem. 
Trots det framkommer det då och då, bl.a. i media, att något stort systemutvecklingsprojektet 
har överskridit budgeten med stora belopp eller är kraftigt försenat pga. utvecklingsproblem. 
Ofta är det flera samverkande faktorer som tillsammans leder fram till ett misslyckande och 
det kan vara svårt, kanske omöjligt, att peka ut någon enstaka orsak. En starkt bidragande 
orsak till att systemutvecklingsprojekt misslyckas är att utvecklingsprocessen inte har lyckats 
fånga kraven som verksamhetens representanter har. En möjlig orsak till detta kan vara att 
systemutvecklarna varit mer fokuserade på tekniska och programmeringsmässiga lösningar än 
på att söka förstå och fånga verksamhetens och användarnas behov. Computer Sweden har, i 
en artikelserie under våren 2009, uppmärksammat behovet av bättre kravfångst i 
systemutvecklingsprocessen (Computer Sweden 2009-05-19). Ytterligare tecken på att 
kravfångstens betydelse i systemutvecklingsprocessen har uppmärksammats visas av att 
senare utgåvor av systemutvecklingslitteratur betonar kravfångsten (Eriksson, 2007; Avison 
& Fitzgerald, 2006).  

Ett informationssystem är en artefakt som utvecklas för att användas i en speciell miljö eller 
verksamhet för ett speciellt syfte eller uppgift. För att utveckla systemet behöver man veta hur 
det ska användas, av vilka och till vad. Av denna anledning undersöks både 
informationssystemet och den omgivning som systemet ska verka inom. I avhandlingen 
används ibland olika begrepp synonymt: informationssystem, IT-system, IT-artefakt och till 
och med produkt. Detta beror på att refererande litteratur använder olika begrepp. Det egna 
valet är dock informationssystem eller, för att förkorta ordet, system. Motsvarande gäller för 
begreppet informationssystemutveckling som i avhandlingen oftast kallas för 
systemutveckling eller bara utveckling när sammanhanget är tydligt.  

Min yrkeserfarenhet, som började på ett lönekontor 1980, har många gånger visat att det inte 
är ovanligt att ett verksamhetsutvecklingsprojekt föregår ett IT-projekt. När den 
verksamhetsmässiga förändringen planeras, utreds eller är genomförd konstateras att det 
befintliga stödet från verksamhetens informationssystem behöver förändras för att stödja den 
förändrade verksamheten. Detta var fallet i denna licentiatavhandlings empiriska projekt som 
handlar om en statlig myndighet som bl.a. utför tillsyn över järnvägsområdet. En ändring av 
lag (1990:712) om undersökning av olyckor innebar att myndighetens ansvar för att utreda 
inträffade olyckor och tillbud upphörde. Denna förändring ledde till ett behov hos 
myndigheten att se över sitt behov av utredare. När behovet av förändrad organisation började 
få fasta konturer upptäcktes att även informationssystemet behövde förändras (se mer om 
detta i kapitel 9 Händelseregister).  

Behovet av organisatoriska och/eller verksamhetsmässiga förändringar kan alltså leda till att 
ett nytt projekt, som ska se över behovet av stödjande informationssystem, startar. Man börjar 
om från början men denna gång har systemutvecklingsprofessionen den ledande rollen i 
projektet. En sådan utvecklingskedja är inte optimal för verksamheten eftersom tid förloras. 
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Det är även stor risk för minskat engagemang hos de anställda som också är de framtida 
användarna av systemet. De får dels vänta på behövligt systemstöd, dels avsätta tid för 
ytterligare förändringsarbete som många gånger är tungt att genomföra och tar väsentlig tid 
från ordinarie arbete. Dessutom riskerar den verksamhetsmässiga förändringen att förlora i 
kraft när systemstödet inte kan bidra till att genomföra planerade förändringar. Den nya 
organisationen eller det nya arbetssättet får i värsta fall vänta tills informationssystemet 
kommit ikapp. Ett informationssystem som brister i något avseende får ibland till konsekvens 
att flera anställda inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Information, både internt och externt, 
kan bli bristfällig och/eller inaktuell utan fungerande informationssystem. Förtroendet för 
organisationen i sin helhet kan få sig en allvarlig törn. Ovanstående exempel visar hur behovet 
av informationssystem vanligtvis genomsyrar en hel organisation. ”The failure and success of 
an organisation’s information system can have a significant impact on the survival and 
success of the organisation as a whole” (Avison & Shah, 1997, s 9). De beskrivna problemen 
har många gånger sin grund i bristande kunskap, koordination och kommunikation mellan 
berörda representanter för verksamheten och systemutvecklare, som kan vara anställda eller 
inhyrda konsulter.  

En verksamhet förändras lite grann hela tiden – det är en ständigt pågående process. 
Informationssystemen är av naturliga skäl alltid lite efter verksamheten. En viss eftersläpning 
och stabilitet hos informationssystemen är förstås önskvärd. Många gånger tar även 
utvecklingen av ett informationssystem lång tid vilket också kan medföra att organisationens 
behov har förändrats när systemet är redo att tas i bruk. Det gäller att informationssystemet är 
tillräckligt robust så att organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar kan hanteras 
(Avison & Shah, 1997). Problemen förstärks om man genomför flera 
verksamhetsförändringar och lever kvar med informationssystem som inte är uppdaterade 
eftersom ”ingen förmådde” genomföra förändringarna i informationssystemet. Kanske har 
verksamhetsansvariga överlåtit till systemförvaltare att besluta och genomföra nödvändiga 
förändringar i systemen?  

1.2 Verksamhetsbeskrivningar fångar kraven 
Idag är det allmänt accepterat att systemutveckling inte enbart handlar om tekniska lösningar. 
Man behöver komplettera tekniken med kunskap om bl.a. verksamheters processer och deras 
villkor för kommunikativt handlande i olika kontexter. Informationssystem som används 
existerar alltid i en kontext, dvs. i en verksamhet som utför något för någon/några. Ett 
informationssystem kan inte existera för sin egen skull, det har alltid ett syfte och en mening 
(Andersen, 1994; Avison & Fitzgerald, 2003). Det innebär att även 
systemutvecklingsprocessen behöver stödja verksamheten i förändringsarbetet. Varje 
informationssystem blir på så sätt unikt (även ett standardsystem som upphandlats behöver 
anpassas efter verksamhetens behov).  

När man inför ett nytt eller förändrar ett befintligt informationssystem påverkas berörda delar 
av verksamheten och dess omgivning. Detta innebär att förändring av ett befintligt eller 
införande av ett nytt informationssystem är en verksamhetsförändring som behöver hanteras 
analogt med andra verksamhetsförändringar. För att utveckla ett informationssystem har 
systemutvecklare flera olika modeller, metoder och utvecklingsverktyg till sin hjälp men i 
grunden handlar mycket om beskrivningar (Andersen, 1994, s. 40). Man beskriver 
verkligheten såsom man uppfattar den, många gånger beskriver man en framtida önskad 
situation. Metoder för att beskriva verksamheter är viktiga i systemutvecklingsprocessen 
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eftersom “methods are one way of trying to make this complexity manageable” (Fitzgerald 
m.fl., 2002, s 8).  

Det pågår en diskussion om informationssystemforskningens (eng. IS research) roll i 
forskarvärlden. Forskare inom bl.a. informationssystemutveckling menar att forskning om 
informationssystem och dess utveckling grundar sig på rön från andra forskardiscipliner, t.ex. 
sociologi, datorvetenskap, ekonomi och management, kognitiv psykologi (Benbasat och 
Zmud, 2003; Baskerville & Myers, 2002; Preece m.fl., 1994). I dagens samhälle har 
informationstekniken stor spridning inom alla slags verksamheter, från naturvetenskapliga 
forskningslaboratorier till produktionsindustri och administrativa verksamheter.  Detta leder 
till ett ökat behov för andra forskningsdiscipliner samt verksamhetsutövare inom olika 
områden att kunna och förstå informationsteknikens möjligheter. Baskerville och Myers 
(2002) menar att tiden är mogen för systemutvecklingsforskningen att själv utgöra en 
referenskälla för andra discipliner pga. att informationsteknologins utnyttjande har sådan 
central betydelse i dagens samhälle. Ett exempel är utveckling och implementering av 
business process reengineering (BPR) som avser att effektivisera verksamhetsprocesser bl.a. 
genom att utnyttja informationsteknik. Förutom systemutvecklare behöver t.ex. 
verksamhetsutvecklare och ekonomer förstå hur informationsteknik kan utnyttjas i detta syfte 
(Baskerville och Myers, 2002, s 6).  Utveckling av informationssystem har sedan 
datoranvändningens början varit ett område för tekniker ”To a large extent, this has been the 
work of technical experts with the enthusiasm for building and refining intricate artefacts” 
(Avgerou, 2000, s 3). Det finns en spänning mellan den tekniskt orienterade 
systemutvecklingen som fokuserar artefakten informationssystemet och 
systemutvecklingsansatser som fokuserar mänsklig interaktion och sociala system, där 
informationssystemet ingår i ett socialt sammanhang. När utvecklingen med tiden allt mer 
kommit att sträva efter att beskriva verkligheten utifrån människornas behov enligt ovan, kan 
man anta att det även finns ett behov av att förbättra kommunikationen mellan 
systemutvecklare och verksamhetens representanter för att kraven som skapar 
verksamhetsstödjande informationssystem ska synliggöras och möjligheterna att skapa 
verksamhetsstödjande informationssystem ska öka.  

Både system- och verksamhetsutvecklare beskriver verksamheten i sin yrkesutövning. Figur 1 
illustrerar att både verksamhetsutvecklings- och systemutvecklingsinsatser behöver beskriva 
verksamheten för att förstå den verksamhet som är i fokus och för att konkretisera behoven. 
Verksamheten beskrivs eventuellt utifrån olika perspektiv beroende på om det är 
verksamhets- eller systemutveckling som fokuseras. Det är med hjälp av dessa beskrivningar 
som förändringsförslag utarbetas, presenteras och motiveras. Ofta är flera personer med olika 
roller involverade i ett utvecklingsprojekt. Beskrivningar behöver överföras mellan olika 
roller i utvecklingsprojektet. Både verksamhetens representanter och systemutvecklare 
behöver beskriva verksamheten även om det sker utifrån olika förutsättningar. I denna 
licentiatavhandling betraktas därför verksamhetsbeskrivningar som en gemensam nämnare för 
verksamhetens representanter och för systemutvecklare (se figur 1). I och med att 
informationssystem är integrerade i flertalet verksamheter kan en förändring som uppfattas 
som en ren verksamhetsangelägenhet få konsekvenser för verksamhetens informationssystem. 
Därmed kan man påstå att det finns ett behov av att beskriva verksamheten på ett sätt och 
använda metoder som fler kan förstå, dvs. som systemutvecklare, verksamhetsutvecklare och 
representanter från verksamheten kan tolka och använda sig av.  I det fortsatta arbetet kommer 
begreppet verksamhetens representanter att användas i vid betydelse vilket inkluderar både 
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verksamhetens representanter och verksamhetsutvecklare oavsett om de är anställda eller 
inhyrda. 

 

Figur 1. Verksamhetsbeskrivningar behövs i verksamhets- och systemutvecklingsprojekt. 

Forskare inom systemutvecklingsområdet påtalar ofta behovet av att förstå och beskriva 
verksamheten och den kontext som informationssystemet ska verka inom. Fitzgerald m.fl. 
(2002) betonar vikten av att känna till en verksamhets eller en organisations kontext "An 
understanding of the context is probably the most emphasied aspect of ISD" (Fitzgerald m.fl., 
2002, s 118). En verksamhetsbeskrivning tas fram genom att verksamheten analyseras. Det 
finns ett gap mellan verksamhetsmodellering och modellering av informationssystem 
eftersom det många gånger saknas stöd för att använda resultatet från verksamhetsmodellering 
i systemutvecklingsmodelleringen (Ågerfalk, 2003; Cronholm & Goldkuhl, 2010). I denna 
avhandling undersöks hur detta gap mellan verksamhetsanalys och analys av ett 
informationssystems krav kan fyllas med hjälp av en verksamhetsorienterad 
verksamhetsbeskrivning.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det problem som tagits upp i inledningen är att det finns ett gap mellan 
verksamhetsmodellering och systemutvecklingsmodellering. I inledningen konstaterades 
också att verksamhetsbeskrivningar behövs för både verksamhets- och systemutveckling samt 
att verksamhetsanalyser bidrar till att verksamhetsbeskrivningar framställs. Av denna 
anledning har jag valt att undersöka hur en verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan 
leda till att gapet mellan verksamhetsmodellering och systemmodellering minskar. 

Den hittills beskrivna bakgrunden har gett näring till formulering av följande syfte: Att 
utveckla kunskap om och förståelse för hur verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan 
skapa spårbarhet till dokumenterade krav på ett informationssystem, som stödjer en 
verksamhet som bedriver riskbaserad tillsyn. Vidare är syftet att utveckla kunskap om och 
förståelse för hur tillvägagångssättet i analysfasen bör vara för att skapa förutsättningar för ett 
verksamhetsstödjande informationssystem.  

Ett nytt informationssystems egenskaper börjar formuleras redan på idéstadiet och redan då 
väcks de första kraven på ett informationssystem. Det kan vara svårt att formulera krav och 
det kan även vara svårt att förstå och dokumentera dem. Kravhantering är en viktig del i hela 
utvecklingscykeln, men det är i utvecklingsprocessens inledande verksamhetsanalys som 
kravhanteringen påbörjas. Resultatet av en verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund är en 
verksamhetsbeskrivning i form av en verksamhetsteori (se avsnitt 3.3.1). En verksamhetsteori 
karaktäriserar den studerade verksamheten. Av denna anledning är det motiverat att 
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undersöka hur verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan fylla gapet mellan 
systemutvecklings- och verksamhetsutvecklingsprojekt och därmed skapa bättre 
förutsättningar att utveckla ett verksamhetsstödjande informationssystem för en verksamhet 
som utför riskbaserad tillsyn.  

Den verksamhet som studeras i denna licentiatavhandling är en myndighet som har ett 
tillsynsuppdrag över det svenska järnvägssystemet. Denna myndighet, liksom många svenska 
myndigheter, verkar på en komplex arena med många aktörer, t.ex. statsmakten, EU, andra 
myndigheter, statliga och privata företag, andra organisationer men även enskilda medborgare 
(Andersson, 1998). Den studerade myndigheten beslutade att deras tillsyn ska vara 
riskbaserad och då ökade komplexiteten. Tillsynsuppdraget är en delmängd av myndighetens 
totala verksamhet och ett enskilt tillsynsärende kan beröra mer än en organisatorisk enhet hos 
myndigheten. Myndigheten har studerats genom att jag har arbetat där och aktivt deltagit i 
olika utvecklingsprojekt. Det är mitt arbete i den studerade verksamheten och min tidigare 
erfarenhet av framförallt verksamhetsförändringar som har väckt följande forskningsfrågor: 

1. Vad karaktäriserar riskbaserad tillsyn? 
2. Vilka krav karaktäriserar ett informationssystem?  
3. Hur kan kraven som fångas i verksamhetsanalysen användas i den fortsatta 

kravhanteringen? 
4. Hur bör en verksamhetsanalys genomföras som ska fånga kraven på ett 

verksamhetsstödjande informationssystem för en verksamhet som bedriver riskbaserad 
tillsyn? 

Inledningsvis var det, både i forskningssyfte och för att genomföra de empiriska projekten, 
viktigt att förstå vad riskbaserad tillsyn är och hur riskbaserad tillsyn påverkat verksamheten. 
Av denna anledning var den första ansatsen att undersöka om riskbaserad tillsyn förekom 
någon annanstans. Det visade sig vara svårt att hitta forskning om riskbaserad tillsyn medan 
både tillsyn och riskhantering förekom var för sig som separata fenomen. Den första 
forskningsfrågan framstod därför som viktig att besvara för att komma vidare.  

Den studerade myndigheten utför sina arbetsuppgifter processorienterat. Därför kan 
riskbaserad tillsyn karaktäriseras genom att myndighetens verksamhetsprocesser studeras. 
Många systemutvecklingsmetoder fokuserar också verksamhetsprocesser. Processynen har 
vissa begränsningar som bl.a. innebär att en organisations styrning osynliggörs (Goldkuhl & 
Röstlinger, 1999). En myndighets verksamhet styrs av riksdag och regering och den 
styrningen är en viktig beståndsdel i myndighetens verksamhetsutövning. Av denna anledning 
valdes en modell som beaktar både den vertikala och den horisontella strukturen i en 
verksamhet. Den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 2005) uppfyller dessa 
krav (se kapitel 3).   

Den andra forskningsfrågan, vilka krav som karaktäriserar ett informationssystem, uppkom 
utifrån ett behov av kunskap om vad krav är och hur ett informationssystem kan 
karaktäriseras med hjälp av kraven. Det är dessa krav som behöver identifieras och formuleras 
i en verksamhetsanalys. För att besvara frågan behövde jag utveckla kunskap om och 
förståelse för hur ett informationssystem kan karaktäriseras. Det finns många olika ansatser 
och metoder för informationssystemutveckling. Jag har inte valt någon specifik ansats eller 
metod utan har sökt hur olika ansatser och metoder beskriver kraven på ett 
informationssystem. Är det möjligen samma typ av information som söks även om det sker på 
olika sätt?  
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Det är inte tillräckligt att fånga kraven i en verksamhetsanalys. För att bidra till ett 
verksamhetsstödjande informationssystem behöver kraven vara uttryckta så att de kan 
användas i den fortsatta kravhanteringen. Den tredje forskningsfrågan ska bidra till att 
undersöka hur kraven som fångats i en verksamhetsanalys kan transformeras till 
kravdokument i den fortsatta kravhanteringen.  

Den fjärde forskningsfrågan fokuserar tillvägagångssättet. Innan man kan bedöma hur en 
verksamhetsanalys bör genomföras behöver man definiera vad som menas med 
tillvägagångssätt och hur det kan karaktäriseras. Det finns inte något exakt svar på hur 
tillvägagångssättet bör vara. Svaret varierar beroende på vilken ansats och/eller metod som 
väljs. Därför är det motiverat att söka besvara den fjärde forskningsfrågan genom att 
undersöka vilket tillvägagångssätt några metoder tillhandahåller och hur tillvägagångssättet 
varit i de studerade utvecklingsprojekten.  

1.4 Kunskapsbidrag och målgrupp 
I denna avhandlings syfte inryms en önskan om att öka kunskapen om hur man kan skapa 
verksamhetsstödjande informationssystem för en komplex värld.   

Kunskapsbidraget är dels förståelseinriktat. Studien är ett sätt att skapa förståelse för 
fenomenet riskbaserad tillsyn och vad detta innebär för en verksamhet/praktik. Studien avser 
också att öka förståelsen för hur en verksamhetsteori kan bidra till att fånga kraven på ett 
informationssystem.  Både insikten och förståelsen ökar om man exemplifierar hur detta kan 
ske.  Studien leder också till utveckling av kategoriell kunskap eftersom kategorier som 
tillsammans beskriver ett informationssystem och kategorier för verksamhetsanalys på 
praktikteoretisk grund identifieras. Det finns även ett normativt inslag i kunskapsutvecklingen 
eftersom studien avser att ge svar på hur en verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund bör 
genomföras för att förutsättningar för ett verksamhetsstödjande informationssystem för 
riskbaserad tillsyn ska skapas. 

Detta arbete har skett i form av praktikforskning och studien kan därför ha olika mottagare. 
En målgrupp är uppdragsgivaren som har delfinansierat kunskapsutvecklingen. 
Uppdragsgivaren representerar en praktik. Det främsta kunskapsbidraget till den lokala 
praktiken är karaktärisering av riskbaserad tillsyn som förhoppningsvis kan användas i 
framtida utvecklingsprojekt. Även andra verksamheter som bedriver eller som överväger att 
bedriva riskbaserad tillsyn kan ta del av verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn och 
därigenom få stöd i den egna verksamhetsutvecklingen. En annan målgrupp är representanter 
inom akademin som kan få inspiration och ytterligare kunskap om hur tillämpning av 
verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund sammanbinds med tillämpad kravhantering och 
vilka egenskaper ett önskvärt tillvägagångssätt i verksamhetsanalysen har. Även de som i 
praktiken arbetar med systemutveckling kan ha användning av den kravanalys som utförs 
mellan verksamhetsteori och kravdokumentation.  

1.5 Avgränsning 
En avgränsning som återfinns redan i titeln och som framgår av forskningsfrågorna är att 
avhandlingen fokuserar systemutveckling för riskbaserad tillsyn. Det system som ska 
utvecklas ska stödja och vara användbart i en verksamhet som arbetar med riskbaserad tillsyn 
och den tillsynen har statlig grund.  
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Avhandlingen behandlar inte frågan om det framtagna resultatet gäller vid nyutveckling eller 
vidareutveckling av ett befintligt system. De empiriska fallen representerar nyutveckling. I det 
ena fallet ingår systemet i ett större system som är under utveckling. Det andra fallet är en 
prototyp som avser ett fristående system. Det ligger utanför avhandlingen att studera huruvida 
dessa faktorer (nyutveckling, fristående eller del av informationssystem) påverkat 
utvecklingsprocessen och/eller informationssystemet.  

Inte heller undersöks statsförvaltningens ärendehantering i form av diarieföring och 
offentlighet eller tillsynsprocessens möjliga genomföranden, sanktioner m.m. Det som 
beskrivs om tillsynsprocessen avgränsas till det som behövs för att besvara avhandlingens 
syfte och frågeställningar.  

Risker med informationsteknik som t.ex. obehörigt intrång och därmed tillgång till känslig 
information studeras inte i denna licentiatavhandling.  

1.6 Avhandlingens disposition  
Avhandlingen innehåller 13 kapitel där varje kapitel ingår i en övergripande avsnittsindelning 
enligt beskrivningen nedan.  

Del ett – Introduktion – kapitel 1 och 2. Introduktionen innehåller ett inledningskapitel med 
bl.a. avhandlingens problemområde, syfte och forskningsfrågor, målgrupp och 
kunskapsbidrag samt avgränsningar. I kapitel 2, forskningsprocess och metod, beskrivs 
studiens forskningsansats, forskningsprocessen och fallen. I kapitlet beskrivs även de metoder 
som använts för insamling och analys av data. 

Del två – Teoretisk referensram – kapitel 3 och 4. Kapitel 3 går igenom teoribildning om hur 
verksamheter kan analyseras utifrån en processorienterad verksamhetssyn samt hur 
processynen kan utökas så att även verksamheters styrning beaktas i en verksamhetsanalys. 
Kapitel 3 avslutas med en genomgång av den teoretiska modell som används för att 
karaktärisera riskbaserad tillsyn. I kapitel 4 beskrivs systemutvecklingsprocessen och 
kravhantering på ett övergripande och generellt plan. Syftet med kapitlet är att komma fram 
till vilka krav som behöver beskrivas för att skapa ett verksamhetsstödjande 
informationssystem samt hur tillvägagångssättet kan beskrivas.  

Del tre – Litteraturstudie över statlig tillsyn och risker – kapitel 5 och 6. För att kunna 
utveckla kunskap om riskbaserad tillsyn behövdes teoretiska studier om offentlig verksamhet 
och om riskhantering. Kapitel 5 avser att beskriva offentlig verksamhet och tillsyn på statlig 
grund samt att komma fram till hur denna kunskap kan användas i denna studie. Det är 
framförallt beskrivningen av tillsynsprocessen som vidareförädlas när riskbaserad tillsyn 
karaktäriseras. Syftet med kapitel 6 är detsamma som föregående kapitel, att beskriva risker ur 
ett generellt och teoretiskt perspektiv. Det är framförallt risker i tekniska system och i 
organisationer som studeras. Kapitlet kommer fram till en definition av riskhantering för 
denna studie.  

Del fyra – Empiri – kapitel 7, 8 och 9. Dessa kapitel återger relevanta delar av de empiriska 
projekten. Intervjuer med myndighetens chefer redovisas i kapitel 7. Detta kapitel resulterar i 
en empiriskt grundad karaktärisering av riskbaserad tillsyn. De bägge utvecklingsprojekten, 
självvärdering och händelseregister, redovisas därefter i kapitel 8 och 9 Händelseregister.  
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Del fem – Analys – kapitel 10, 11 och 12. Här samlas de analyser som gjorts. Den första 
analysen i kapitel 10 genererar en verksamhetsteori för riskbaserad tillsyn. Kapitel 11 
innehåller en kravanalys som visar hur spårbarhet kan uppnås och kapitel 12 analyserar 
tillvägagångssättet som resulterar i ett önskvärt tillvägagångssätt.  

Del sex – Resultat – kapitel 13. I detta kapitel sammanfattas studiens slutsatser. Jag reflekterar 
över hur frågeställningarna har besvarats, om kunskapsbidraget har uppnåtts samt lämnar 
förslag till fortsatt forskning.  

1.6.1 Läsanvisning 
Det finns två övergripande målgrupper för denna studie där målgrupp (A) representerar 
akademin och (B) representerar praktiken. Läsanvisningen presenteras för dessa två 
målgrupper. I tabell 1 nedan är de viktigaste kapitlen för respektive målgrupp markerat med 
ett X. Övriga kapitel är naturligtvis också rekommenderade att läsa. Läsanvisningen avser 
endast att ge förslag på hur olika kapitel kan prioriteras beroende på läsarens intresse. 

Tabell 1. Kapitelindelad läsanvisning per målgrupp och intresse. 

Målgrupp och intresse Kapitel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A: Licentiatavhandling X X X X X X X X X X X X X 

A: Verksamhetsanalys X  X  X X X   X  X X 

A: Systemutveckling X  X X    X X X X  X 

A och B: Verksamhetsteori 
för riskbaserad tillsyn 

  X  X X X   X    

B: Grund för riskbaserad 
tillsyn 

    X X X       

B: Praktikens tillämpning 
av riskbaserad tillsyn 

      X X X     

 

Man kan även välja att läsa delar av kapitel beroende på vilket område man är intresserad av, 
t.ex. är avsnitten 4.6 och 11.2 nära relaterade till varandra. Det ena avsnittet, 4.6, kommer 
fram till kravkategorier. Kravkategorierna används i avsnitt 11.2. Kapitel 10 innehåller en 
verksamhetsteori för riskbaserad tillsyn som bygger vidare på beskrivning av 
tillsynsprocessen i avsnitt 6.3. Ett annat sätt att söka information, om man är intresserad av en 
avgränsad fråga, är förstås att söka i innehållsförteckningen.  
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2 Forskningsprocess och metod  

I detta kapitel beskrivs forskningsprocessen, vad som karaktäriserar den och hur den har gått 
till. Kapitlet beskriver också vilka metoder för datainsamling och analys som har använts.  

 

2.1 Bakgrund till forskningsprocessen 
När forskningsprocessen påbörjades hade redan de bägge utvecklingsprojekten, som skulle bli 
den empiriska grunden för forskningsprocessen, påbörjats hos den studerade verksamheten. 
Jag var anställd som verksamhetsutvecklare och hade tilldelats ansvar för utvecklingsprojekt 
som efter hand visade sig inkludera behov av nya informationssystem.   

I denna licentiatavhandling följs utvecklingen av två informationssystem vid en statlig 
myndighet som bl.a. utövar tillsyn över det nationella järnvägssystemet. I myndighetens 
verksamhetsplan för 2006 beslöts att myndighetens bärande idé skulle vara riskbaserad 
tillsyn. Detta beslut påverkade samtliga processer inom myndigheten och ledde bl.a. till att ett 
verksamhetsutvecklingsprojekt startades i mars 2006.   

Projektet kallades säkerhetsbestämningsprojektet och uppgiften var: 

1. att kartlägga samtliga verksamhetsprocesser exklusive processer för ekonomi, 
personal, registratur och medicinsk dispenshantering.   

2. att utreda förändringsbehovet hos myndighetens utredargrupp, föreslå förändringar 
och genomföra de förändringsförslag som accepterades av myndighetens ledning. 
Detta uppdrag baserades förutom på införandet av den bärande idén även på att det 
fanns ett förslag till lagändring som innebar att myndigheten skulle upphöra att utreda 
inträffade olyckor och tillbud.   

3. att utveckla ett verktyg för säkerhetstillsyn som innebar att tillståndshavare själva 
kontrollerar den egna verksamhetens säkerhet, så kallad egenkontroll.  
 

Projektets uppdrag var att beskriva den befintliga verksamheten och föreslå önskad framtida 
situation. Detta skedde bl.a. med hjälp av processbeskrivningar. Samtliga tre 
utredningspunkter ledde till behov att utveckla nya eller förändra befintliga 
informationssystem. Det är punkterna två och tre som studeras i denna licentiatavhandling.   

I januari 2009 lades myndigheten ned och blev en avdelning inom Transportstyrelsen. Det 
empiriska underlaget härstammar från tiden då det var en egen myndighet.  Av praktiska skäl 
används i fortsättningen beteckningen verksamhet eller myndighet istället för myndighetens 
namn.  

2.2 Forskningsprocessens karaktär 
Det är mycket att lära sig för den som vill börja forska, vetenskaplig teori är inte direkt var 
mans kunskap. Det går ofta att läsa sig till en förståelse för de vetenskapliga begreppens 
innebörd men hur hänger de ihop på ett övergripande plan? Hur ser kartan ut? En praktiker 
som vill börja forska har en hel del att ta till sig innan det riktiga arbetet kan börja. All strävan 
mot förbättring oavsett om den sker i det dagliga livet eller inom vetenskaplig forskning, 
handlar, i någon mening, om att utveckla ny kunskap om världen och dess betingelser. 
Kunskapen ska vara meningsfull och inte nonsens. Den målgrupp som ska uppleva att 
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kunskapen är meningsfull varierar men man kan säga att både den praktiska verksamheten 
och det vetenskapliga samfundet strävar efter att utveckla ny kunskap som är till nytta i något 
sammanhang.  

När forskningsprocessen började var alltså praktikens utvecklingsprojekt påbörjade. 
Forskarutbildning och verksamhetsutveckling pågick till en början parallellt. En första 
naturlig undran hos mig var: vad är det för forskning som bedrivs?  Detta avsnitt avser att leda 
fram till bestämning av forskningsprocessen karaktäristiska drag och det kändes naturligt att 
börja i vetenskapsteorins grundläggande åtskillnad mellan teori och empiri.  

2.2.1 Har ett empiriskt eller teoretiskt synsätt tillämpats? 
Tankarna om att ny kunskap antingen bygger vidare på erfarenheter eller på logiskt tänkande 
uppstod tidigt inom den vetenskapliga sfären.  Vetenskapsteorin skiljer därför mellan 
forskning som utgår från empiri och forskning som utgår från teori (Wigblad, 1997; 
Mårtensson & Nilstun, 1988; Wallén, 1996). Det görs också åtskillnad mellan 
samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig forskning, där de naturvetenskapliga grenarna 
som t.ex. teknik, biologi och medicin utgår från lagbundenheter (teori) medan 
samhällsvetenskaperna såsom psykologi, sociologi och humanoria behöver ta hänsyn till 
mänskligt handlande, symboler och innebörder m.m. (empiri) (Wallén 1996). Denna 
uppdelning är förenklad. Exempelvis behöver medicinsk forskning ta hänsyn till mänskligt 
handlande och forskning inom informationssystemutveckling omfattar både tekniska och 
samhällsvetenskapliga kunskapsområden. Uppdelningen mellan empiri och teori har ändå stor 
inverkan på olika vetenskapsteoriers inriktningar.  

Denna licentiatavhandling, som studerar en statlig myndighets införande av riskbaserad tillsyn 
samt deras behov av och utveckling av nya informationssystem, kan hänföras till den 
samhällsvetenskapliga forskningstraditionen eftersom det är en studie som inriktar sig på att 
undersöka en eller flera delar av samhället där enkla kausala samband saknas. Av denna 
anledning är det samhällsvetenskaplig forskning som kan ha både empiriska och teoretiskt 
logiska utgångspunkter som beskrivs i fortsättningen.  

Det är mer komplext att karaktärisera licentiatavhandlingens förhållande till empiri och teori. 
Den rena empiriska forskningen utgår från funna förekomster i vardagen (hos studerade 
objekt/subjekt) och bygger upp en teori utifrån de studerade förekomsterna. En sådan ansats 
kallas induktiv. Induktiv kunskapsutveckling innebär att forskaren låter datainsamling från 
empirin vara grund för mer generella och teoretiska slutsatser (Wallén, 1996; Alvesson & 
Sköldberg, 2008; Merriam, 1994). I en idealtypisk situation ska datainsamlingen ske helt 
förutsättningslöst. Den teoretiska eller rationella forskningen utgår från en teori som med 
hjälp av forskningen verifieras eller falsifieras. Sådana ansatser kallas deduktiva. Det 
deduktiva resonemanget utgår alltså från en teori och bryter ner teorin till dess beståndsdelar 
för att bevisa teorins riktighet (Wallén, 1996; Alvesson & Sköldberg, 2008). Exempelvis är en 
hypotes ett påstående som ska kunna prövas empiriskt. Idealet är att teorin bildar ett deduktivt 
system som bl.a. består av grundläggande teorisatser och regler för härledning av 
teorisatserna. Det kan vara svårt att direkt härleda en teoris påståenden eftersom teorin ofta 
bygger på generaliseringar och förenklingar (Wallén, 1996).  

Induktiva och deduktiva ansatser kan också ses som varandras förutsättningar (Alvesson & 
Sköldberg, 2008; Mårtensson & Nilstun, 1988). Genom att samla empiriska data kan en 
generell regel fastställas. Den generella regeln kan därefter prövas i en forskningssituation 
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genom att regeln härleds till eller testas på det enskilda fallet. Mårtensson & Nilstun (1988) 
har följande exempel:  

 

Figur 2. Deduktiv respektive induktiv ansats (Källa: Mårtensson och Nilstun, 1988, s 22). 

Både den induktiva och den deduktiva ansatsen skapar problem. Den induktiva ansatsen är 
problematisk om forskaren vill kunna uttala generella regler för en viss situation eftersom 
forskaren aldrig kan vara säker på att nästa observation styrker de tidigare fastställda 
slutsatserna (Mårtensson & Nilstun, 1988; Alvesson & Sköldberg, 1994). Den idealtypiska 
formen av induktion förutsätter dessutom att forskaren är helt förutsättningslös i sin 
datainsamling vilket forskaren sällan är pga. sina tidigare erfarenheter m.m. Den deduktiva 
ansatsen är problematisk eftersom studier av människor, samhället m.m. oftast inte utgår från 
givna lagar eller regler och då är det svårt att härleda och bevisa en teoris sanningshalt. 
Alvesson & Sköldberg (2008) menar att problematiken med en deduktiv ansats är att man 
förutsätter att en viss regel alltid gäller och att den snarare fastslår än förklarar någonting.  

Wigblad (1997) beskriver den abduktiva ansatsen som ”en mer allmän strävan inom 
vetenskapssamhället att närma sig ett överensstämmelseideal mellan teori och empiri”. Han 
kallar det sambandssynsättet och beskriver det som en växelverkan mellan valda teorier och 
vald empiri. Denna växelverkan syftar till att integrera empiri och teori vilket skapar en röd 
tråd i ett vetenskapligt arbete. Alvesson & Sköldberg (2008, s 55f.) menar att abduktion 
”verkar vara den ansats som används vid många fallstudiebaserade undersökningar”. De 
fortsätter:  

Analysen av empirin kan t.ex. mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av 
tidigare teori i litteraturen: inte som mekanisk applicering på enskilda fall utan som 
inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse. Under forskningsprocessen sker 
således en alternering mellan (tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i 
skenet av varandra” (ibid.).  

Alla människor är dödliga.
Sokrates är människa.
______________________ 

Därför är Sokrates dödlig.  

Sokrates var en dödlig människa. 
Platon var en dödlig människa. 
Bertrand Russel var en dödlig människa.  
 
Hittills har ingen människa visat sig vara annat än dödlig.  
______________________ 

Alla människor är dödliga.  

Deduktiv ansats 

Induktiv ansats 
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Det är alltså möjligt att växla mellan empiri och teori successivt under en forskningsprocess 
och det är vad som skett i denna studie.  Den induktiva datainsamlingen har framförallt bestått 
av tolkning av texter, intervjuer och deltagandet i utvecklingsprojekten. Den deduktiva 
datainsamlingen har skett genom tolkning av vetenskapliga texter som bidragit till 
uppbyggnad av en teoretisk referensram.  Den teoretiska referensramen har bidragit till 
tolkning av erfarenheterna från empirin. I avsnitt 2.3 beskrivs växelverkan mellan empiri och 
teori mer konkret.  

2.2.2 Är det en kvalitativ eller kvantitativ undersökning? 
En kvantitativ undersökning använder sig av kvantitativa metoder, t.ex. standardiserade 
undersökningar och numeriska beräkningar av insamlad data (Alvesson & Sköldberg, 2008; 
Wallén, 1996; Wigblad, 1998; Gummesson, 1991; Merriam, 1994). Kvantitativa 
undersökningar används företrädesvis inom områden där man kan förvänta sig att en teori 
uppträder med en viss lagbundenhet som medför att man kan förutsäga vad som kommer att 
hända om en speciell händelse inträffar. Kvalitativa undersökningar används för t.ex. 
undersökningar där karaktärisering och tolkning av människors handlande är ett väsentligt 
inslag och där det saknas strikt kausala samband. Traditionellt har forskarsamhället betonat att 
ny kunskap ska vara objektiv, sann och följa en vetenskaplig metod. Det finns många som 
kritiserar detta synsätt eftersom de menar att verkligheten är alltför komplex och att man inte 
kan vara helt objektiv, man har alltid egna erfarenheter och tidigare erhållna kunskaper som 
påverkar bedömningen och hanteringen av de data som insamlas. Det sker alltid en tolkning 
av data och denna tolkning blir medvetet eller omedvetet färgad av tolkaren/forskarens 
tidigare erfarenheter och kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2008; Wallén 1996; Wigblad 1997; 
Repstad, 2007; Gummesson, 1991). Gummesson (1991) kallar det förförståelse (eng. 
preunderstanding) och menar att om forskaren brister i sin förförståelse finns stor risk för att 
undersökningen brister i kvalitet såsom t.ex. fördomsfullhet och missledande tolkningar.  

En kvalitativ forskningsansats kan motiveras med att verkligheten är mycket komplex och att 
det inte finns någon enkel förklaring till varför det som sker sker. Därför är det viktigt att 
fånga så mycket som möjligt av den studerade verklighetens komplexitet för att återge och 
tolka situationen så att en fördjupad förståelse kan uppnås (Repstad, 2007).  En definition av 
kvalitativ forskning som framförts är att kvalitativ forskning är ”any type of research that 
produces findings not arrived at by statistical procedures or other means of quantification” 
(Strauss & Corbin, 1998, s 10f.). Kvalitativ forskning är en icke matematisk process där man 
tolkar rådata i syfte att organisera data för att kunna presentera förklaringsmodeller. Men det 
betyder inte att siffror inte används i kvalitativa studier, man behöver ange mängder t.ex. för 
att få en uppfattning över hur vanlig en viss företeelse är (Repstad, 2007; Merriam, 1994). I en 
sådan situation kan kvantitativa och kvalitativa metoder behöva kombineras. Wallén (1996) 
beskriver att kvalitativa studier syftar till att undersöka vilken karaktär en företeelse har och 
hur den ska identifieras. Kvalitativa studier behöver motiveras väl och de berör i hög grad alla 
”forskningsområden som vetter mot praktisk verksamhet” (Wallén, 1996, s 74) och det gör 
denna studie. Denna studie har en kvalitativ ansats. Detta framgår av att forskningsfrågorna 
undersöker riskbaserad tillsyn för att utveckla förståendeinriktad kunskap om vad riskbaserad 
tillsyn är. Frågeställningarna har justerats under forskningsprocessens gång även om den 
grundläggande tanken och mitt kunskapsintresse hela tiden varit detsamma. Det är tiden, ökad 
kunskap och ökad förståelse som hjälpt mig att specificera frågeställningarna. Framförallt är 
det den övergripande frågeställningen som har preciserats. Den inledande formuleringen var 
mer övergripande och löd: Hur väl fångar systemutvecklingsprocessen kraven på ett 
informationssystem? Frågan hade tillägget: Hur kan systemutvecklingsprocessen utnyttja 
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resultat från ett verksamhetsutvecklingsprojekt, för att fånga kraven på ett stödjande 
informationssystem? En jämförelse med denna avhandlings syfte och forskningsfrågor visar 
att det har preciserats till att gälla verksamhetsanalysen och inte hela utvecklingsprocessen. 
Dessutom har domänen avgränsats till att endast vara giltigt för riskbaserad tillsyn som är det 
specifika område jag vistats i och därför haft möjlighet att studera närmare. Denna 
forskningsprocess vetter mot en praktisk verksamhet. Jag har själv varit en aktiv deltagare i 
verksamhetens utvecklingsprojekt. Detta leder till tankar på forskarens roll och vilken roll 
utvecklingsprojekten har haft. Det leder också till funderingar över om det är en fallstudie 
som har genomförts.  

2.2.3 Är detta en fallstudieundersökning? 
En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, t.ex. en händelse, en person, ett 
skeende, en institution eller en social grupp (Merriam, 1994). Många gånger studeras 
organisationer och processer i fallstudier. En av de inledande frågeställningarna att besvara är 
om den övergripande frågeställningen innehåller hur eller varför (Yin, 2003). Andra 
kännetecken är att forskaren har liten eller ingen kontroll över händelseförloppet och/eller att 
forskaren vill pröva en hypotes. Även nära tillgång till fältet är ett skäl till att bedriva 
fallstudier (Gummesson, 1991). 

Fallet, som ska vara avgränsat och definierat, väljs för att det är viktigt och intressant eller för 
att det utgör grund för att pröva någon form av hypotes. Genom att koncentrera sig på en enda 
företeelse eller situation strävar man med fallstudier efter att belysa samspelet mellan viktiga 
faktorer som kännetecknar företeelse eller situationen i fråga (Gummesson, 1991; Yin, 2003).  

Yin (2003) definierar en fallstudie som en empiriskt grundad studie som undersöker ett 
samtida fenomen i dess verkliga kontext, speciellt när gränserna mellan fenomenet och 
kontexten inte är helt uppenbar. Eftersom gränsen mellan det studerade fenomenet och dess 
kontext inte är helt klar behöver även några mer tekniskt orienterade egenskaper vara 
uppfyllda. Dessa egenskaper innebär att en fallstudie ska: kunna hantera den avgränsade 
situationen där det finns många fler variabler att studera än det finns datapunkter; och därför 
behövs det dels flera källor för datainsamling som kan analyseras med hjälp av triangulering; 
dels att tidigare utvecklade teoretiska påståenden används som vägledning för datainsamling 
och analys. En annan definition av fallstudier som är snarlik men som riktar sig mer mot 
forskarens värderingar har Merriam (1994). ”Fallstudier är partikularistiska, deskriptiva, 
heuristiska och förlitar sig i hög grad till induktiva resonemang när man hanterar 
mångfasetterade informationskällor” (Merriam, 1994, s 29). Med partikularistisk menar 
Merriam att studien: visar läsaren vad som bör göras och vad som inte bör göras i en liknande 
situation; gäller en viss situation men belyser ändå ett generellt problem; har påverkats av 
forskarens egna värderingar. Med deskriptiv menas bl.a. att studien: kan visa komplexiteten i 
en situation; har hämtat sin information från flera olika källor; är empiriskt förankrad; 
presenterar dokumentation av händelser, citat, exempel och lämningar. Med heuristisk menas 
att studien kan: förklara varför ett problem uppstått och ge bakgrund till en viss situation 
(ibid.). Detta är en fallstudieundersökning. Det är en undersökning av en verksamhet i form av 
en myndighet. Undersökningen berör en specifik företeelse i myndighetens verksamhet. 
Denna företeelse är myndighetens beslut att deras tillsyn ska vara riskbaserad. Studiens 
räckvidd är därför klart avgränsad. Är det då myndighetens riskbaserade tillsyn som 
representerar fallet eller är det utvecklingsprojekten? Efter funderingar har jag kommit fram 
till att myndigheten som bedriver statlig tillsyn är det övergripande fallets kontext. Det 
övergripande fallet är fenomenet riskbaserad tillsyn som är grunden för de två 
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utvecklingsprojekten.  Karaktärisering och förståelse av riskbaserad tillsyn är en viktig del av 
undersökningen. I nästa avsnitt sker en djupare beskrivning av fallstudiens design.  

2.2.4 Fallstudiens design 
Den verksamhet som är i fokus är en myndighet som avser att bedriva sin tillsyn riskbaserat. 
Om man följer Yin (2003) är denna studie en enfallsstudie som analyserar två underenheter, 
se figur 3. Det övergripande fallet har identifierats som en verksamhet (myndighet) som 
bedriver riskbaserad tillsyn. De två underenheterna skulle kunna betraktas som egna fall, men 
eftersom bägge representerar tillämpningar av riskbaserad tillsyn är det lämpligt att se dem 
som två enheter för analys inom det övergripande fallet. De bägge fallen uppstod i samband 
med att myndigheten beslutade att deras tillsyn skulle vara riskbaserad. Kontexten har 
identifierats som en verksamhet som bedriver tillsyn på statlig grund. Det övergripande fallet 
och kontexten i figur 3 saknar en tydlig avgränsning, vilket snarare är ett kännetecken än 
något som komplicerar en fallstudieundersökning (Yin, 2003). Den otydliga avgränsningen 
markeras av den streckade linjen mellan kontexten och det övergripande fallet. I 
fortsättningen benämns det övergripande fallet för riskbaserad tillsyn alternativt det 
övergripande fallet och varje underenhet benämns fall. De två fallen är således Självvärdering 
och Händelseregister. I kapitel 10 kopplas de bägge fallen till det övergripande fallet med 
hjälp av en verksamhetsteori för riskbaserad tillsyn.  

 

Figur 3. Principiell skiss över fallstudiens design (baserad på Yin 2003, s 40).  

På sätt och vis är detta en explorativ fallstudie som trevande har sökt svar på ett övergripande 
problem. Det övergripande problemet har sin grund i uppfattningen, som är allmänt 
accepterad, att det finns många informationssystem som inte stödjer den verksamhet de 
utvecklats för. Valet av fall har skett utifrån att det var ett tillfälle värt att ta vara på. Det är 
inte var dag som möjligheten att kombinera sitt arbete med forskarutbildning uppstår. Men 
problemformuleringen har sina rötter i den egna arbetslivserfarenhet vilket beskrivits ovan.  

2.2.5 Vilka roller har forskaren haft? 
I denna undersökning har jag deltagit i de studerade fallens genomförande och haft rollen som 
projektledare vilket kan jämföras med att vara en förändringsagent eftersom det är 
projektledaren som leder förändringsarbetet utifrån uppdragsgivarens syfte och mål för 
arbetet. När forskaren och förändringsagenten är en och samma person brukar det kallas för 



31 
 
 

aktionsforskning (Gummesson, 1991), men kärt barn har många namn och närbesläktade 
benämningar finns, t.ex. deltagande forskning och praktikforskning. Benämningarna kan 
variera mellan olika skolbildningar och mellan forskare.  

Man kan också fundera över om aktionsforskning är förenligt med fallstudier. Gummesson 
(1991) menar att fallstudier är särskilt lämpliga när aktionsforskning bedrivs eftersom 
forskaren har två roller, forskare och förändringsagent, har forskaren ett unikt tillträde till det 
studerade fältet. Aktionsforskaren har därmed goda möjligheter att utveckla en djup förståelse 
för verksamheten, dess processer, beslutsvägar m.m.  

När det gäller forskarrollen i ett aktionsforskningsprojekt kan den anta olika former: den 
diagnostiska, vilken innebär att forskaren gör en klargörande analys av själva 
förutsättningarna för handling i den aktuella problemsituationen (Westlander, 2000). 
Forskaren lämnar därefter över till klienten/praktiken att agera. En annan forskarroll är den 
participatoriska som kännetecknas av fortlöpande samverkan mellan forskare och praktiker. 
En tredje variant är den empiriska forskarrollen som i stort går ut på att forskaren följer och 
dokumenterar händelseförloppet i ett projekt eller i en aktivitet av något slag. Baskerville 
(1999) beskriver den participatoriska forskarrollen där forskaren genom intervention studerar 
en social situation. Interventionen leder till att forskaren blir delaktig i studien både som 
observatör och aktör. Forskaren tolkar skeendet utifrån sin referensram. Den idealtypiska 
beskrivningen av aktionsforskningen baseras på att varje social scen eller situation involverar 
interaktion mellan mänskliga subjekt (Baskerville, 1999).  Westlander diskuterar skillnaderna 
mellan forskarrollen och konsultrollen (Westlander, 2000) och där framkommer att 
aktionsforskaren måste ta hänsyn till vissa dilemman (se Rapoport i Westlander, 2000, op. 
cit.) i forskningssituationen. Ett dilemma beskrivs som etiska aspekter att ta hänsyn till. Det 
kan finnas en risk att klienten väljer ”ofarliga” forskare, dvs. en forskare som delar 
värderingar och som kanske är snäll i sina bedömningar. Hur kan klienten lita på att forskaren 
behandlar känslig information konfidentiellt – kommer vetenskaplig argumentation och 
bevisning i så fall att bli lidande? Ett annat dilemma är att forskaren respektive klienten har 
olika mål och olika intressen med forskningen/arbetet. Den renodlat forskningsinriktade 
forskaren samlar data av värde för ett vetenskapligt arbete med risk för en ringa användbarhet 
för fältet medan den renodlat serviceinriktade forskaren samlar data av stort praktiskt (men 
ringa vetenskapligt) värde. Den renodlat forskningsinriktade forskaren respekterar den 
tidsåtgång som fordras för vetenskapligt väl underbyggd analys innan man kan fatta beslut om 
åtgärd, medan den renodlat serviceinriktade forskaren underordnar sig den knappa tid som 
står till förfogande för att komma fram till en rimlig och väl underbyggd praktisk 
problemlösning Ett tredje dilemma är att initiativet till forskningen ofta kommer från klienten, 
dvs. att klienten presenterar ett problem som forskaren genom studier försöker lösa. Denna 
situation står i kontrast mot traditionell forskningsmetodik där det oftast är forskaren själv 
som är nyfiken och vill veta mera om någonting. I denna studie har jag haft rollen som 
förändringsagent. Utvecklingsarbetet i projekten hade som framgått ovan, påbörjats när frågan 
om att knyta arbetet till forskning väcktes. Det var arbetsgivaren som erbjöd möjligheten 
utnyttja utvecklingsprojekten som empiri i forskarutbildningen samtidigt som 
utvecklingsarbetet pågick. Arbetsgivaren såg forskarutbildningen som ett stöd för 
förändringsarbetet. Därmed förändrades rollen och jag blev både anställd och 
forskarstuderande. På samma sätt blev utvecklingsprojektet ett aktionsforskningsprojekt. Det 
är sant att arbetet i de empiriska projekten påverkades av att jag fick nya kunskaper via 
doktorandkurser och möten med andra doktorander, framförallt forskargruppen VITS 
medlemmar vid Linköpings universitet. Under tiden som projekten genomfördes, från maj 
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2007 till maj 2009, fokuserade jag framförallt på att genomföra projekten, förstå vad 
forskarutbildning är för något och genomgå erforderliga doktorandkurser m.m.  

Med drygt 20 års erfarenhet från offentlig verksamhet bl.a. som projektledare och 
förändringsagent men även från mer rutinbetonade arbetsuppgifter, hade jag alltså relativt 
lång praktisk erfarenhet från arbete med bl.a. verksamhetsutveckling. Det var erfarenheten 
från forskarvärlden som var helt obefintlig och det kom därför naturligt att lägga tonvikten på 
att förstå forskarstudierna, vad forskning innebär och att börja studera verksamheten genom 
att bl.a. planera forskningsarbetet i en s.k. kunskapsprojektering (Goldkuhl, 1998) och 
formulera forskningsfrågor. Forskningsfrågorna är sprungna ur mina egna funderingar inom 
ämnesområdet som i sin tur grundar sig på min arbetslivserfarenhet. Utöver möten med andra 
doktorander har jag har naturligtvis även haft gott stöd av mina handledare som hela tiden 
vakat över mina försök och genom sina frågor fått mig att navigera mot målet. I avsnitt 2.5.1 
beskrivs mer om aktionsforskningens genomförande.  

Av de tre dilemman som aktionsforskaren står inför (Westlander, 2000) har jag uppfattat att 
om uppdragsgivaren haft ambitionen att välja en ofarlig forskare skulle arbetsgivaren avslutat 
forskningsuppdraget. Mitt engagemang i utvecklingsprojekten har varit starkt och vissa 
meningsskiljaktigheter har uppstått, speciellt i samband med organisationsförändringar och 
chefsbyten. Men jag har ändå kunnat fortsätta med forskarutbildningen.  Problem som hänförs 
till risken att jag skulle läcka känslig information som anställda har tillgång till har jag 
hanterat inom ramen för min egen bedömning och erfarenhet. Jag har förhållandevis lång 
erfarenhet från att arbeta som arbetsgivarens representant bl.a. som personalchef inom annan 
offentlig verksamhet. Den studerade myndigheten bedöms inte heller ha så stor mängd känslig 
information eftersom det är offentlig verksamhet. Det har troligtvis varit en stor fördel för min 
förförståelse och utveckling av den egna förståelsen att befinna sig inom den studerade 
organisationen och därmed slippa lita på andrahandsinformation. Det andra dilemmat handlar 
om att uppdragsgivaren och forskaren har olika mål och intressen. Det har allteftersom tiden 
gått blivit tydligt att uppdragsgivaren och jag har olika mål och intressen. Under tiden som 
forskarutbildningen pågått har det skett stora förändringar inom myndigheten vilket också 
påverkat forskningen. Tiden till förfogande har begränsats och de empiriska projekten har 
utsatts för förändringar utan hänsyn till att de ingår som en del i min forskarutbildning. Jag 
har känt sig orolig inför framtiden: Kan arbetet komma att upphöra? Anses forskningen vara 
ett hinder för en fullgod arbetsinsats? Med tiden har oron avstannat och när projekten väl var 
avslutade blev allt lugnare. Det tredje dilemmat handlar om att det är uppdragsgivaren som 
står för uppdragen och att forskaren försöker lösa uppdraget genom bl.a. teoretiska studier och 
datainsamling från empirin som analyseras i uppdragsgivarens anda. Risken med detta 
upplägg är att forskaren inte är fri utan att resultatet styrs av uppdraget. I denna undersökning 
har jag formulerat forskningsfrågor som behöver utvecklingsprojektens resultat (i form av 
kravdokument och beskrivet tillvägagångssätt) för att kunna besvaras. Uppdragsgivarens 
intresse var att projekten skulle genomföras och avslutas. Jag visste inte hur det skulle fungera 
att härleda kravdokument från en verksamhetsteori som fokuserade verksamheten och inte 
informationssystemet, det var ett trevande moment i undersökningen. Det fanns förstås en inre 
förhoppning om att det borde gå men det betyder inte att det skulle fungera. En 
forskningsfråga berör både forskningen och projekten. Det är frågan om vad som 
karaktäriserar riskbaserad tillsyn. Det fanns inget uttalat uppdrag att beskriva riskbaserad 
tillsyn. Riskbaserad tillsyn var en förutsättning för projektens genomförande. Någon djupare 
analys av vad riskbaserad tillsyn egentligen är var inte uppdragsgivaren intresserad av att ta 
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del av. De ställde ändå upp på att bli intervjuade och har tillåtit andra forskningsaktiviteter vid 
sidan av det ordinarie arbetet.  

2.2.6 Är det aktionsforskning eller praktikforskning som genomförts? 
Det finns som framgått ovan olika inriktningar som också handlar om att forskaren samlar 
data genom eget fältarbete. En fundering som funnits med under forskningsprocessens 
genomförande är om fältarbetet kan karaktäriseras som aktionsforskning eller 
praktikforskning. Aagard Nielsen & Svensson beskriver aktionsforskare så här: 
 

Action researchers see themselves as co-producers in the creation of new knowledge, but they 
do not see themselves as being in a privileged position in this joint learning process. On the 
contrary, Action Researchers can only create knowledge in co-operation with social actors 
based on trust and a free agreement to participate. But at the same time, the researcher must 
possess and be respected for her/his professional competence in handling data, in constructing 
theories, in organising a learning process, in relating the results to existing research, in ethical 
matters, and so on  (Aagard Nielsen & Svensson, 2006, s 4). 

Aktionsforskningen är en etablerad forskningsmetodik som startade inom den social-
psykologiska och den medicinska forskningen. I första hand är syftet med aktionsforskningen 
att öka förståelsen för förändringsprocesser i sociala system (Baskerville, 1999). 
Aktionsforskaren har två roller; att hjälpa till och lösa ett praktiskt problem i en verksamhet 
samt att utveckla ny vetenskaplig kunskap. Detta kallar Goldkuhl för att aktionsforskningen 
har ”dual purposes” (Goldkuhl, 2008, s 3).  

Kurt Lewin, som är en av aktionsforskningens grundare och galjonsfigur (Westlander, 2000), 
beskriver att aktionsforskning är en forskningsinriktning vars huvudsyfte är ”to help the 
practitioner” (Westlander, 2000, s 198), dvs. aktionsforskning handlar om forskning som 
bedrivs parallellt med pågående verksamhet t.ex. en förändringsprocess. Lewin menar att 
forskaren kan ta på sig följande uppgifter: rådgivning beträffande handlingsalternativ, 
utvärdering, försöksledning (om experiment görs) samt självständigt utförd forskning i ett 
långsiktigt kunskapsperspektiv (Westlander, 2000). Aktionsforskning som företeelse bygger 
på vissa grundläggande värderingar om ett bättre samhälle och ett bättre arbetsliv. För att nå 
dit krävs bättre samarbete. Lewins programförklaring för aktionsforskningen är: att den ska 
bidra till/värna om demokratiseringens värden (Westlander, 2000). Lewin har även beskrivit 
ett övergipande arbetssätt som aktionsforskningen bör följa. Det övergripande arbetssättet 
beskrivs i figur 5. Det börjar med en övergripande idé som diskuteras och konkretiseras bl.a. 
genom att faktainsamling sker. Om idén fastställs görs en övergripande plan för verkställande. 
Därefter tar andra fasen vid som innebär genomförande av planeringens olika steg. 
Genomförande sker enligt följande: planering, faktainsamling och utförande. Efter varje 
genomfört steg av planen sker en utvärdering och en eventuell justering av den övergripande 
planen. Det blir med andra ord en iterativ process som innebär att den övergripande planen 
omvärderas och förändras allt eftersom projektet fortskrider och kunskaperna växer. 
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Figur 4. Modell över steg i aktionsforskning. (av Lewin, 1947 i Westlander, 2000, s 200). 

Praktikforskning är egentligen inte en metod, det är mer ett synsätt som styr det praktiska 
tillvägagångssättet och som påverkar de metodval som gjorts. Praktikforskning handlar, 
liksom aktionsforskning, om att hjälpa praktiken med något och samtidigt bidra med ny 
praktisk kunskap till det generella praktiksamhället, exempelvis till en bransch, och med ny 
vetenskaplig kunskap till forskarsamhället (Goldkuhl, 2008). Praktikforskarens roll skiljer sig 
från den traditionella forskarrollen. Praktikforskaren är i regel på något sätt delaktig i 
genomförandet och inte enbart en ”åskådare” som den traditionella forskaren, i form av 
intervjuare, observatör eller liknande (ibid.). Detta medför att praktikforskaren får en bild av 
verkligheten som kan vara mer ”inifrån och subjektiv” än den traditionella forskarens bild, där 
förbindelsen till den studerade praktiken är mer tydligt definierad och utgår ifrån en objektivt 
neutral position. Det finns många som kommit med invändningar mot den traditionella 
forskarrollen, där den främsta invändningen är att ingen kan vara fullständigt objektiv i sin 
forskning, man har alltid med sig tidigare erfarenheter och inhämtade kunskaper som färgar 
av sig på forskarens syn på det studerade objektet (Corbin & Strauss, 2008). 
Praktikforskningen har sitt ursprung i ”practical theory” som i sin tur har hämtat synen på att 
forskning är en del av det naturliga livet från pragmatismen (Cronen, 2001). Cronen har till 
stor del hämtat sin syn på practical theory från Dewey’s beskrivning av pragmatismens 
betydelse. Cronens definition lyder:  

a practical theory informs a grammar of practice that facilitates joining with the grammars of 
others to explore their unique patterns of situated action” (Cronen, 2001, s 26).  

Aktionsforskningen saknar den djupa förankring i traditionell vetenskapsteori som 
praktikforskningen har. Baskerville skriver: “The marginalization of action research helped 
mature the recognition that action research operated with a different epistemology than 
traditional science” (Baskerville, 2001, s 8). Aktionsforskningen har inte betonat det 
vetenskapliga bidraget när aktionsforskningen har definierats. Goldkuhl skriver att: “The 
goals of scientific results, i.e. the contribution to the scientific body of knowledge are not 
problematized” (Goldkuhl, 2008, s 2).  

Goldkuhl beskriver skillnaderna mellan praktik- och aktionsforskningen som att 
praktikforskningen måste resultera i ett vetenskapligt bidrag till forskarsamhället och till den 
generella praktiken, dvs. forskningsfrågorna ska hjälpa den lokala praktiken på ett generellt 
plan, men det är inte nödvändigt med ett bidrag till den lokala praktiken. Aktionsforskningen 
måste lämna ett lokalt kunskapsbidrag och ett bidrag till det forskarsamfundet men det 
vetenskapliga bidraget behöver inte ha bäring på det lokala kunskapsbidraget (Goldkuhl, 
2008). Det kan alltså skilja mellan det vetenskapliga bidraget till forskarsamfundet och det 
vetenskapliga bidraget till praktiken.  

Idé 
Övergripande 
plan Steg 1 

Steg 2 
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Utifrån ovanstående resonemang är slutsatsen att fältarbetet genomförts i form av 
praktikforskning eftersom karaktärisering av riskbaserad tillsyn skett genom skapande av en 
generell verksamhetsteori för riskbaserad tillsyn, vilket motsvarar praktikforskningens 
vetenskapliga bidrag till praktiken. Det vetenskapliga bidraget till forskarsamhället består av 
härledning av kravdokumentation från verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn samt 
rekommendation av hur en verksamhetsanalys bör genomföras. Bidraget till den lokala 
praktiken är framförallt genomförandet av de bägge utvecklingsprojekten.  

2.2.7 Sammanfattning över forskningsprocessens karaktär 
Genomgången hittills har visat att forskningsprocessen är inom det samhällsvetenskapliga 
samfundet; har utvecklat ny kunskap genom växelverkan mellan empiri och teori; har en 
kvalitativ ansats; är en fallstudie där två underenheter analyserats; har samlat data från 
empirin genom att jag, som forskarstuderande, även haft rollen som förändringsagent i de 
empiriska fallen; samt att det är praktikforskning som genomförts.  

2.3 Forskningsprocessens genomförande 
Avsnitt 2.2 har positionerat forskningsprocessen. Det som saknas är forskningsprocessens 
växelverkan mellan empiri och teori samt vilka metoder för datainsamling och analys som 
använts. Det är dessa områden efterföljande avsnitt kommer att handla om.  

I figur 5 är forskningsprocessens övergripande moment uppdelade mellan teori och empiri. 
Arbetet i de bägge projekten kallas fältarbete (Repstad, 2007). Fältarbetet ingår i studiens 
datainsamling även om projekten hade påbörjats när forskarutbildningen påbörjades. Det 
första steget i forskningsprocessen var att göra en kunskapsprojektering (Goldkuhl, 1998) som 
ledde fram till formulering av forskningsfrågor och identifiering av kunskapsbehov. 
Forskningsfrågorna är i grunden frågeställningar som jag funderat över under stora delar av 
mitt arbetsliv, de är därför empiriskt grundade även om svaren söks inom en speciell 
verksamhet. Den speciella verksamheten avgränsar studiens verkningsgrad. 
Kunskapsprojekteringen avslutades i februari 2008. Därefter påbörjades en mer aktiv 
forskningsfas där datainsamling blev mer medveten och målinriktad (målet var att besvara 
forskningsfrågorna). Detta skedde genom datainsamling från teoretiska dokument, såsom 
andra vetenskapliga publikationer, och från utvecklingsprojekten genom dokumentation av 
det som skedde.  

Analys av insamlad data påbörjades relativt omgående när det gällde att karaktärisera 
riskbaserad tillsyn som är den första forskningsfrågan. Detta berodde till stor del på att arbetet 
i utvecklingsprojekten behövde baseras på förståelse för vad riskbaserad tillsyn skulle kunna 
innebära och hur det skulle kunna påverka utvecklingsprojekten. Dessa hade ju startats pga. 
den antagna idén om riskbaserad tillsyn. I analysen av riskbaserad tillsyn har förståelsen 
utvecklats genom att underlag från teoretiska studier, tillämpning av en mönstermodell 
(Merriam, 1994) samt att erfarenheter från empirin har vävts samman till en egen komposition 
som uttrycks i form av en verksamhetsteori för riskbaserad tillsyn. Analys av insamlad data 
från de två underenheterna, självvärdering och händelseregister, kom igång när 
utvecklingsprojekten hade avslutats. Det finns ingen annan förklaring till detta än att det var 
först efter verksamhetsprojektens avslut som det tidsmässigt och mentalt blev möjligt att 
analysera de genomförda projekten.  
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Figur 5. Växelverkan mellan teori och empiri. 

Ett problem som undersöks i fallstudien, och som framgår av syftet, är hur en 
verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan skapa spårbarhet till dokumentation i ett 
systemutvecklingsprojekt. Konkretisterat i utvecklingsprojekten har problemformuleringen 
lett till formulering av en tredje forskningsfråga: Hur kan kraven som fångas i 
verksamhetsanalysen härledas i den fortsatta kravhanteringen? Det är kravdokumentation från 
de studerade fallen som används i analysen (se figur 5). Analysen baseras, förutom på 
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empirins underlag, även på resultat av det två första forskningsfrågorna som karaktäriserar 
riskbaserad tillsyn och kraven på ett informationssystem. Det andra problemet, som också 
uttrycks i syftet, handlar om hur tillvägagångssättet bör vara för att skapa ett 
verksamhetsstödjande informationssystem för riskbaserad tillsyn. Det är den fjärde 
forskningsfrågan som stödjer denna del av syftet: Den fjärde forskningsfrågan lyder: Hur bör 
en verksamhetsanalys genomföras som ska fånga kraven på ett verksamhetsstödjande 
informationssystem för en verksamhet som bedriver riskbaserad tillsyn? För att besvara den 
behövde jag definiera hur begreppet tillvägagångssätt används i denna avhandling, vilket sker 
i avsnitten 4.5 och 4.7. För att komma fram till ett önskvärt tillvägagångssätt i 
verksamhetsanalysen har dels tre systemutvecklingsmetoder (avsnitt 4.7), dels fallens 
utvecklingsprocesser analyserats (avsnitt 12.1). Det är en svår uppgift att studera sina egna 
steg och förehavanden i en utvecklingsprocess. Det som underlättat arbetet är att 
genomförandet hade avslutats när analysen tog vid. Fallen har varit väl dokumenterade i form 
av kalenderuppgifter och olika skriftliga dokument, bl.a. en magisteruppsats (Karlsson, 2007). 
Dessutom finns mina minnesbilder som i och för sig är subjektiva men som tillsammans med 
dokumentation ger en bild över händelseutvecklingen. Analysen av de tre 
systemutvecklingsmetodernas tillvägagångssätt vägs i avsnitt 12.2 samman med 
tillvägagångssättet i utvecklingsprojekten. Resultatet av sammanvägning och analys 
formuleras som ett önskvärt tillvägagångssätt.  Jag fortsätter analysen ytterligare ett steg och 
undersöker hur verksamhetsanalysen på praktikteoretisk grund uppfyller det önskvärda 
tillvägagångssättet, detta steg avslutar kapitel 12.  

2.4 Metoder för datainsamling  
De metoder för datainsamling (eller informationsinsamling) som tillämpats är framförallt 
aktionsforskning. Andra metoder för datainsamling är studier av olika texter och intervjuer. I 
denna avhandling kommer ordet datainsamling att användas på grund av att det ofta är det 
begreppet som används även om det är information i betydelsen tolkad data som insamlas. 
Olika metoder har alltså använts för att samla data. Detta kallas metodtriangulering (Merriam, 
1994; Repstad, 2007). När metoder kombineras erhålls ett bredare dataunderlag och en 
säkrare grund för tolkning av forskningens resultat kan uppnås.  

2.4.1 Datainsamling i form av fältarbete  
En viktig del i datainsamlingen har varit deltagandet i utvecklingsprojekten, test av 
självvärdering och utveckling av händelseregister. Att finnas i den naturliga miljön som 
antingen observatör eller delaktig kallas fältarbete (Repstad, 2007).  Fältarbetet har framförallt 
lett till förståelse och kunskap om den studerade verksamheten. Det är en subtil och subjektiv 
kunskap som troligen påverkat mina tolkningar. Verksamheten som studerats är regelstyrd 
och det är regler som motiverar att verksamheten finns. Därför har en stor del av 
datainsamlingen handlat om att studera regler. Självvärderingens innehåll baserades helt på 
regelverket för järnvägens verksamhetsutövare. Även händelseregistret var beroende av 
regler, t.ex. reglerar lagstiftning vilka händelser som ska rapporteras. Kravdokumentationen 
som används i kravanalysen är exempel på underlag från fältarbetet. Fältarbetet har även gett 
tillgång till verksamhetens interna dokument t.ex. processbeskrivningar, verksamhetsplaner, 
policydokument och interna rutiner (se avsnitt 2.5.3.) och till verksamhetens 
informationssystem. Det fältarbete som genomförts kallas för praktikforskning (se avsnitt 
2.2.4).  
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2.4.2 Intervjuer 
Intervjuer är en metod för att samla data från empirin och i denna undersökning har intervjuer 
genomförts som ett komplement till fältarbetet. Detta motiveras av att det var verksamhetens 
ledningsgrupp som antog den bärande idén och jag hade inte tillträde till dessa möten. Det var 
handläggare som deltog i utvecklingsprojekten. Handläggarnas syn blev troligtvis automatiskt 
invävd i mitt medvetande, men jag behövde veta hur ledningsgruppen såg på riskbaserad 
tillsyn. I samband med en kurs om kvalitativ forskning på pragmatisk grund (våren 2008), 
väcktes medvetenheten om att det fanns ett behov av att göra en djupare analys av hur 
verksamhetens ledning uppfattade riskbaserad tillsyn. Intervjuer gjordes med myndighetens 
ledning, fem personer. Varje intervju tog knappt en timme, därefter tillkom renskrivning av 
intervjuerna och intervjupersonernas godkännande av dokumentationen. Det är få intervjuer 
men de gav mycket och motivet till att endast chefer intervjuades är att den bärande idén om 
riskbaserad tillsyn iscensattes av cheferna. Det var ledningsgruppen som diskuterade hur 
riskbaserad tillsyn skulle användas i verksamhetsutövningen, t.ex. när riskbedömning skulle 
ske och hur interna rutiner skulle förändras med anledning av att tillsynen skulle vara 
riskbaserad. De intervjuer som genomfördes var semistrukturerade personliga intervjuer 
(Westlander, 2007), eftersom det var angeläget att undersöka hur personerna uppfattar 
riskbaserad tillsyn och hur de tillämpar den riskbaserade tillsynen i praktiken, t.ex. i vilka 
situationer som riskbaserad tillsyn används. Intervjuformen innebar att den intervjuade var fri 
att ta upp egna synpunkter och funderingar inom ämnesområdet.   

2.4.3 Studier av skriftliga dokument  
Datainsamling från olika typer av skriftliga dokument används flitigt i denna undersökning. 
Skriftliga källor förekommer både för att främja teoretisk kunskapsinhämtning som breddat 
och fördjupat den egna kunskapen och förståelsen för befintliga teorier. Studier av 
verksamhetsnära skriftliga dokument förekommer också för att komplettera den egna 
erfarenheten och intervjupersonernas utsagor. Exempel på denna typ av dokument är 
mötesanteckningar, årsredovisning, verksamhetsrutiner. Det är inte enbart dokumentation i 
nära anslutning till fallen som har studerats. Även andra verksamhetsnära dokument har 
bidragit till en bred verksamhetskunskap eftersom jag förutom fallen även har deltagit i andra 
verksamhetsprojekt, t.ex. utformning av ekonomimodell inför myndighetens nybildning, risk- 
och sårbarhetsanalys, verksamhetsplanering och budget, lastsäkringsprojekt m.m. Den egna 
förståelsen har naturligtvis påverkat analyserna och detta har jag varken kunnat mäta eller 
styra och därför har skriftliga dokument varit viktiga källor.  

2.5 Metoder för analys 
Insamlad data från intervjuerna har analyserats enligt riktlinjer för Grounded Theory (GT) 
(Strauss & Corbin, 1998; Corbin & Strauss, 2008). Det ligger nära till hands att anta att även 
erfarenheterna från fältarbetet har påverkat tolkningen av intervjuerna och då är ansatsen inte 
rent induktiv, dvs. det är inte enbart intervjuerna som ligger till grund för tolkningen av 
intervjupersonernas utsagor. Den rent induktiva ansatsen i GT har kritiserats för att vara allt 
för inriktad på empiriska data och inte tillåta jämförelser med redan befintlig teoribildning. 
Kritikerna menar att detta kan leda till att man dels uppfinner hjulet på nytt, dels förlorar 
kunskap eftersom man inte utnyttjar den kunskap som redan utvecklats när man enbart låter 
det empiriska materialet utforma analysen eller teoribildningen (Cronholm, 2008). Multi 
Grounded Theory (MGT) är en kvalitativ undersökningsmetodik som är sprungen ur GT.  
MGT utgår från att en forskare inte är helt förutsättningslös i sin forskning och att det finns en 
tydlig risk för ”knowledge isolation” om en ren induktiv ansats används. ”We claim that 
theory development should aim at knowledge integration and synthesis” (Goldkuhl & 
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Cronholm, 2003, s 1). MGT är alltså en kvalitativ forskningsmetodik som syftar till att skapa 
teorier grundade i både empiriska data och etablerad teori (Cronholm, 2005). Corbin & 
Strauss (2008) framhåller att kvalitativa undersökningar både är en konstart och en vetenskap. 
Det innebär att forskarens tolkning av data påverkar vilken historia data berättar. Forskaren 
använder hela sin person i tolkningen av data och personen har tidigare erfarenheter och en 
kunskapsbas som påverkar analysprocessen. GT relaterar inte explicit till tidigare utförda 
studier inom samma område för att på så sätt bygga vidare på andras kunskap. Andras 
kunskap påverkar implicit genom forskarens tolkningar som är influerade av forskarens 
tidigare erfarenheter och kunskapsbas.  

Analys av data från intervjuer och från studier av teorier om systemutveckling och 
kravhantering har analyserats enligt tekniken som Strauss & Corbin (1998) lär ut. Det är dock 
mer lämpligt att kalla analyserna av insamlad data för MGT eftersom jag inte har varit helt 
förutsättningslös i mitt sökande utan aktivt sökt kunskap från flera olika och oberoende källor 
(se vidare avsnitt 2.6.2).  

2.5.1 Analys av teorier  
En analys av andra forskares texter om offentlig verksamhet och riskhantering har bidragit till 
kapitel 5 och 6, om statlig tillsyn och om riskhantering. Statlig tillsyn och riskhantering är 
relativt nya ämnesområden. Jag har jobbat inom offentlig verksamhet i nästan hela mitt 
yrkesliv och har en fil.kand. från Linje för offentlig förvaltning på 1970-talet. Därför är min 
slutsats att kapitlet om statlig tillsyn är väl underbyggt eftersom jag troligtvis kunna 
identifiera viktiga aspekter. Kapitlet om riskhantering har varit svårare att skriva eftersom det 
är ett nytt ämnesområde som jag saknar erfarenhet från. Ett sätt att motverka den bristande 
förförståelsen, utöver studier av texter, var att gå en riskanalysutbildning och göra studiebesök 
hos Statens kärnkraftsinspektion vilket skedde inom utvecklingsprojektens ram.  

Analys av teorier kan också ske utifrån att teorin betraktas som en mönstermodell (Merriam, 
1994). Med mönstermodell menas att ”något blir förklarat när det relateras till en 
uppsättning av andra element på sådant sätt att de tillsammans utgör ett förenat system” 
(citat Kaplan i Merriam, 1994, s 69). Den tolkning som görs här är att verksamhetsteorin för 
riskbaserad tillsyn har skapats genom att den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl och 
Röstlinger, 2005) har använts som mönstermodell. Det finns olika versioner av den 
praktikgeneriska modellen och en senare version än den som används i denna avhandling 
åskådliggör modellens processyn på ett tydligt sätt (Goldkuhl & Röstlinger, 2006, figur 5). 
Den presenterar praktikgeneriska modellen med hjälp av ett processynsätt: ”In the analysis of 
the workpractice theory we will partially use a business process lens” (ibid.). I den artikeln 
jämförs processynsättet med praktikteori och resultatet av denna jämförelse visar att 
processynsättet är en delmängd av praktikteorin.  

I denna avhandling används den tidigare modellen (från 2005) eftersom min tolkning är att 
denna modell ger ett visuellt stöd för handlingar som koordineras genom att modellen har 
olika handlingsobjekt för uppdrag, underlag och ersättning (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). 
Den senare versionens begreppsförklaring (från 2006) har efter bästa förmåga integrerats i 
nedanstående beskrivning av modellens kategorier. Ett explicit undantag är behandlingen av 
erfarenheter och minnen som i 2005 års version är ett handlingsobjekt som är inbyggt i 
”fyrkanten” med producenter och handlingar. I 2006 års version inkluderas erfarenheterna i 
beskrivningen av förmågan och minnena inkluderas i de infrastrukturella förutsättningarna 
såsom i vägledningar (Goldkuhl & Röstlinger, 2006, s 49).  
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Ytterligare analys av vetenskapliga texter om informationssystemutveckling, kravhantering 
samt av tre systemutvecklingsmetoder (se avsnitt 4.7) har bidragit till framtagande av fyra 
kravkategorier (se avsnitt 4.6) som tillsammans beskriver kraven på ett informationssystem. 
Vetenskapliga texter ligger även till grund för framtagande av tre metodegenskaper som ett 
sätt att beskriva tillvägagångssättet på (avsnitt 4.5).  De teoretiska studierna har särskilt 
fokuserat hur kraven kan fångas i verksamhetsanalysen. Det är flera olika ansatser och 
metoder som studerats. De valda texterna har också fokuserat på att beskriva mångfalden och 
utvecklingshistorien för informationssystemutvecklingens ansatser och metoder. Exempelvis: 
Iivari & Lyytinen (1998) som har skrivit en artikel om systemutvecklingens olika ansatser och 
metoder i Skandinavien; Hirschheim m.fl. (1995) har också beskrivit olika ansatser och 
metoder samt klassificerat deras vetenskapliga grund. De beskriver dem i form av sju 
generationer; Fitzgerald m.fl. (2002) ger en översikt över systemutvecklingsmetoders 
utveckling från tidigt 1960-tal till 2000-talet; Avison och Fitzgerald (2006) har sammanställt 
olika metoder, tekniker och verktyg för systemutveckling. De har ambitionen att ta med både 
europeiska och amerikanska metoder. Även annan litteratur har studerats t.ex. Andersen 
(1994) som också erbjuder en encyklopedi över området. De metoder som har studerats är: 
eXtreme Programming (XP), Rational Unified Process (RUP) och Verksamhets- och 
informationsbehovsanalys (VIBA). Det sammanfattande resultatet av analysen presenteras i 
kapitel 4.  

2.5.2 Induktiv metod 
En induktiv analysmetod enligt riktlinjer från Strauss & Corbin (1998) har använts för att 
analysera datainsamling från intervjuer. Även kravkategorierna i avsnitt 4.6 har genererats 
enligt metodstegen nedan. Det har varit tryggt att använda etablerade riktlinjer för analys av 
insamlad data. Båda analyserna (intervjuer och kravkategorier) upplevs som väl underbyggda 
dels pga. att riktlinjerna följts, och dels pga. att jag känt mig relativt hemmastadd inom bägge 
ämnesområdena. Detta har troligtvis påverkat resultatet av analysen. Analysstegen beskrivs 
nedan. Intervjufrågor till cheferna:  

1. Vad betyder riskbaserad tillsyn för dig? 
2. Hur påverkar det dig i ditt arbete?  

- exemplifiera, - vilka delar av arbetet blir berörda? 
3. Kan du beskriva vilken typ av information du behöver för att arbeta riskbaserat.  

Öppen kodning: Frågor att ställa under en analysprocess är: Vem?, När?, Varför?, Var?, 
Vad?, Hur?, Hur mycket?, Med vilket resultat? Den första intervjun kodades enligt GT:s 
beskrivning för öppen kodning för att identifiera begrepp samt hur de eventuellt är relaterade 
till varandra. Ett begrepp är en etikett på ett fenomen. Det är en abstrakt representation av en 
händelse, ett objekt eller en aktion/interaktion. Utvalda begrepp jämförs med olika sätt att 
använda begreppen för att utröna om det t.ex. finns ett synonymt begrepp att använda som 
förtydligar innebörden av det använda begreppet i den beskrivna situationen. Vad menade 
personen egentligen med det han eller hon sade? 

När man hittat begreppen är nästa steg att gruppera dem i kategorier. Vilka begrepp hör ihop 
och hur kan man kategorisera dem? Begreppen i begreppslistan grupperades till kategorier 
och beskrevs med hjälp av egenskaper och dimensioner. En egenskap är den eller de specifika 
egenskaper som en kategori kan ha och dimensioner är den skala en egenskap kan variera 
inom. Exempelvis kan en blomma beskrivas efter vilken färg den har men om detta inte 
räcker, det kan ju finnas flera blommor med samma färg som ändå är olika, kan man lägga till 
fler egenskaper som blomningstid, blommans höjd m.fl. egenskaper. Dimensionerna är den 
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variation som blommans egenskaper kan anta exempelvis kan blommans färg vara röd eller 
blå. När man hittat begreppen är nästa steg att gruppera dem i kategorier. Vilka begrepp hör 
ihop och hur kan man kategorisera dem? Vid första genomgången av den första intervjun 
upprättades tio memos med olika rubriker. Den andra genomgången resulterade i att begrepp 
sorterades bort och kategoriserades. Det var bra att gå igenom intervjun och tidigare memos 
en gång till. Det var då kategorier och abstraktioner började formuleras.  

Axial kodning: I denna fas fortsätter man länka data från intervjuerna till egenskaper och 
dimensioner hos kategorierna. Den axiala kodningen fortsatte genom att huvudkategorier och 
deras egenskaper sammanställdes. Många av huvudkategoriernas egenskaper visade sig vara 
egna underkategorier. Två tabeller, en för huvudkategorier och en för underkategorier, 
sammanställdes. Därefter länkades huvudkategorier och kategorier i ett relationsdiagram. 
Relationsdiagram är uppbyggt kring en händelse eller aktivitet. Relationsdiagrammen läses 
med utgångspunkt från den handling som utförs exempelvis handlingen riskbedömning. 
Handlingen behöver ha vissa förutsättningar uppfyllda för att den ska kunna utföras. Exempelvis 
behöver risker vara identifierade när de ska bedömas. När handlingen som i detta fall är 
riskbedömning, är utförd får den konsekvenser i form av att säkerheten har uppskattats.   

Selektiv kodning: Selektiv kodning handlar om att integrera och förfina kategorierna för att 
slutligen forma en teori. En teori ska på ett logiskt sammanhängande sätt förklara hur något 
förhåller sig. I detta fall handlar det om att förklara vad riskbaserad tillsyn är för någonting 
och hur det kan kännetecknas och beskrivas. Utgångspunkten för analysen är intervjuer med 
personer som på ett medvetet plan använder sig av riskbaserad tillsyn. De har alltså erfarenhet 
och har haft möjlighet att själva fundera över vad riskbaserad tillsyn innebär för dem i just 
deras arbetssituation.  

Den övergripande handlingen: För att integrera kategorierna till en helhet som förklarar 
riskbaserad tillsyn och som ger en beskrivning av ”what seems to be going on here”, skrivs en 
övergripande handling som är några meningar lång. 

2.5.3 Egen kvalitativ analys  
Den egna analysen kan kännetecknas av att jag i stor utsträckning sökt efter samstämmigheter 
och dissonanser i det sammanställda materialet t.ex. över tillvägagångssätt i 
verksamhetsanalysen.  

Vid ett par tillfällen har analyserna inte strikt följt GT/MGT även om det fortfarande är 
kvalitativ analys som genomförts. Det ena tillfället är kravanalys i avsnitt 11.2, där 
kravkategorierna härleds från verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn till kravdokumentation 
som skapats i de två utvecklingsprojekten. Denna kravanalys resulterar i att spårbarheten 
mellan verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn synliggörs.  Det andra tillfället är analys av 
tillvägagångssättet. Tillvägagångssättet i denna licentiatavhandling har fastställts att omfatta 
metodegenskaperna arbetssätt, notation och arbetsformer. Först analyseras tillvägagångssättet 
i verksamhetsanalysen, för de tre metoderna RUP, VIBA och XP (se avsnitt 4.7 och 4.8). 
Därefter forsätter analysen av tillvägagångssättet med analys av fallen/utvecklingsprojekten i 
avsnitt 12.1. Metodernas och empirins tillvägagångssätt sammanställs i avsnitt 12.2. Det är 
därmed fem tillämpningar av tillvägagångssättet som analyseras, vilket resulterar i 
formulering av ett önskvärt tillvägagångssätt. Därefter analyseras även om tillvägagångssättet 
för framtagandet av verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn uppfyller det önskvärda 
tillvägagångssättet.  
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2.7 Avslutande kommentar för hela kapitlet 
I detta kapitel har forskningsprocessen och använda metoder för datainsamling och analys 
beskrivits och motiverats, vilket inkluderar metodreflektioner. Ambitionen har varit att 
beskriva hur avhandlingsarbetet har bedrivits men även ge information om ställningstaganden 
och förhållanden som gällt under tiden som arbetet bedrivits. Målet med kapitlet är att skapa 
förståelse för de resultat som presenteras och att ge läsaren möjlighet att bedöma arbetets 
giltighet och generaliserbarhet.   
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3 Processorienterad verksamhetsanalys 

Syftet med detta kapitel är att definiera vad en verksamhet är och hur verksamheter kan 
studeras och analyseras i ett förändringsarbete. Kapitlet behandlar ett processorienterat synsätt 
på verksamheter men även de brister en renodlad processorienterad syn har och behovet av en 
vidgad processyn. Kapitlet avslutas med genomgång av en modell för verksamhetsanalys som 
jag senare tillämpar på den studerade verksamheten som bedriver riskbaserad tillsyn. Den 
praktikgeneriska modellen kan användas för att analysera en verksamhet både för 
informationssystems- och verksamhetsutveckling (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). 

 

3.1 Verksamhetsdefinition 
När en verksamhet bedrivs menas ofta att ett gemensamt arbete utförs för att producera något. 
I Nationalencyklopedins ordbok (1993) beskrivs ordet verksamhet som 1) att vara i 
fortlöpande arbete [sysselsättning] och 2) en viss typ av målinriktat arbete som fortlöpande 
utförs [särskilt av samhällsorgan]. Knutagård (2003) beskriver verksamhet som ”ett 
fortlöpande arbete eller någon aktivitet vi deltar i. Ibland finns ett uttalat mål, ibland är målet 
väldigt diffust” (s 101). I denna definition inkluderas det dagliga livets aktiviteter såsom 
vänner, familj, fritid och arbete. När mer än en individ inkluderas i begreppet kan man säga 
att verksamheten innebär ett gemensamt arbete. Det gemensamma arbetet behöver organiseras 
så att produktionen sker så effektivt som möjligt. Av denna anledning är det relevant att 
studera organisationsteori om man vill fördjupa sina kunskaper i verksamhetsutveckling. 
”Organisationsteori är läran om hur organisationer fungerar” (Alvesson & Sveningsson, 
2007, s 13). En verksamhet är organiserad på något sätt och när en verksamhet förändras sker 
många gånger även en organisationsförändring. Goldkuhl & Röstlinger (2005) använder 
begreppet praktik synonymt med verksamhet. ”Praktik innebär att någon/några gör något för 
någon/några” (s 4). I detta arbete har Goldkuhls & Röstlingers definition valts vilket innebär 
att praktik och verksamhet används som synonyma begrepp. 

Verksamheter kan beskrivas ur ett statiskt perspektiv, t.ex. som funktioner och uppgifter en 
avdelning ansvarar för, men de kan också beskrivas i ett dynamiskt perspektiv som inkluderar 
uppgifternas görande (Davenport, 1993; Broberg, 2006). Då beskrivs exempelvis vad som 
görs, när och hur något görs, vem eller vilka som gör något. Verksamhetsutveckling handlar 
om förändring och när en verksamhet förändras sker en dynamik. Verksamheten är inte exakt 
likadan före som efter den genomförda förändringen. Av denna anledning är det lämpligt att 
fokusera processer när verksamhetsutveckling bedrivs och verksamheter ska beskrivas.  

3.2 Processorienterad syn på verksamheter 
Traditionellt har managementkonsulter och andra som arbetar med organisationer och deras 
verksamhetsutveckling beskrivit organisationer och den verksamhet de bedriver i funktionella 
termer, vilket kortfattat innebär att man fokuserat organisatoriska och funktionella enheter 
såsom vem som gör något, t.ex. vem bestämmer (Goldkuhl, 2000; Davenport, 1993). En 
traditionell organisation med t.ex. avdelningar, enheter och sektioner representerar den 
organisatoriskt funktionella synen. Under 1980-talet började nya synsätt på organisationer och 
deras verksamhetsutövning som hade sitt ursprung i den ökande globala konkurrensen att få 
stort genomslag (Davenport 1993; Hammer 1996). Dietz (2006) menar att ”Functional 
konwledge”, kunskap om organisationens funktioner, är tillräckligt om man bara behöver 
använda (eng. use) eller kontrollera en organisation, men om man behöver förändra en 
organisation eller förbättra en verksamhets produktion då måste man ha kunskap om 
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organisationens ”byggstenar”, vad som görs och hur det görs. Han jämför med att det behövs 
olika typer av kunskap för att köra en bil och för att reparera en bil. Om du ska köra en bil 
behöver du inte kunna så mycket om bilens konstruktion och uppbyggnad men för att 
identifiera fel och åtgärda felet behövs ingående kunskap om bilens konstruktion och 
funktion. Analogt med detta resonemang behöver man ingående kunskap om verksamheter 
om man arbetar med verksamhetsutveckling. Den funktionsorienterade synen på 
verksamheter har med andra ord sina begränsningar och istället har forskare, utvecklare och 
konsulter inom verksamhets- och organisationsutveckling börjat studera vad som görs och hur 
det görs (ibid.). 

Processorienteringen har alltså inneburit att vad man gör och hur det görs har hamnat i fokus 
Den man gör något för, kunden, är upphovet till verksamheten och därför är kundfokusering 
en av grundpelarna i processynen. Det viktiga när en verksamhet ska förbättras är att antingen 
höja kundens tillfredsställelse eller reducera produktionskostnaderna (Davenport, 1993). Man 
följer arbetsflöden som uppstår när någonting ska göras. Detta kan vara både materiella och 
immateriella flöden dvs. man kan producera både varor och tjänster. Ett processorienterat 
synsätt kan leda till att de funktionella gränserna t.ex. avdelningar, blir korsade när processen 
utförs (Maddison & Darnton, 1996; Davenport, 1993). Keen (1997) ser fördelar med ett 
processorienterat synsätt. Fördelarna handlar om att organisationers anpassningsförmåga ökar, 
det går snabbare att anpassa produktionen efter nya omständigheter. Hammer (1996) menar 
att ”skillnaden mellan process och uppgift är som skillnaden mellan del och helhet” (s 14). En 
uppgift är en del som kan utföras av en person medan en process består av hopsatta delar som 
tillsammans skapar ett värde för en kund. Många organisationer införde ett processorienterat 
synsätt under 1990-talet. Davenport (1993) och Hammer (1996) har inspirerat till följande 
definition av en process: En process behöver underlag, Input, för att utföra vissa strukturerade 
handlingar, Process, i syfte att producera något, Output (se figur 6). Produktionen utförs för 
någon/något.  

 

 

Figur 6. En enkel processmodell (inspirerad av Davenport, 1993; Hammer, 1996).  

Keen menar att processer inte enbart handlar om att definiera arbetsflöden (eng. workflow) 
utan att dessa även måste koordineras för att tillföra organisationen ett värde.  

A process is any work that meets this four criteria: it is recurrent; it affects some aspects of 
organizational capabilities; it can be accomplished in different ways that makes a difference to 
the contribution it generates in terms of cost, value, service, or quality; and it involves 
coordination (Keen, 1997, s 19).  

Det är inte lätt att få kunskap om hur en organisation fungerar i verkligheten. Det finns ofta en 
yta som är lätt tillgänglig men för att skapa verklig förståelse måste man ”delving beneath 
organizational structure to reveal the essential structure of business processes” (Dietz, 2006, 
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59). DEMO är en LAP 1  -baserad metod för att ta fram viktiga strukturer i 
verksamhetsprocesser (eng. business processes).  DEMO 2  skiljer mellan koordinerande 
handlingar (c-acts and c-facts) och producerande handlingar (p-acts and p-facts). De 
koordinerande handlingarna efterföljs av producerande handlingar. DEMO följer work-flow 
loopen och de aktörer som identifieras kallas initiativtagare (eng. initiator) och utförare (eng. 
executor).  I artikeln “The Deep Structure of Business Processes” beskriver Dietz hur man 
med hjälp av DEMO på ett strukturerat sätt kan bryta ned och förklara vad som händer i en 
verksamhet. Detta gör han genom att dels utnyttja talaktsteori dels fokusera på handlingar och 
roller. Han exemplifierar med en inköpsavdelning på ett bilföretag som köper/beställer en 
produkt till bilproduktionen. Beställningen är den initierande handlingen som sätter igång 
några andra aktiviteter (handlingar) såsom transport av beställd vara och betalning av 
levererad vara. De handlingar som aktörerna utför kan med hjälp av talaktsteorins terminologi 
beskrivas som att beställningen är en begäran (request), den aktör som tar emot beställningen 
lovar (promise) en leverans av önskad produkt och när produkten är levererad accepterar 
(accept) beställaren köpet eller avböjer (decline) om beställaren inte är nöjd med leveransen 
(ibid.).  

Även den som sysslar med informationssystemutveckling behöver ingående kunskap om 
organisationer och deras verksamheter för att kunna beskriva den verksamhet som 
informationssystemet är tänkt att tjäna. Goldkuhl & Röstlinger (2005) kallar det 
verksamhetsövergripande kunskap som är generell för många verksamheter. Det räcker inte 
att beskriva verksamheten i organisatoriska eller ekonomiska termer såsom avdelningar, 
sektioner, pengaflöden, produktivitet, effektivitet. Inte heller är det tillräckligt att beskriva 
verksamheten i form av: ”input – process – output”, enligt figur 3.1. Denna typ av 
beskrivningar är bra för att beskriva informationens och materialets rörelseriktning i 
produktionsprocessen (Denning & Medina-Mora, 1995). Det behövs dock mer ingående 
beskrivningar av det som görs i organisationen, vem som gör något och vad denne/dessa gör. 
Denning & Medina-Mora (1995) menar att:  

These models are blind to the human processes in which people request work and agree on what 
will be done, who will do it, and when will it be done; they provide no mechanism for ensuring that 
any customer is satisfied (Denning & Medina-Mora, 1995, s 45).  

Basen i en koordinationsprocess är en stängd loop som sammanbinder två parter där den ena 
parten lovar att tillfredsställa en begäran från den andra parten. De två parterna (aktörer) 
kallas kund och utförare. I en process utförs exempelvis en loop som leder till att andra loopar 
uppstår och behöver genomföras. På så sätt kan ett schema över verksamhetens genomförande 
kartläggas (Denning & Medina-Mora, 1995). Genom att studera en verksamhets processer kan 
man alltså bygga upp en kunskap om organisationen och få möjlighet att analysera vad som 
händer och när det händer.  

3.2.1 En vidgad processyn behövs 
En del av problematiken med befintliga verksamhetsmodeller är att den horisontella 
transformationen som fokuseras i processer blir för dominerande. Goldkuhl ställer sig frågan 
om processtänkandet kan inskränka tänkandet i förändringssituationer (Goldkuhl, 2000, s 4). 

                                                 
 

1 Language action perspective. 
2 DEMO är en förkortning av Design and Engineering Methodology for Organizations.  
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Han frågar sig även om allt i en verksamhet innebär transformation (ibid.).  Även Hammer 
(1996) menar att processynen skapar problem i traditionella organisationer t.ex. är det inte 
entydigt vem som har ansvar och därmed får fatta beslut, personer från olika 
kompetensområden som tillhör olika avdelningar, måste engageras, vilket kräver ytterligare 
samordning. När processynen dominerar duger det inte att konstatera att man gjort det man 
ska. Man måste fråga sig om målet är uppfyllt, dvs. är produkten (output) producerad och är 
kunden nöjd? Processorienteringen leder alltså till fokusering på hur något görs snarare än på 
vem som gör något. Detta innebär att ledningen i en verksamhet får svårare att komma till 
tals. Processägare kan utses för att ledningen ska kunna styra processerna och då blidas en så 
kallad matrisorganisation. Kundfokuseringen är inte enbart av godo. Om producenten skulle 
vilja tillfredsställa kunden till ytterlighet skulle det innebära att producenten ger bort sina 
produkter (Goldkuhl, 2000, s 6). Kunden är en aktör som har flera roller: kunden initierar 
produktion av en produkt genom att efterfråga produkten, kunden betalar när produkten är 
producerad och kunden använder produkten när den är köpt. Denna kedja fungerar när både 
kund och producent är tillfredsställda, t.ex. vill producenten ha betalt och kunden vill kunna 
använda den köpta produkten. Uppdragets initiering är en del av den vidgade processyn som 
Goldkuhl presenterar (Goldkuhl 2000, s 7). 

Organisation och ledning av verksamheten är två viktiga aspekter som ett renodlat 
processperspektiv inte beaktar, som måste finnas och som påverkar produktionsprocessen. 
Det finns med andra ord ett vertikalt perspektiv som också måste rymmas i en generisk 
praktikteoretisk modell. Goldkuhl kallar detta organisatorisk förmåga och denna innehåller 
individuellt kunnande, gemensamt kunnande, artefakters funktionalitet och beskrivningar över 
förmåga (ibid.). Den organisatoriska förmågan är viktig för genomförandet av en process. 
Processer behöver utvecklas och förändras i takt med omvärldens förändringar men även i 
takt med att organisationen förändras, t.ex. genom att personer slutar och andra tar över deras 
arbetsuppgifter. De som är nya utför eventuellt arbetet på ett något annorlunda sätt som de 
andra behöver anpassa sig till. Ytterligare en aspekt som är viktig för den organisatoriska 
förmågan är att processen inte kan genomföras enbart av att ett uppdrag initierats. Processen 
behöver också underlag i form av material och/eller information (Goldkuhl & Röstlinger, 
2005).  

Det finns modeller som inkluderar mer än verksamhetens processer i analysen. En sådan 
modell är Steven Alters ”Work system Method”. Alter (2002) presenterar en ansats för 
verksamhetsanalys som inte enbart fokuserar processer. Konceptet work system används “as 
the focal point for understanding, analyszing and improving systems in organiszations, 
whether or not IT is involved” (ibid. s 90). Alter utgår från ett ramverk (en konceptuell 
modell) och från principer när en verksamhetsanalys över t.ex. förändringsbehov görs (ibid.). 
Ramverket illustreras av en pyramid, uppdelad i tre vågräta lager. I pyramidens topp finns 
kunderna, mellanlagret består av produkter och tjänster som kunderna efterfrågar. Pyramidens 
bas, där produktion av produkter och tjänster till kunderna sker, har två lager: överst är det 
verksamhetsprocesser vilka byggs upp av tre kategorier: deltagare, information och 
teknologier. Pyramiden omges och påverkas av: omgivning, strategier och, i botten, 
infrastruktur. I infrastrukturen inkluderas stödresurser exempelvis supportpersonal och delade 
resurser exempelvis nätverk. En verksamhetsanalys ska beakta samtliga kategorier i den 
konceptuella modellen och genom att följa några metodsteg kan en verksamhetsanalys som 
resulterar i förslag på åtgärder genomföras.  

Goldkuhl & Röstlinger (2005) presenterar en praktikgenerisk modell för verksamhetsanalys 
som också har ett vidgat processperspektiv. Målet med en generisk praktikmodell är att skapa 
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en modell som möjliggör fler relationer än den mellan leverantör och kund; att både 
horisontell och vertikal kommunikation beaktas; och att aktiviteters olika karaktärer beaktas, 
t.ex. ska en modell behandla både materiella och kommunikativa handlingar (Goldkuhl & 
Röstlinger, 1999).  

Den verksamhet som fokuseras i denna avhandling är en statlig myndighet som utför sina 
arbetsuppgifter processorienterat och samtidigt är verksamheten starkt styrd av regering och 
riksdagens beslutade regler. Av denna anledning var det viktigt att välja en analysmodell som 
beaktar både vertikala och horisontella strukturer i en verksamhet, vilket den praktikgeneriska 
modellen uppfyller.  

3.3 En verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund 
Det finns, som beskrivits ovan, olika modeller att välja mellan för att studera och analysera en 
verksamhet. Denna studie fokuserar verksamheten och hur verksamheten kan beskrivas för att 
fånga och uttrycka kraven på ett informationssystem. Med den praktikgeneriska modellen 
presenterar Goldkuhl & Röstlinger ett sätt att beskriva en verksamhet på som har hämtat 
inspiration både från den transformationsorienterade och från den koordinativa processynen. 
Det ligger nära till hands att tolka den praktikgeneriska modellen som en syntes av bägge 
processynsätten. Den praktikgeneriska modellen utgår också från en vidgad processyn som 
beskrivs i avsnitt 3.2.1, eftersom bl.a. uppdrag, roller, organisatorisk förmåga, normer och 
ledning är modellens byggstenar. Den praktikgeneriska modellen används för att analysera en 
verksamhet och syftet med modellen är att användas i ”IS related inquiries” (Goldkuhl & 
Röstlinger, 2006, s 45). Detta ökar möjligheterna att använda modellen som utgångspunkt för 
att beskriva kraven i systemutvecklingsprojekt. Den praktikgeneriska modellen är en högst 
väsentlig del av praktikteorin: ”Man kan säga att praktikteorin har strukturerats eller 
”kristalliserats” i form av den praktikgeneriska modellen” (Goldkuhl & Röstlinger, 2005, s 
1). Goldkuhl och Röstlinger (ibid.) använder begreppet praktik som en synonym till 
verksamhet.  Resultatet av verksamhetsanalysen i denna avhandling kan alltså benämnas som 
en ”verksamhetsteori för riskbaserad tillsyn”.  

3.3.1 Vad är en teori? 
Ett resultat av forskning kan vara att en teori om något fenomen presenteras. En teori används 
för att göra världen begriplig. Den talar om för oss hur det är och varför det är som det är 
(Hooker, 2003). Teorins funktion är att berätta hur ett fenomen ska uppfattas, vad som är 
väsentliga drag, hur de hänger samman och hur de kan förklaras (Wallén, 1996). Begrepp är 
viktiga byggstenar i en teori. Begrepp är kategoriell kunskap och alla kunskapsformer bygger 
på att begreppen som används är identifierade och karaktäriserade (Goldkuhl, 2008). 
Begreppen identifierar och karaktäriserar objekt, fenomen, händelser etc. Dessa kan sedan 
grupperas efter likheter eller speciella egenskaper (Wallén, 1996). En verksamhetsteori för 
riskbaserad tillsyn ska alltså förklara och göra riskbaserad tillsyn begriplig. Den gör det 
utifrån de kategorier och den processbeskrivning som analysen byggs upp av. Basen för 
analysen är den praktikgeneriska modellen som beskrivs närmare i nästa avsnitt.  

3.3.2 Den praktikgeneriska modellen 
Modellens utgångspunkt är att en praktik uppstår när någon/några gör något för 
någon/några. (Goldkuhl & Röstlinger. 2005, s 4). Den praktikgeneriska modellen har en 
grundläggande begreppsmodell över vad en praktik innebär med beskrivning av aktörer, 
roller, handlingar, handlingsobjekt och relationer. Målen för en generisk praktikmodell är att 
skapa en modell som möjliggör fler relationer än den mellan leverantör och kund, vilket 
innebär att både horisontell och vertikal kommunikation beaktas; och att aktiviteters olika 
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karaktärer beaktas, t.ex. ska en modell behandla både materiella och kommunikativa 
handlingar (Goldkuhl & Röstlinger, 1999). Den praktikgeneriska modellen beskriven av 
nedanstående figur 7 är hämtad från Goldkuhl & Röstlinger (2005) Praktikbegreppet – En 
praktikgenerisk modell som grund för teoriutveckling och verksamhetsutveckling, version 4.  

I denna avhandling används alltså modellen från version 4 (Goldkuhl & Röstlinger, 2005) 
eftersom min uppfattning är att denna modell ger ett visuellt stöd för handlingar som 
koordineras genom att modellen åtskiljer handlingsförutsättningarna uppdrag, underlag och 
ersättning. Den senare versionens begreppsförklaring (från 2006) har jag efter bästa förmåga 
integrerat i nedanstående beskrivning av modellens kategorier. Ett explicit undantag är 
behandlingen av erfarenheter och minnen som i 2005 års version är ett handlingsobjekt som är 
inbyggt i fyrkanten för producenter och handlingar, medan versionen från 2006 har tagit bort 
detta handlingsobjekt eftersom producenternas handlingar baseras både på erfarenhet och på 
förmåga som utvecklas i takt med produktionens utförande. I 2006 års version inkluderas 
därför erfarenheter i beskrivning av förmågan och minnena inkluderas i de infrastrukturella 
förutsättningarna såsom i vägledningar (Goldkuhl & Röstlinger, 2006, sid 49). Det värdefulla 
i version 4 är uppdelningen mellan transaktionsuppdrag och underlag vilket framförallt 
kommer att framgå i kravanalysen i kapitel 11.  

 

Figur 7. Den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 2005, s 11). 

I detta avsnitt återges min tolkning av Goldkuhl & Röstlingers praktikgeneriska modell och 
syftet är att skapa en grundläggande förståelse för modellen när den senare tillämpas för att 
karaktärisera riskbaserad tillsyn. Pilarna mellan producenternas handlingar, handlingsobjekt 
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och aktörerna som återfinns i figur 7 kallas fortsättningsvis för transaktionspilar. Tanken är att 
transaktionspilarna ska ange riktningen i kommunikationen/transaktionen, det betyder att 
pilarna kan vara dubbelriktade.  

Handlingsförutsättningar för en praktik kan delas upp i transaktionella respektive 
infrastrukturella förutsättningar. En praktik får uppdrag och de transaktionella 
förutsättningarna består dels av det underlag som ska transformeras till en färdig produkt; dels 
av det uppdrag och den ersättning klienten betalar; och dels av omdömen (värdering) av den 
unika transaktionen (Goldkuhl & Röstlinger, 2006). Något förädlas i 
transformationsprocessen. Det måste finnas något som kan förädlas. Det kan vara materiella 
eller immateriella ting, Goldkuhl & Röstlinger kallar det ”råvaror” eller ”underlag”. Processen 
att förädla en råvara till en produkt är villkorad, den kan bara ske så länge den är efterfrågad 
eller begärd av någon eller några. Den som begärt/beställt kallas för produktuppdragsgivare 
(och är en uppdragsgivare för just den instansen). För att en produkt ska produceras måste 
någon vara beredd att betala för produkten. Den finansiella aspekten (ersättning) är ytterligare 
en transaktionell förutsättning för att praktiken ska utföra en transformationsprocess som 
innebär att någon är villig att betala för produkten som produceras. De som betalar kallas för 
produktfinansiärer.  De som gör något i en praktik kallas för producenter. Producenterna kan 
vara anställda men även artefakter, t.ex. informationssystem, kan ha rollen som producent. 
Producenter har förmåga att utföra det som ska utföras. Denna förmåga innebär att de har den 
information som behövs eller att de kan erhålla den. Producenterna har även kunskap om och 
förtrogenhet med de procedurer som genomförs i processen. Det som produceras kallas för 
resultat eller produkt. Produkten är det resultat som erbjuds klienten. Resultat kan också vara 
mellanliggande delresultat som behövs som underlag för att produkten till klienten ska kunna 
produceras. Den som tar emot och använder produkten kallas klient. Det finns också andra 
klienter. Det är de som berörs av produkten men som inte direkt använder den, de kallas 
sidoklienter. En klient är en resultand som tar emot resultatet från en praktik. Det finns andra 
exempel på resultander, t.ex. är en missresultand en klient som missgynnas av praktikens 
resultat (ibid.).  

De infrastrukturella förutsättningarna är sådana som anger ramar och villkor för uppdraget: 
basuppdrag, kunskap och instrument, normer och omdömen samt baskapitalk (se figur 7). De 
infrastrukturella förutsättningarna i en praktik är sådana förutsättningar som stödjer och styr 
praktiken. Det handlar om olika sorters kunskap t.ex. kunskap om grundläggande regler, 
normer och procedurer som behövs för att utföra processen/transaktionen. Förutom kunskap 
behöver verksamheten även baskapital och verktyg (instrument) för att utföra 
transformationer. Basuppdraget innehåller definitioner av vilka roller aktörerna i 
produktionen har (vad som förväntas att respektive roll ska göra). Produktrepertoaren 
omfattar de produkter som produceras av verksamheten.  

Det är två pulser förenade med transaktioner respektive infrastukturen. Transaktionernas puls 
är snabbare, det sker flera transaktioner inom en viss tidsrymd än vad infrastrukturen har 
förmåga att förnya och ändra sig (Goldkuhl & Röstlinger, 2006, s 54). Den infrastrukturella 
pulsen är långsammare eftersom det tar tid t.ex. att underhålla och förändra lagar och avtal 
eller att bygga nya eller förändra befintliga informationssystem.   

3.3.3 Subpraktik – en avgränsad praktik 
När man analyserar en verksamhet måste man bestämma vad som ingår i den praktik som 
analyseras och vad som lämnas utanför. Det är viktigt att tydligt klargöra verksamhetens 
omgivning eftersom det kan påverka definitionen av transaktionella respektive 
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infrastrukturella förutsättningar för praktiken. Även om en praktik har avgränsats på ett 
relevant sätt kan den vara beroende av en annan praktik för det egna fullföljandet. Exempel är 
råvaruförsörjning i ett bageri. Produktion av mjöl är en egen verksamhet och bageriet är en 
uppdragsgivare (klient) till mjölproducenten. ”En stor praktik består av flera subpraktiker” 
(Goldkuhl & Röstlinger, 2005, s 73). I denna avhandling är det övergripande fallet  en 
avgränsad praktik. En myndighet bedriver sin tillsynsverksamhet enligt traditionella former 
samtidigt ingår riskhantering för en avgränsad del av myndighetens tillsynsverksamheten, 
vilket utgör en subpraktik av myndighetens tillsynspraktik.  

3.4 Tillämpning av praktikgeneriska modellen  
I denna licentiatavhandling studeras verksamhetsprocesser och för att betona processynsättet 
har en enkel processmodell använts, enligt ”input – process – output” i figur 6, för att beskriva 
tranformationsflödet. Istället för input, process och output har processfaserna i denna 
avhandling fått beteckningarna: initiera, genomföra och avsluta. För att inkludera dynamiken i 
en verksamhet, där förändringar ständigt är närvarande, har en fjärde fas tillförts. Den fjärde 
fasen kallas: uppföljning, planering och utveckling. Processfasernas benämningar har jag själv 
kommit fram till utifrån vad jag tycker är viktigt att beakta i processbeskrivningarna. Den 
första fasen benämns initiera och innehåller den första input (underlag eller beställning) som 
initierar (triggar) processen. Under genomförande-fasen behöver processen eventuellt mer 
underlag, vilket borde framgå av producenternas handlingar, eventuellt produceras ett 
delresultat innan det slutgiltiga resultatet som avslutar processen. Avsluta innehåller det 
producerade resultatet. Fasen för uppföljning, planering och utveckling kommer inte i direkt 
anslutning till varje avslutat transaktionsuppdrag. Denna fas är medtagen för att ta hand om 
och initiera ett arbete med löpande uppdatering och översyn av de egna processerna där 
erfarenheterna från transaktionsuppdragen samlas och bearbetas. Dessa erfarenheter 
representeras i stor utsträckning av modellens inbyggda erfarenheter och minne (se figur 7).  

Praktikteorin ger stöd för att synliggöra processen, detta framgår av följande citat: If one 
could make the process aspect of a workpractice more explicit, then these two concepts of IS 
contexts could be made more compatible and transparent to each other (Goldkuhl & 
Röstlinger, 2006, s 46).  Samtidigt som processynen stöds är det viktigt att behålla fördelarna 
med den praktikgeneriska modellen som bl.a. innebär att styrning av en organisation 
synliggörs. Detta uttrycker Goldkuhl & Röstlinger så här: Although there are some important 
similarities, workpractice theory does not stand out as a process framework. Would it be 
possible to emphasize the process aspects in workpractices and still keep the complementary 
expressiveness in workpractice theory? (ibid.). Det är denna balans mellan process/produktion 
och styrning som denna avhandling försöker åstadkomma. Den praktikgeneriska modellen har 
beskrivits ovan (avsnitt 3.3). Ambitionen har inte varit att ge en fullständig beskrivning av 
praktikgeneriska modellen. För att få en mer fullständig beskrivning/förklaring hänvisas till 
Goldkhul och Röstlingers texter, bl.a. de texter som denna licentiatavhandling refererar till.  
 
Processynen är som sagt inte tillräcklig eftersom även en vertikal kommunikation behövs för 
att bedriva en verksamhet (se avsnitt 3.2.1). I denna avhandling analyseras därför riskbaserad 
tillsyn med praktikgeneriska modellen som mönstermodell eftersom den kombinerar ett 
horisontellt och vertikalt synsätt. Verksamhetsanalysen ska ses som en situationsanpassad 
tillämpning av den praktikgeneriska modellen.  
 
I denna avhandling är verksamhetsanalysen på praktikteoretisk grund grundläggande för 
systemutvecklingsprocessens hantering av kravfångst i analysfasen. Den genererade 
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verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn kommer att tillämpas på de två 
fallen/utvecklingsprojekten. Det viktiga med dessa tillämpningar är att visa och skapa 
förståelse för hur en verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan generera krav på ett 
informationssystem.  
Verksamhetsanalysen består av följande tre områden:  

1) Grafisk modell enligt figur 7 i detta kapitel (Goldkuhl & Röstlinger, 2005).  
2) Processbeskrivning med faserna: initiera, genomföra, avsluta samt fasen 

uppföljning, planering och utveckling. I processbeskrivningen inkluderas de 
transaktionella förutsättningarna.  

3) Infrastrukturella förutsättningar.  

Analys av de tre områdena skapar tillsammans en verksamhetsteori som karaktäriserar 
riskbaserad tillsyn. Verksamhetsteorin används i denna licentiatavhandling för att skapa 
förståelse för och kunskap om hur en verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan bidra 
till spårbarhet mellan verksamhetsanalysen och kraven på ett informationssystem (se avsnitt 
1.3).  
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4 Kravfångst i systemutvecklingsprocessen 

Detta kapitel skapar underlag till att besvara två av forskningsfrågorna. Den ena frågan 
handlar om vilka krav som beskriver ett informationssystem. Den andra frågan handlar om 
hur en verksamhetsanalys, som skapar ett verksamhetsstödjande informationssystem för 
riskbaserad tillsyn, bör gå till. För att besvara dessa frågor har systemutvecklingsprocessen 
och kravhantering studerats. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av vad som menas krav. 
Därefter beskrivs systemutvecklingsprocessen och kravhantering (avsnitt 4.2 – 4.4). Dessa 
avsnitt resulterar i definition av informationssystem och av kravkategorier. Avsnitt 4.5 om 
modeller, metoder och tekniker redogör för hur tillvägagångssättet beskrivs i denna 
avhandling. De induktivt genererade kravkategorierna beskrivs i avsnitt 4.6. För att ge en 
djupare förankring i systemutvecklingsteorin har tre metoder studerats specifikt avseende 
deras rekommenderade tillvägagångssätt i verksamhetsanalysen. De tre metoderna är eXtreme 
Programming (XP), Rational Unified Process (RUP) och Verksamhets- och 
informationsbehovsanalys (VIBA).  

4.1 Vad menas med krav? 
En viktig del av denna studie handlar om att ta reda på hur kraven på ett informationssystem 
kan fångas. I traditionella utvecklingssammanhang ska en kravspecifikation som beskriver de 
krav beställaren har på ett tänkt system tas fram. Med krav menas i detta sammanhang alla de 
krav som användaren ställer på en produkt för att den ska användas och vara till nytta för 
användarna. Ett sådant system är verksamhetsstödjande. Ibland är det lättare att hitta kraven 
och ibland kan det vara svårt att förstå och identifiera väsentliga krav på ett system. Kraven 
kan också vara oförenliga med varandra eller kostsamma att förverkliga (Sommerville & 
Sawyer, 1997). Krav kan också avse behov (Stora synonymordboken, 1998). 
Nationalencyklopedin (1993) förklarar betydelsen av krav som ”ett oeftergivligt önskemål 
som ofta ställs som villkor för att utföra eller godta något”. Krav kan även betyda anspråk, 
begäran eller fordran. I denna studie menas med krav alla de behov och oeftergivliga 
önskemål som ställs på ett system.  

4.1.1 Olika typer av krav 
Det finns olika typer av krav som ett systemutvecklingsprojekt måste fånga. Kraven talar om 
vad informationssystemet ska göra och hur det ska göra det (Avison och Fitzgerald, 2006, s 
98). Funktionella krav beskriver vad systemet ska göra, ofta i form av specificerad indata och 
förväntad utdata. De icke-funktionella kraven som ibland även kallas egenskapskrav beskriver 
hur systemet ska fungera och handlar om användbarhet, tillförlitlighet, prestanda samt 
förvaltning och testmöjligheter (Avison & Fitzgerald, 2006, s 105). Exempelvis ska ett system 
kunna summera en order. Det är en del av det funktionella kravet, det icke-funktionella kravet 
i detta sammanhang är att hela ordern snabbt ska visas på skärmen i utskriftsvänlig version. 
Utöver funktionella och icke-funktionella krav finns övriga restriktioner som t.ex. anger vilket 
programspråk som ska användas eller att en viss utvecklingsmetod ska användas 
(Sommerville & Sawyer, 1997). Ett annat sätt att benämna kraven är FURPS, vilket RUP 
hänvisar till. I FURPS står F för Function vilket avser vad systemet ska göra; U står för 
Usability och avser användbarhetskriterier exempelvis lätt att använda och lätt att lära; R står 
för Reliability och avser t.ex. hantering av fel och uppgifters tillförlitlighet; P står för 
Performance som avser t.ex. transaktionshastighet och svarstider; slutligen står S för 
Supportability som avser förvaltning och underhåll av systemet (Kruchten, 2000, s 157). Min 
tolkning är att FURPS motsvarar ovanstående indelning av funktionella och icke-funktionella 
krav samt övriga restriktioner. Inom interaktionsdesign (eng. Human Interaction Design) 
definieras kraven som funktionella, dataorienterade (eng. data requirements) och 
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användbarhetsorienterade (eng. usability requirements) (Preece m.fl., 1994, s 385). De 
funktionella kraven anger också vad systemet ska göra. De dataorienterade kraven 
specificerar de data som måste vara tillgängliga för systemets processer och 
användbarhetsorienterade krav specificerar acceptabel nivå för att användarna ska vara 
tillfredsställda (ibid.). VIBA specificerar kraven enligt: Funktionella och icke-funktionella 
krav; Krav på informationsinnehåll; och Användargränssnitt (Ågerfalk, 2003, s 146). I denna 
licentiatavhandling kategoriseras kraven i form av Funktion (avser både funktionella och icke-
funktionella krav); Interaktion och Information (se avsnitt 4.6).  

4.2 Systemutvecklingsprocessen 
Systemutveckling är den process som genomförs när ett informationssystem skapas: 

Information systems development is the fundamental process performed when engaging information 
technology to achieve a specific purpose in a specific context, although it involves much more than simply 
the deployment of technology. It is an activity that is fundamental in that it is stable over time even though 
the context in which it is performed changes (Fitzgerald m.fl., 2002, s 1).  

Idag är det sällan som systemutveckling sker för en helt odatoriserad miljö, istället handlar det 
om att “bygga på” eller ”bygga om”. Det nya måste vara kompatibelt med det befintliga. Det 
är kraven som beskriver en produkt. Utvecklingsprocessen sker inte isolerat från produkten 
eftersom en stor del av utvecklingsprocessen handlar om att beskriva produkten så bra som 
möjligt. En bra beskrivning av produkten ökar möjligheterna att skapa ett 
verksamhetsstödjande informationssystem.  

4.2.1 Vad utvecklas? 
Vad är det systemutvecklingsprocessen utvecklar? Själva skapandeprocessen kan kallas 
design, interaktionsdesign (Löwgren & Stolterman, 2004), programvaruutveckling eller 
systemutveckling. På engelska kallas det bl.a. för system development, requirements 
engineering eller software engineering. I denna studie används begreppen synonymt eftersom 
det är skapandet av informationssystem som är det centrala. För att utveckla en produkt 
(vilket skulle kunna vara ett informationssystem/digital artefakt) måste man förstå vad en 
produkt är och betyder (Löwgren & Stolterman, 2004, s 131). Ehn (1995) menar att en 
produkt består av form, funktion och struktur.  Med form menas i detta sammanhang 
användarens erfarenhet av att använda en produkt. Funktion speglar vad produkten fyller för 
funktion (vad den kan göra) för användaren. Det medför att funktionen är kontextuell, att 
användarens upplevelse av en produkts funktion är avgörande för hur användbar en produkt 
är. Med struktur menas byggnadskonstruktionen och detta avser en dators hårdvara och 
mjukvara. Alla dessa tre aspekter är viktiga att utröna i utvecklingsprocessen. 

Denna studie intresserar sig för produkten informationssystem. Vad är då ett 
informationssystem? Det finns flera olika men besläktade definitioner. En generell grund 
utgörs av begreppen kunskap, information och data. Data är den minsta enhet som 
representeras i ett informationssystem. Data är en strukturerad samling symboler som saknar 
betydelse och därför behöver tolkas Information är data som tolkats och fått en innebörd. Vi 
använder vår kunskap för att tolka data (Maddison & Darnton, 1996; Andersen, 1994; 
Sundgren, 1992) och vår kunskap kan växa när vi fått information om någonting. Andersen 
(1994) definierar ett informationssystem som ett system för: insamling, lagring, bearbetning, 
överföring och presentation av information.  
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Kärt barn har många namn och informationssystem kallas också IT-system eller IT-artefakt. 
De senare benämningarna är mer aktuella eftersom tekniken implementeras i olika typer av 
artefakter och allt fler områden använder sig av digitala artefakter (Orlikowski och Icano, 
2001; Baskerville & Myers, 2002), t.ex. inom ekonomi, vård och omsorg, transporter och 
elektronisk handel. Systemutvecklingsprocessen handlar om att utveckla digitala produkter 
oavsett om de kallas för IT-system, informationssystem eller IT-artefakter. Den gemensamma 
nämnaren är att en digital artefakt använder informationsteknik för att utföra någon uppgift. I 
denna studie används företrädesvis begreppet informationssystem.  

4.2.2 Livscykelmodellen 
När ett informationssystem ska utvecklas är det många förhållanden som måste beaktas och 
tas om hand på något sätt. Den miljö informationssystemet ska stödja är ofta komplex och de 
uppgifter som ska utföras är många gånger omfattande både vad gäller volymer, tid och 
svårighetsgrad. I dessa situationer är det bra att ta hjälp av en utvecklingsmodell för att 
strukturera och prioritera arbetet. Traditionellt har systemutvecklingsområdet tillämpat en 
övergripande process: Livscykelmodellen (Avison & Fitzgerald, 2003; Andersen, 1994; 
Avison & Shah, 1997).  

Förändrings-
analys

Analys

Utformning

Förvaltning och 
drift

Implementering

Realisering

Avveckling

 

Figur 8. Livscykelmodellens faser enligt traditionell vattenfallsprincip (Andersen, 1994).  

Traditionellt genomförs faserna sekventiellt utan iteration, därför kallas modellen även för 
vattenfallsmodellen. I praktiken förekommer ändå viss iteration men det kan finnas skäl att 
inte iterera. Exempelvis om olika personer involveras i olika faser kan problem uppstå om 
man behöver upprepa en del av arbetet i föregående fas.  

De faser som Andersen (1994) beskriver och som återges i figur 8 är:  
Förändringsanalys: Analys av verksamhetens problem och möjligheter. Analysen inkluderar 
beskrivning av nuläget, önskad situation och förändringsbehov. Man behöver inte föreslå 
någon systemutvecklingsaktivitet i denna fas och förändringsanalys görs inte alltid. Analys: 
Består av verksamhetsanalys, som innebär att bedöma hur ett nytt informationssystem kan 
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stödja verksamheten, och en informationssystemanalys, som innebär att bedöma vilken 
information informationssystemet behöver. Resultatet presenteras i form av en 
kravspecifikation. I denna fas fokuseras på att identifiera, förstå, beskriva och prioritera 
kraven. Utformning: I denna fas undersöks och bestäms principiell utformning av teknisk 
lösning, t.ex. detaljerad utformning av datoriserade rutiner, val av programmeringsspråk och 
databasutformning och databashanteringsprogram. Realisering: Innebär att programmera, dvs 
att skapa programkod som följer instruktionerna från kravspecifikation och utformning. 
Implementering: I denna fas ska det nya informationssystemet inklusive datoriserade rutiner 
samt nya manuella rutiner driftsättas/tas i bruk. Kvalitetskontroller, utbildning och 
dokumentation är exempel på aktiviteter som sker i implementeringsfasen. En godkänd 
acceptanstest av systemets olika ingående delar är den test som slutligen markerar att köparen 
av systemet är nöjd och att leverans i enlighet med underlag (avtal) har skett. Förvaltning och 
drift: Denna fas inträder när systemet är i fungerande drift. Det behövs troligtvis personer som 
tar hand om systemet – en förvaltningsorganisation. Ett system som lever under många år 
kommer troligen att behöva förändras under tidens gång och även dessa behov måste fångas 
upp och åtgärdas. Vid stora förändringar startar livscykelmodellen om igen. Avveckling: 
Ibland kommer man till en punkt när ett system ska avvecklas Då behöver organisationen 
säkra den befintliga informationen och eventuellt överföra den till ett nytt system (ibid.).  

I livscykelmodellen brukar kravspecifikationen symbolisera användarnas krav på systemet 
och det är framförallt analysfasen som resulterar i en kravspecifikation som godkänns av 
beställaren (figur 9). 

 

Figur 9. Kravfångst i utvecklingsarbetet (Avison & Fitzgerald, 2006, s 100).  
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Kravspecifikationen används sedan för detaljerad utformning i en systembeskrivning och det 
är egentligen denna som specificerar systemet för programutvecklarna. En del problem med 
dåliga informationssystem har förknippats med systemutvecklingsprocessen, bl.a. hur 
kravfångsten bör gå till och hur kraven bör dokumenteras så att de inte förvanskas eller 
missförstås. Processen innebär att identifiera, förstå, prioritera, beskriva, validera och hantera 
kraven på ett informationssystem (Sommerville & Sawyer, 1997). Med utgångspunkt från 
beskrivningen av livscykelmodellen (figur 8) och modellen över kravfångst i 
utvecklingsarbetet (figur 9) kan traditionell kravfångst sägas ske i början av 
utvecklingsprocessen (Hickey & Davis, 2004).  I praktiken kommer även utformningsfasen att 
hantera krav. Det är i utformningsfasen man konkretiserar och bryter ner övergripande krav 
till systemspecifika egenskaper för programutveckling och databaskonstruktion.  

Problem med livscykelmodellen 
Andra utvecklingsmodeller har vuxit fram bl.a. pga. upplevda problem med 
livscykelmodellen. Problem som litteraturen refererar till är dels tidsaspekten: det tar lång tid 
att utveckla nya informationssystem, dels innehåller systemen som utvecklas ofta fel som 
leder till att användarna inte är nöjda med systemet (Fitzgerald m.fl., 2002). Andra problem är 
att livscykelmodellen beskrivs ske sekventiellt medan systemutveckling i praktiken ofta 
innebär ett iterativt arbetssätt (Avison & Fitzgerald, 2006). En stor del av 
utvecklingsprocessen handlar om att kunna uttrycka och specificera kraven på systemet. Detta 
är svårt och ofta tillfrågas användarna om sina behov. Användaren har många gånger svårt att 
uttrycka sina behov eller också konkurrerar olika behov. Behoven kan också ändras under 
utvecklingsprocessens gång (Kruchten, 2000; Beck och Fowler, 2001).  
 

Elicitation of requirements from key stakeholders is vital to system success, but unfortunately is 
a major stumbling block in the systems development process Users and other stakeholders often 
are unsure about their needs and/or are unable to articulate them clearly, requirements 
typically change during the course of a project, and analysts are often poorly trained in 
information gathering techniques (Pitts och Brown, 2007, s 89).  

 

4.3 Några viktiga drag hos andra utvecklingsmodeller 
Problemen med livscykelmodellen har bidragit till att andra utvecklingsmodeller har 
utvecklats. Dessa modeller betonar utvecklingsprocessens iterativa karaktär och att bryta ner 
informationssystemet i mindre delsystem. Modellerna betonar även användarens betydelse för 
att fånga kraven i utvecklingsprocessen och att tiden för att utveckla informationssystemen 
behöver kortas ner. Prototyping, inkrementella och evolutionära utvecklingsmodeller är några 
exempel på andra utvecklingsmodeller. 

4.3.1 En iterativ utvecklingsprocess  
Det finns olika sätt att iterera på. Traditionellt sker kravfångst huvudsakligen i analysfasen. 
När iteration sker i livscykelmodellen kan varje fas iterera tillbaka till föregående fas (se figur 
10).  
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Figur 10. Iteration enligt livscykelmodellens vattenfallsprincip (Göransson & Gulliksen, 2000, s 49). 

Ett annat sätt att iterera utvecklingsprocessen åskådliggörs i figur 11 där utvecklingscykelns 
faser från analys till implementering genomförs i varje iteration. Varje iteration resulterar i en 
ny version av hela systemet, vilket kallas evolutionär utveckling, eller av ett delsystem, vilket 
kallas inkrementell utveckling. I bägge fallen testas systemet av användarna innan 
produktionssättning sker.  

Analys

Utformning

Implementering

Realisering

Analys

Utformning

Implementering
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Implementering

Realisering

Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3

 

Figur 11. En iterativ utvecklingscykel baserad på RUP (Kruchten, 2000, s 61).  



61 
 
 

 

4.3.2 Skapa prototyper 
Prototyper ska ses som ett sätt att fånga kraven och inte som en systemutvecklingsmodell 
(Fitzgerald m.fl., 2002). Detta betyder att utvecklingen startar med att en modell av det tänkta 
systemet byggs. Användarna kan testa modellen och lämna synpunkter. Tanken är att när 
prototypen är utprövad har man en giltig och väl utprövad kravspecifikation. Det är inte 
ovanligt att metoder som följer livscykelmodellen också använder sig av prototyper i 
analysfasen (ibid., s 49).   

Leffingwell & Widrig (2000) förklarar i vilka situationer det kan vara lämpligt att skapa 
prototyper. De menar att när kraven är kända, dvs. att användaren är familjär med kraven och 
hur de fungerar, då behövs i regel ingen prototyp. De helt okända kraven som inte kan 
uttryckas är svåra att skapa prototyper av. Kvar blir de vaga kraven som behöver 
exemplifieras för att förstås av användaren och för att kunna uttryckas explicit. Dessa lämpar 
sig att fånga/precisera genom användning av prototyper.  

4.3.3 Snabbare utvecklingsprocess 
James Martin använde RAD (Rapid application development) första gången 1991 (Avison & 
Fitzgerald, 2006, s 128) när han beskrev The Martin RAD methodology. RAD är exempel på 
en iterativ och inkrementell utvecklingsprocess. RAD har uppstått för att åtgärda problemen 
med den långa utvecklingscykeln utifrån perspektivet ”tid är pengar”; samt problem med att 
ändra i kravspecifikationen under utvecklingstidens gång. För att lösa dessa problem är det 
några saker som fokuseras: aktiv användarmedverkan, små starka utvecklingsteam samt 
frekventa leveranser av produkter som i första hand fokuserar på att tillfredsställa systemets 
funktionalitet (Fitzgerald m.fl., 2002).  

4.3.4 Hög användarmedverkan 
Flera systemutvecklingsansatser bygger på att användarna medverkar i utvecklingsprocessen. 
Vissa ansatser har fokuserat på demokratiska frågor t.ex. de anställdas inflytande över sin 
arbetssituation (Bansler, 1990). Användarmedverkan kan ha olika betydelse i olika ansatser 
eller metoder. Metoder som kallar sig användarcentrerade menar att användarna ska läras upp 
och engageras i utvecklingsprocessen. Användarcentrerad systemutveckling innebär att 
utvecklarnas roll omvandlas från att vara ”utförare” till att vara ”rådgivare”. Många 
utvecklingsansatser (speciellt i Skandinavien) har antagit modellen för användarcentrerad 
systemutveckling. Exempel på användarcentrerade metoder är ETHICS och PORGI 
(Fitzgerald m.fl., 2002; Hirschheim m.fl., 1995). Göransson & Gulliksen (2000) har i ett 
utvecklingsprojekt tagit fram en modell för användarcentrerad systemutveckling som också 
betonar användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt. Deras modell syftar till att skapa 
användbara informationssystem. Detta görs bl.a. genom att koncentrera sig på att lösa 
identifierade problem. De betonar ett iterativt och interaktivt arbetssätt där användarna står i 
centrum. De framhåller även att kraven ska utvärderas mot den föreslagna designen.  

Den agila utvecklingsansatsen är iterativ och inkrementell. Den bygger på antagandet att 
kravidentifiering är svårt och att användarna har svårt att formulera sina behov och identifiera 
vad de egentligen behöver för stöd. Många problem med traditionell systemutveckling (enligt 
livscykelmodellen) går att hänföra till att systemet som utvecklades inte blev som användarna 
hade tänkt sig. Agila metoder bygger därför på vissa förutsättningar: Fokusering på 
människans roll: relationen till kunden fokuseras genom att båda ska ha ett gemensamt mål att 
snabbt utveckla ett fungerande system, fokus är även på relationerna mellan utvecklarna 
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(teamanda). Tidig programutveckling: dokumenterade delar av systemet levereras 
(kontinuerligt) till kund. Förändringar är accepterade som norm: vilket betyder att om något 
behov tillkommer, som saknades i den ursprungliga planen, tar man till sig behovet direkt. 
Ingen tid spills på att undersöka gamla kravspecifikationer. År 2001 skapades ett agilt 
manifest med 12 principer för agile utveckling av en grupp som kallade sig ”The Agile 
Alliance”. Manifestet utgör kärnan för agile utveckling och mycket kan hänföras till RAD, 
inkrementell eller evolutionär utveckling samt till prototyping. Den viktiga skillnaden är 
betoningen av människor som den primära faktorn för utvecklingsprojekts framgång 
tillsammans med ett intensifierat fokus på effektivitet och styrning (Avison & Fitzgerald, 
2006).  

4.3.5 Människa-datorinteraktion och användbarhet 
En inriktning inom systemutvecklingsteorin som ligger nära föregående avsnitt, om hög 
användarmedverkan, är utvecklingsmetoder som även inriktar sig på interaktionen mellan 
människan och datorn (eng. Human Computer Interaction, HCI) när en uppgift ska utföras. 
User-Centered Design (UCD) är ett sådant utvecklingskoncept som i en undersökning om 
metodens användning definieras så här: 

UCD is herein considered, in a broad sense, the practice of the following principles, the active 
involvement of users for a clear understanding of user and task requirements, iterative design and 
evaluation, and a multidisciplinary approach (Vredenburg m.fl. 2002, s 472). 

Ett begrepp som ofta används är användbarhet (eng. usability) som kommer från idén om att 
skapa användbara informationssystem. En av de tidiga företrädarna är Jakob Nielsen (1993) 
som menar att användbarheten måste kunna mätas. Han presenterar en metod för att mäta 
användbarheten hos informationssystem som innebär att ett användbart informationssystem 
ska vara: Lätt att använda; Effektivt att använda; Lätt att komma ihåg; Användaren ska kunna 
göra fel; Systemet ska vara tillfredsställande att använda. Förutom användarmedverkan och 
mätbarhet betonas även den multi-disciplinära ansatsen under utvecklingsprocessen. Detta 
kommer till uttryck genom att experter inom HCI/användbarhet deltar i utvecklingsprocessen 
(Preece m.fl., 1994).  

4. 4 Kravhantering - en process i systemutvecklingsprocessen 
Kravfångst kan också beskrivas som en egen process i systemutvecklingsprocessen. 
Requirements engineering behandlar specifikt om hur man kan fånga kraven (eng. 
requirements elicitation) vid utveckling av informationssystem (eng. embedded systems) 
(Parviainen & Tihinen, 2006).  

Olika utvecklingsmodeller och metoder har olika syn på när och hur kravfångsten kan och bör 
ske. Istället för att beskriva kravfångst som en aktivitet som sker i början av 
livscykelmodellen beskriver Hickey & Davis (2004) kravfångst som en parallell process som 
pågår under hela utvecklingscykeln, se figur 12. Denna syn kan jämföras med en iterativ 
utvecklingssyn. Kravfångstprocessen har olika kravaktiviteter: fånga/locka fram, analysera, 
prioritera, specificera och verifiera. Den aktivitet som pågår under stora delar av 
kravfångstprocessen är att fånga/locka fram kraven. I processens inledning är detta en 
dominerande aktivitet som successivt avtar i omfattning och intensitet. Det betyder inte att 
kraven blir ointressanta. Andra kravaktiviteter vidtar såsom att analysera och prioritera 
kraven. Hickey & Davis (2004) kallar sin modell för ”a Unified model of Requirements 
Elicitation” och de menar att förbättrad förståelse för kravfångsprocessen ökar möjligheterna 
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att utföra kravfångstprocessen och ta hänsyn till situationella förhållanden. Om man förbättrar 
kravfångstprocessen ökar möjligheterna för att det nya systemet möter användarnas behov. 

 

Figur 12. Flera kravaktiviteter sker parallellt i kravprocessen (Hickey & Davis, 2004, s 67).  

Parviainen & Tihinen (2006) har studerat hur olika utvecklingsmetoder täcker olika aktiviteter 
i kravhanteringsprocessen (eng. requirements engineering). Studiens resultat bygger på både 
workshops och forskarrapporter. De kommer fram till att det finns många tillgängliga metoder 
och tekniker för kravhanteringsprocessen. I praktiken används vanliga (traditionella, redan 
etablerade) utvecklingsmetoder och verktyg. Nya metoder har svårt att etablera sig. Detta 
beror bl.a. på att de nya metoderna inte är tillräckligt ”mogna” för att hanteras i verkliga 
projekt, det finns inga riktiga bevis för metodernas framgång och en del nya metoder är 
komplicerade att tillämpa direkt. Studien visar även att ingen av de analyserade metoderna 
erbjuder stöd för hela kravhanteringsprocessen (ibid.).  

4.5 Modell, metod och notation  
Det är alltså ett omfattande och komplext arbete att skapa ett informationssystem och därför 
kan det vara bra med hjälpmedel för arbetet. Modeller, metoder och tekniker är exempel på 
hjälpmedel. Detta avsnitt avser att förklara hur begreppen modell, metod och teknik används i 
denna avhandling.  

En modell kan sägas vara en övergripande beskrivning av det arbete som ska utföras 
(Andersen, 1994). En övergripande modell är ofta indelad i faser, steg eller problemområden 
som ska bearbetas i utvecklingsprocessen. En övergripande modell som många gånger utgör 
basen för systemutvecklingsmetoder och som har beskrivits ovan, är livscykelmodellen (se 
avsnitt 4.2). Den ger vägledning för vad som ska göras men beskriver inte hur 
utvecklingsarbetet ska gå till. Livscykelmodellen lämnar öppet för olika metoder och tekniker 
att användas i de olika faserna.   

I systemutvecklingssammanhang kan en metod sägas vara ett strukturerat tillvägagångssätt för 
att utföra en viss uppgift.  Den som skapar en metod har ett bakomliggande synsätt: en 
människosyn, en kunskapssyn och en syn på samhället, som påverkat metodens utformning 
(Knutagård, 2003; Fitzgerald m.fl., 2002; Goldkuhl, 1993b). En metod kan vara:  
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A coherent and systematic approach based on a particular philosophy of systems development, 
which will guide developers on what steps to take, how these steps should be performed and 
why these steps are important in the development of an information system (Fitzgerald m.fl., 
2002, s 5).  

En metod ska lösa ett problem och tillvägagångssättet ska vara beskrivet. Helst ska alla som 
följer metoden komma till samma resultat (Andersen, 1994). En systemutvecklingsmetod 
består av arbetssätt, notation och begrepp (Goldkuhl, 1993b).  

 

Figur 13. Metoders innehåll och kunskapsgrund (Goldkuhl, 1993b, s 5). 

En metod (se figur 13) bygger på ett synsätt som påverkar val av arbetssätt, notation och 
begrepp. Ibland är synsättet explicit uttryckt och ibland kan det vara svårt att identifiera det 
bakomliggande synsätt som metoden utgår från. Med arbetssätt avses i detta sammanhang, de 
frågor som ställs i utvecklingsarbetet. De frågor som ställs riktar uppmärksamheten på det 
som ska undersökas och deras benämning bildar viktiga begrepp för metoden. Med begrepp 
menas de begrepp som metoden använder sig av. Det som ska utföras av en metod behöver 
beskrivas och dokumenteras. Notation avser regler för hur beskrivningar ska dokumenteras 
(Goldkuhl, 1993b).  

Teknik är enligt Andersen (1994) ett arbetssätt i betydelsen hur man arbetar. Det finns olika 
tekniker, t.ex. programmeringsteknik och beskrivningsteknik. Skillnaden mellan teknik och 
metod kan uttryckas som ”Whereas a method is concerned with ‘what to do’, a technique 
addresses more the ‘how to do it’ question” (Fitzgerald m.fl., 2002, s 6). Förhållandet mellan 
modell, metod och beskrivningsteknik exemplifieras i figur 14 som har inspirerats av 
Andersen (1994, s 100). En utvecklingsmodell kan indelas i faser, steg eller områden som ska 
utföras (jämför livscykelmodellen, avsnitt 4.2). En metod kan användas i en eller flera faser 
(av utvecklingsmodellen) för att lösa ett problem eller en uppgift. Likaså kan en viss 
beskrivningsteknik användas av olika metoder (Avison och Fitzgerald, 2006, s 196).  
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Figur 14. Samband mellan modell, metod och beskrivningsteknik (Andersen, 1994, s 100).  

Med beskrivningsteknik avses hur aktiviteter i systemutvecklingsprocessen dokumenteras 
(Avison och Fitzgerald, 2006). Exempel på beskrivningstekniker är dataflödesdiagram, 
användarfallsbeskrivning, objektmodell eller organisationsschema. Beskrivningstekniker har 
ingen direkt koppling till metod vilket innebär att en teknik kan användas av flera olika 
metoder och en metod kan utnyttja flera olika tekniker (ibid.) (se figur 14). Notation och 
beskrivningsteknik används synonymt i denna studie. Notation används företrädesvis i stället 
för beskrivningsteknik.  

Arbetssätt kan, enligt detta avsnitt, syfta på olika saker: dels på de frågor man ställer och dels 
de arbetsformer, tekniker för datainsamling, som används. Fortsättningsvis används arbetssätt 
i betydelsen de frågor som ställs och ordet arbetsformer används i betydelsen hur data 
insamlas.  

Arbetssätt och arbetsformer är alltså viktiga hjälpmedel för att identifiera och fånga kraven på 
ett informationssystem men de funna kraven måste också dokumenteras för att kunna 
realiseras i ett system. Dokumentationen måste vara i en form som kan förstås av andra 
utvecklarkategorier t.ex. programmerare. Av denna anledning kommer tillvägagångssättet för 
kravfångst att studeras utifrån kategorierna arbetssätt, notation och arbetsformer. Dessa 
kategorier får en gemensam benämning: metodegenskaper. Det bakomliggande synsättet som 
ligger till grund för metoders val av arbetssätt, notation och arbetsformer kommer inte att 
beaktas i denna studie, bl.a. eftersom det är ett omfattande arbete att analysera det 
bakomliggande synsättet som många gånger är otydligt uttalat.  

4.6 Kraven som beskriver informationssystemet 
Tidigare i detta kapitel har det framförts att kravfångst, enligt traditionell utveckling som 
följer livscykelmodellen, framförallt sker i analysfasen och till viss del i utformningsfasen. 
Andra utvecklingsmodeller exempelvis inkrementell eller evolutionär utvecklingsprocess, har 
öppnat för kravfångst under hela utvecklingscykeln dvs. från analys till implementering.  

Syftet med denna licentiatavhandling är att förstå och utveckla kunskap om hur en 
verksamhetsteori för riskbaserad tillsyn kan användas för att beskriva kraven på ett 
informationssystem. Förståelse och kunskap utvecklas genom att testa och härleda 
kravdokumentation från en verksamhetsteori om riskbaserad tillsyn. För att ta reda på hur en 
verksamhetsteori kan användas för att generera krav ställdes frågan: Vilka krav karaktäriserar 
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ett informationssystem? (se avsnitt 1.3). En inledande tanke var att ta reda på vilka krav som 
traditionella systemutvecklingsmetoder fokuserar på att beskriva. Det visade sig att 
ämnesområdet var både omfattande och divergerande. Utöver livscykelmodellen var det inte 
självklart vad som skulle kunna hänföras till traditionell systemutveckling. Därför kom det 
naturligt att istället söka efter ”gemensamma drag” – dvs. vad studerade ansatser och metoder 
menar är viktigt att beskriva för att skapa verksamhetsstödjande informationssystem. Dessa 
gemensamma drag har sammanfattats i fyra kravkategorier vilka beskrivs nedan. Avsnitt 4.2 – 
4.4 är också ett resultat av min analys av studerade metoder och ansatser inom ämnesområdet, 
dvs. det är ett av mina kunskapsbidrag.  

4.6.1 Kravkategorier  
Syftet med detta avsnitt är att identifiera vad en kravspecifikation ska innehålla för 
beskrivningar och därmed besvara den andra forskningsfrågan som handlar om vilka krav 
som beskriver ett informationssystem. I denna licentiatavhandling kallas kraven för 
kravkategorier. Kravkategorierna har tillkommit genom en induktiv analys enligt principerna 
för Grounded Theory, baserad på denna avhandlings referenser om 
informationssystemutveckling och programvaruutveckling (se referenser och kapitel 2). 
Analysen resulterade i att tre fokusområden identifierades: systemutvecklingsprocessen, 
kravhanteringsprocessen och informationssystemet. Kravhanteringsprocessen beskrivs som en 
process inom systemutvecklingsprocessen, den är övergripande och kan även innehålla 
beskrivningar av själva utvecklingsprocessen t.ex. vilka faser som ska genomföras. Likaså 
visade analysen att utvecklingsprocessen och informationssystemet är totalt beroende av 
varandra. Det blir inget informationssystem utan att en utvecklingsprocess genomförs oavsett 
om processen är dokumenterad och planerad eller inte. En central del av både 
systemutvecklingsprocessen och kravhanteringsprocessen handlar om att beskriva produkten 
(informationssystemet alternativt programvaran) som ska utvecklas Det är mycket som ska 
beskrivas. När ett verksamhetsstödjande informationssystem ska beskrivas innehåller det 
beskrivningar av: dialog (interaktion) mellan användare och informationssystem; viktiga 
begrepp som verksamheten behöver hålla reda på; och uppgifter som informationssystemet 
ska utföra, t.ex. beräkningar.  

Kravkategorier som behandlas i denna studie är därmed:  

 Användare 
 Funktion 
 Interaktion  
 Information 

 

 

Figur 15. Ett informationssystem kan beskrivas med hjälp av kravkategorier. 
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Figur 15 ska tolkas som att det är användarens behov av funktionalitet, dialog och information 
i en viss situation som ska beskrivas på en detaljerad nivå i en kravspecifikation. Användaren 
kan vara en människa, men det kan också vara en digital artefakt som har behov av att 
interagera med och få funktioner utförda av en annan digital artefakt.  

Nedan beskrivs de fyra kravkategorierna och hur de representeras i tre valda metoder: RUP 
(The Rational Unified Process), VIBA (Verksamhets- och informationsbehovsanalys) och XP 
(Extreme programming). Valet av RUP grundar sig på att RUP är en välkänd och etablerad 
kommersiell utvecklingsmodell som är iterativ och inkrementell. Fokus är objektorienterad 
utveckling och att använda sig av beprövade tekniker (best practice). VIBA är en 
utvecklingsmetod som integrerar handlingsperspektiv och objektorienterad utveckling. De två 
utvecklingsprojekt som ingår i empirin har baserats på äldre versioner av VIBA.  XP, 
slutligen, är en agile metod som representerar en lättrörlig utvecklingsmetod.  Dessa tre 
metoder ger tillsammans en viss variation och därmed visas att kravkategorierna kan tillämpas 
på tre olika metoder som inte direkt kan hänföras till varandra.  

Kravkategorin användare fokuserar användaren av informationssystemet. De framtida 
användarna av ett informationssystem är viktiga i alla systemutvecklingsprojekt. Det är inte 
bara den primära användaren av ett informationssystem som ställer krav på systemet. Även 
intressenter, dvs. människor som påverkas av systemet men som inte använder systemet 
operativt, kan ha förväntningar på ett system, exempelvis kan de efterfråga utdata i form av 
rapporter. Ibland används intressenter och användare som synonyma begrepp (Sommerville 
och Sawyer, 1997).   Intressenter (eng. stakeholders) är alla människor eller representanter för 
en organisation som har ett befogat intresse (eng. a vested interest) av utvecklingsprojektets 
resultat (Kruchten, 2000). RUP är användningsfallsdriven och i beskrivningen av 
användningsfall är användaren (eng. actor) central. RUP definierar användaren som ”someone 
or something outside the system that interacts with the system” (Kruchten, 2000, s 98). I ett 
handlingsperspektiv innehåller konceptet för vem som är användare åtminstone: att någon 
utför en handling som är avsedd för någon (Ågerfalk, 2003). Handlingsperspektivets koncept 
för att definiera en användare innebär att det finns åtminstone en avsändare och en mottagare 
som tolkar handlingen. VIBA (Ågerfalk, 2003) använder begreppet användningssituation 
(eng. use-situation). Varje användningssituation har en användare (eng. actor) som gör 
någonting. Cronholm & Goldkuhl (2010) kallar användaren för utförare. I VIBA identifieras 
inblandade aktörer och deras relationer. De inblandade aktörerna kan ha tre typer av roller: en 
kommunicerande roll, en utförande roll och en tolkande roll.  XP använder inte begreppet 
användare. Istället används begreppet kund. Det är verksamhetsföreträdaren som är kund. 
Denne har bäst kunskap om tidplan, syfte med systemet och prioriteringar. XP har 
förhållningsorder och när det gäller kunden är uppmaningen till utvecklaren att identifiera 
kunden. Kunden måste tala med en röst även om det är flera olika representanter med i 
utvecklingsprojektet. Kunden är den som bestämmer vad som ska utvecklas och när. Det är 
kunden och utvecklaren som skapar stories tillsammans. Kunden berättar vad som ska göras 
och utvecklaren uppskattar tidsåtgång och även tekniska överväganden som kan innebära 
ekonomiska konsekvenser för kunden (Beck & Fowler, 2001). 

Kravkategorin funktion beskriver informationssystemets uppgift, dvs. det 
informationssystemet ska göra. Vilka problem ska det lösa för verksamheten? I RUP fungerar 
användningsfall som en modell över informationssystemets funktioner. 
Användningsfallsmodellen tjänar som ett kommunikationsmedium och ett kontrakt, mellan 
kunden, användarna och systemutvecklarna som omfattar systemets funktionalitet (Kruchter, 
2000). I VIBA är det en process- och handlingsanalys som lägger grunden för 
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informationssystemets uppgift, dvs. funktion. Process- och handlingsanalysen innehåller även 
uppgifter om vem som gör något. Det kan vara informationssystemet och då är det en 
identifierad funktion i systemet eller också är det utföraren som gör något (Cronholm & 
Goldkuhl, 2010). Extreme programming (XP) inleder utvecklingscykeln med en fas som 
kallas Scoping a project, vars syfte är att ge en uppfattning om projektets omfattning. I denna 
fas klargörs den övergripande bilden av systemet genom att man skriver big stroies. En story 
ska uttryckas kortfattat och endast innehålla: ett namn, en eller två meningar som beskriver 
funktionen och uppskattad tidsåtgång (Beck & Fowler, 2001). 

Kravkategorin interaktion avser funktioner som uppstår i interaktion mellan användare och 
informationssystem. Ett informationssystem är till för något och det existerar i en kontext. 
Informationssystemet används för att utföra kommunikativa handlingar och dessa behöver 
vara väl integrerade med verksamhetens handlingar (Ågerfalk, 2003). Ett annat sätt att 
uttrycka samma sak är: användaren och informationssystemet kommunicerar med varandra 
för att utföra sina respektive uppgifter. De för en dialog med varandra, de interagerar (Preece 
m.fl. 1994). Synen som innebär att informationssystemet utför kommunikativa handlingar, 
innebär att interaktion är något som görs och därför kan även interaktionen betraktas som en 
funktion. Det är med andra ord inte enkelt att hålla isär interaktion och funktion. Vilket även 
visas av att åtminstone två av de studerade metoderna integrerar både funktion och interaktion 
vilket dokumenteras i användningsfallsbeskrivningar (RUP) och användningssituationer 
(VIBA). XP uttrycker inte interaktionen explicit. Det kan ändå vara motiverat att ha olika 
kategorier för funktion och interaktion. Ibland ska informationssystemet utföra någon uppgift 
mer självständigt, t.ex. beräkna aktuell risknivå. Det som föregår själva beräkningen är en 
kommunikativ handling där någon begär att beräkningen ska ske. Men för att inte ”glömma 
bort” själva beräkningen kan det vara meningsfullt att benämna informationssystemets 
beräkning som en funktion, även om den ingår i en kommunikativ process. RUP baserar 
utvecklingen på användningsfallsbeskrivningar som utarbetas tillsammans med användarna. 
Dessa används bl.a. för att skapa ett användargränssnitt och interaktionen sker via 
användargränssnittet. Det är en gränssnittsdesigner som skapar en prototyp av 
användargränssnittet som användarna testar och utvärderar (Kruchten, 2000). I VIBA är det 
förutom process- och handlingsanalys även dokumentanalys som lägger grunden för att 
härleda interaktion. Dokumentanalysen utgår ifrån verksamhetens dokument. I 
dokumentanalysen identifieras sändare och mottagare av kommunikativa handlingar. När den 
grundläggande kontexten är analyserad övergår utvecklingsprocessen i en mer detaljerad fas 
som benämns Analys av fördjupande IT-fokus. Denna analysfas fokuserar på interaktionen 
mellan användare och informationssystem. Bl.a. identifieras tre olika användningssituationer: 
interaktiva, automatiska och succedenta användningssituationer (Cronholm & Goldkuhl, 
2010; Ågerfalk, 2003).  XP uttrycker inte interaktionen explicit. Det anses vara en uppgift för 
utvecklaren (min tolkning). När kunden beslutat vilka stories som ska utvecklas i den 
närmaste iterationen måste utvecklingsteamet bryta ner storyn i mer detaljerade 
arbetsuppgifter. Varje story konkretiseras och utvecklingstid, test och gränssnittsdesign 
preciseras av utvecklaren och dennes kollegor. Detta arbete behöver inte kunden förstå men 
däremot behöver utvecklaren kommunicera med kunden eftersom den information som finns 
på story-kortet är för kortfattad. Utvecklarna jobbar i team och beslut tas gemensamt. Varje 
dag har man korta ”stand-up meetings” för att stämma av hur man ligger till med sina 
arbetsuppgifter. Exempel på en story är ”Make the user interface more pleasing” (Beck & 
Fowler, 2001, s 29). 
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Kravkategorin information handlar om vilka begrepp som är viktiga i en verksamhet och hur 
begreppen kan relateras till varandra. Begreppen används för databaskonstruktion men de är 
också viktiga för en fungerande kommunikation mellan informationssystem och användare. 
Datadrivna ansatser förknippas i stor utsträckning med möjligheterna att lagra informationen i 
databaser (Andersen, 1994; Fitzgerald m.fl., 2002). Tidigare hade man varit bunden till 
sekventiell lagring på magnetband (ibid.). Datamodellering utgör grunden för den datadrivna 
ansatsen. I analysfasens verksamhetsperspektiv analyseras vilken information, om 
verksamheten och dess omgivning, som det nya systemet bör innehålla. Man eftersträvar att 
det nya systemet ska avbilda den del av verkligheten man är intresserad av. I analysens 
databasperspektiv arbetar man fram en konceptuell modell över den information man vill 
lagra. Det finns flera olika typer av databaser men det är relationsdatabaserna som vunnit 
störst användning. I RUP är användningsfall och en begreppslista utgångspunkten. 
Informationsbehovet i form av objekt och klasser identifieras av utvecklarna när de går 
igenom användningsfallen. I VIBA är det en begreppsanalys som lägger grunden för 
informationsbehovet. Rekommendationen är att utvecklaren söker efter viktiga begrepp i 
verksamhetens dokumentation för att skapa ett klassdiagram. XP berör inte 
informationsbehovet. Jag tolkar att det är utvecklarens uppgift och att sökandet efter 
information följer den utvecklingsmetod utvecklaren använder sig av.  

4.6.2 Kravkategorierna är generella  
De fyra kravkategorier har presenterats med hjälp av de tre studerade metoderna, RUP, VIBA 
och XP. Samtliga kravkategorier återfinns i de tre metoderna, om än på olika sätt, vilket 
framgår i tabell 2.  

Tabell 2. Kravkategoriernas representation i de tre metoderna. 

Kravkategori RUP VIBA XP 

Funktion Användningsfall Process- och handlingsanalys Big stories 

Användare Actor Utförare Kund 

Interaktion Användningsfall Användningssituationer Utvecklarens ansvar 

Information Användningsfall och 
begreppslista  

Begreppsanalys Utvecklarens ansvar 

 

Detta är motivet till att kravkategorierna i denna licentiatavhandling betraktas som generella 
och att de antas vara giltiga även när ett verksamhetsstödjande informationssystem för 
riskbaserad tillsyn ska utvecklas. Det är alltså användare, funktion, interaktion och 
information som ska beskrivas i en kravspecifikation. Kravkategorierna kan avse både 
funktionella och icke-funktionella krav enligt avsnitt 4.1.1. Detta besvarar forskningsfråga 
två, vilka krav som karaktäriserar ett informationssystem.  

4.7  Tillvägagångssätt för kravfångst 
I föregående avsnitt fastställdes att ett informationssystem kan beskrivas med hjälp av fyra 
kravkategorier. Därför är det viktigt att samla information om dem. Hur bör det då gå till när 
kraven på ett verksamhetsstödjande informationssystem för riskbaserad tillsyn ska fångas? I 
detta avsnitt fortsätter processen att förklara hur kraven på ett informationssystem kan 
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identifieras och beskrivas. I avsnitt 4.5 fastställdes att tillvägagångssättet kan beskrivas genom 
tre metodegenskaper: arbetssätt, notation och arbetsformer. Det är inte lätt att svara på hur 
kravfångst bör gå till. Genom att först studera hur några metoder går tillväga i 
verksamhetsanalysen finns något att utgå ifrån. Resultatet från detta avsnitt kommer att utgöra 
underlag för att besvara frågan hur tillvägagångssättet varit i de empiriska projekten.  Det är 
utifrån metodegenskaperna som frågorna formuleras: Vilka arbetssätt tillämpas? Vilken 
notation? Vilka arbetsformer? Det är tre metoder RUP, VIBA och XP som har studerats. 
Denna licentiatavhandlings syfte är att studera hur en verksamhetsteori för riskbaserad tillsyn 
kan bidra till att beskriva kraven på ett informationssystem. En verksamhetsteori är i detta 
sammanhang ett resultat av den verksamhetsanalys som sker i ett systemutvecklingsprojekt. 
Av denna anledning är det metodernas inledande analysfas som fokuseras i detta avsnitt.   

RUP är en omfattande och komplex modell/metod för utveckling av programvara. Metoden 
innehåller en inledande verksamhetsanalys. I den litteratur om RUP som studerats framgår att 
utifrån bedömning av vilken typ av informationssystem som ska utvecklas (olika scenarios 
exemplifieras) kan verksamhetsanalysen genomföras på olika sätt, den kan vara mer eller 
mindre omfattande. Det som redovisas här är det som generellt beskrivs om 
verksamhetsanalysen utan hänsyn till de eventuella anpassningar som den situation systemet 
ska fungera inom kan föranleda. VIBA används som ett samlande namn för Versatile 
Information and Business Analysis (Ågerfalk, 2003) och Handlingsbara IT-system (Cronholm 
& Goldkuhl, 2010).  

I avsnitt 4.1 definieras krav och olika typer av krav. Distinktionen mellan olika typer av krav 
behandlas inte i detta avsnitt. Det som fångas är krav och det görs ingen åtskillnad mellan 
funktionella och icke-funktionella krav.  

4.7.1 Arbetssätt – talar om vilka frågor som ställs 
Med arbetssätt avses de frågor som ställs för att kraven ska kunna identifieras och 
dokumenteras. I den inledande verksamhetsanalysen i RUP identifieras en övergripande 
kontext och frågan om informationssystemutveckling är rätt åtgärd för att lösa verksamhetens 
problem ställs (Leffingwell & Widrig, 2000). Verksamhetsanalysen skapar en vision som 
innehåller mål för verksamheten och för utvecklingsprocessen. RUP modellerar problem med 
hjälp av en användningsfallsmodell (eng. use-case). Den första modellen över det nya 
systemet tas fram i verksamhetsanalysen. De efterföljande utvecklingsfaserna t.ex. 
kravhantering fortsätter att modellera användningsfallen som följer som en röd tråd genom 
hela utvecklingscykeln. Huvudinriktningen med användningsfallsmodellering är att identifiera 
problem och föreslå en lösning. För att skapa användningsfallsmodeller måste man förstå två 
nyckelkoncept: användningsfall och aktör (eng. actor). Ett användningsfall består av en 
sekvens av handlingar som systemet utför och som skapar ett värde för en specifik aktör 
(Kruchten, 2000, s 98). En aktör är någon eller någonting utanför systemet som interagerar 
med systemet (ibid.). En modell över användningsfallen innehåller aktörer och deras relation 
till informationssystemet. Vad utför systemet tillsammans med respektive aktör? Resultatet av 
verksamhetsanalysen är: användningsfall (eng. business use-case model) och en lista över 
viktiga verksamhetsbegrepp (eng. glossary) som översätts till en verksamhetsobjektsmodell 
(eng. business object model) (Kruchten, 2000). Verksamhetsobjektsmodellen innehåller de 
objekt verksamheten är intresserad av i form av produkter (resultat från en process), aktörer i 
processen m.m. Modellen innehåller även objektens relationer (Leffingwell & Widrig, 2000).  

Även VIBA startar med en verksamhetsanalys som kallas analys av förutsättningar. Denna 
analys identifierar verksamhetens uppgift (verksamhetsdefinition) och mål för att kunna 
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avgränsa det framtida systemets uppgift i verksamheten. I denna fas beskrivs verksamhetens 
produkter/resultat, vilka som är klienter, den kärnverksamhet som bedrivs för att producera 
resultaten, vilka aktörer (producenter) som är inblandade i framställningen av resultaten. 
Analysen frågar också efter underlag (råvaror), försörjare (leverantörer), hur 
verksamhetsprocessen initieras (genom produktbeställning) och av vem (produktbeställare) 
samt vilken typ av ersättning som ges för produkter och vem som ersätter (produktfinansiär) 
(Cronholm & Goldkuhl, 2010, s 68f.). Efter verksamhetsanalysen sker analys av 
grundläggande kontext som innehåller en process- och handlingsanalys. Process och 
handlingsanalysen utgår ifrån vilka handlingar som utförs i den studerade verksamheten och i 
vilken ordning de utförs. Man noterar även vem som utför handlingarna. Det som fokuseras är 
framförallt handlingar där informationssystemet är involverat; vilka förutsättningar som 
behövs för att handlingen ska kunna utföras; och vad resultatet av handlingen blir.  
Informationssystemet liksom mänskliga användare kan utföra handlingar. Handlingsanalysens 
aktiviteter följer den ordning som processen utförs i verksamheten, eller som den önskas 
utföras i en framtida situation. En kommunikativ grund för interaktionen i VIBA är EIAL 
(ElementärInterAktionsLoop) som beskriver kommunikationen mellan användaren och 
informationssystemet utifrån användarens perspektiv. De frågor som ställs i detta 
sammanhang är: ”1) Vad kan jag göra? (Förvärdering); 2) Nu gör jag!(Utförande); 3) 
Datorns reaktion; och 4) Vad har gjorts? (Eftervärdering)” (Cronholm & Goldkuhl, 2010, 
sid 32).  Dokumentanalysen söker efter kommunikativa situationer och vilka dokument som 
används i dessa situationer.  Interaktionsanalysen i VIBA sker när process- och 
handlingsanalys samt dokumentanalysen är genomförd. I interaktionsanalysen söks 
användningssituationer. Både dokumentanalysen och process- och handlingsanalysen lägger 
grunden för användningssituationer. Det som söks är situationer där informationssystemet gör 
något. Det finns tre typer av användningssituationer: interaktiva, automatiska och succedenta. 
En begreppsanalys behövs för att kommunikationen ska fungera. Begreppsanalysen söks 
framförallt genom att studera verksamhetens gemensamma verksamhetsspråk. En bra grund 
för detta är att söka efter begrepp i verksamhetens dokument. Begreppsanalysen ligger till 
grund för klassdiagram och rekommenderas ske enligt traditionell begreppsmodellering 
(Cronholm & Goldkuhl, 2010, s 96).  

När XP tillämpas ställer utvecklaren frågan vad informationssystemet ska göra och kunden 
svarar genom att berätta och skriva ”big stories” (Beck & Fowler, 2001). Egentligen finns 
ingen verksamhetsanalys i den mening som RUP och VIBA använder begreppet.  

I tabell 3 presenteras en sammanställning över den typ av frågor som ställs i metodernas 
inledande verksamhetsanalys. Alla frågor är inte medtagna, det som redovisas anses vara en 
representativ del av frågorna.  

Tabell 3. Arbetssätt i verksamhetsanalysen som RUP, VIBA och XP tillämpar.  

Utvecklings-
processens fas 

Arbetssätt  

RUP VIBA XP 

Verksamhets-
analys 

- Mål för verksamheten? 
- Mål för utvecklingsprojektet? 
- Behövs ett nytt 
informationssystem? 
 - Vilka problem ska systemet 
lösa? 

- Vad produceras? 
- För vem?  
- Vem/vilka producerar något?- 
Vilka handlingar utförs? 
- Vilka underlag behövs?  
- Vem lämnar underlag? 

- Kunden svarar 
på frågan vad 
systemet ska 
göra. 
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Utvecklings-
processens fas 

Arbetssätt  

RUP VIBA XP 

- Vem påverkas direkt av ett nytt 
system? 
- Vem är kund (betalar för 
systemet)? 
- Vem mer blir påverkad av ett 
nytt system? 
- Vem ska underhålla systemet? 
 - Förslag på lösning inklusive 
systemets gränser. 
- Vem/vad interagerar med 
systemet? 
- Vad görs och vem gör detta? 
Beskrivs som en sekvens av 
handlingar.  

- Hur initieras en process?  
- Vilken typ av ersättning ges för 
produkterna? 
- Vem betalar?  
- Mål för verksamheten? 
- Vilka delmål finns? 
- Finns målkonflikter? 
- Hur löses dessa? 
- Vilka relationer finns mellan 
målen ? 
 - Vilket mål saknar överordnat 
mål? 
- Hårdvara? 
- Mjukvara? 
- Systemintegration? 
- Tid för driftsättning av 
systemet? 
- Användarerfarenhet? 

 

4.7.2 Notation - talar om hur kraven dokumenteras 
Notation handlar om hur man dokumenterar kraven så att alla involverade kan tolka dess 
betydelse. Exempelvis kan kraven dokumenteras med hjälp av objektmodell, 
dataflödesdiagram, rika bilder eller användningsfallsbeskrivningar.  

RUP framställer många olika dokument i utvecklingsprocessen. Det som fokuseras här är 
dokumenten i RUP:s verksamhetsanalys och kravhanteringsprocess. Visionsdokumentet 
summerar den övergripande visionen med systemet vilket inkluderar systemets övergripande 
syfte och huvudsakliga uppgift. Ett annat dokument är intressenternas efterfrågedokument 
(eng. stakeholder request) som innehåller intressenternas behov och deras förändrade behov 
under utvecklingsprocessen. Även ett supplementdokument produceras som innehåller krav 
som inte kan kopplas till ett specifikt användningsfall, många icke-funktionella krav hamnar i 
detta dokument. Både verksamhetsanalysen och kravhanteringsprocessen producerar en 
begreppslista (eng. glossary) med kravattribut (eng. requirements attributes). Utifrån 
verksamhetsanalysens inledande dokument över användningsfall vidareutvecklas 
användningsfallen i kravhanteringsprocessen. Användningsfallen dokumenteras med hjälp av 
både användningsfallsmodell och objektmodell. RUP tillämpar UML som 
dokumentationsspråk (Leffingwell & Widrig, 2000). Exempel på hur användningsfall m.fl. 
dokument återfinns i bl.a. Kruchten (2000) och i Leffingwell & Widrig (2000).  

Verksamhetsanalysen i VIBA dokumenteras med hjälp av verksamhetsdefinition, mållista och 
målgraf. VIBA har en dokumentationsrepertoar som bl.a. består av handlingsgrafer, 
användningssituationslista och begreppslista. För åskådliggörande exempel hänvisas till 
Cronholm & Goldkuhl (2010) samt till Ågerfalks doktorsavhandling (2003).    

Verksamhetsanalysen i XP fokuseras på kundens berättelser om vad systemet ska göra. Dessa 
kallas big story. Varje big story dokumenteras med text på ett litet kort. Texten ska vara så 
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kort och koncis som möjligt. När en story är produktionssatt behövs inte kortet med storyn 
längre. XP förespråkar så lite dokumentation som möjligt (Beck & Fowler, 2001). 

Tabell 4 presenterar den dokumentation som metoderna producerar i verksamhetsanalysen.  

Tabell 4. Notation som RUP, VIBA och XP tillämpar i verksamhetsanalysen.  

Utvecklings-
processens fas 

Notation  

RUP VIBA XP 

Verksamhets-
analys 

- Visionsdokument  
- Användningsfall 
- Begreppslista 
- Verksamhetsobjekt 
modell 

- Verksamhetsdefinition,  
- Mållista och 
- Målgraf 
- Kompletterande 
förutsättningar  

A Big story på ett litet 
kort 

 

4.7.3 Arbetsformer – talar om hur man samlar information om kraven 
Det finns olika sätt att arbeta för att fånga och beskriva kraven. Några vanliga arbetsformer är 
intervjuer i grupp och individuellt, samtal och observationer. Andra arbetsformer kan vara 
arbetsseminarier (eng. workshops) och att föra kravdagbok. Arbetsformer kan jämföras med 
tekniker för datainsamling.  
 
Leffingwell & Widrig (2000) beskriver utvecklingsteamets färdigheter. Dessa färdigheter kan 
jämföras med arbetsformer eftersom de utgår från vad utvecklingsteamets olika kompetenser 
kan göra för att: analysera problem, förstå användarens behov, definiera och avgränsa 
systemet samt jobba i projektet. De arbetsformer/aktiviteter som RUP beskriver för 
verksamhetsanalysen är intervjuer, arbetsseminarier, brainstorming och idéreducering, skapa 
storyboards, rollspel, prototyping och att skapa användningsfall för att förstå systemets 
beteende – vad det ska göra för användaren. Den grundläggande tanken är att 
utvecklingsteamet leder ovan nämnda aktiviteter och att användarna är deltagare. Val av 
aktivitet sker till stor del utifrån utvecklingsteamets kompetenser, användarnas kompetenser, 
typ av system och teknisk miljö för systemet. Huvudaktörerna (eng. workers) i RUP:s fas för 
verksamhetsanalys är: verksamhetsprocessanalytiker och verksamhetsdesigner som 
representerar utvecklingsföretaget. I kravhanteringsprocessen är det systemanalytiker, 
användningsfallsspecificerare och gränssnittsdesigner. Verksamhetens representanter 
representerar olika delar av organisationen och tillhandahåller input (till kravprocessen) och 
granskar utvecklarnas förslag. Det finns också verksamhetsgranskare som granskar resultatet 
(Kruchten, 2000). 

VIBA identifierar också aktörer (eng. workers) i form av utvecklare och klienter. Utvecklarna 
har rollerna: verksamhetsanalytiker, systemanalytiker och designer av användargränssnitt. Det 
finns två klientroller: systemägare och slutanvändare. Slutanvändaren är den som ska använda 
systemet och den som kommunicerar, utför och tolkar handlingar. Systemägaren är ansvarig 
för systemet och vanligen den som betalar för utvecklingsarbetet. Slutanvändaren och 
utvecklaren samarbetar för att genomföra utvecklingsprocessen (Ågerfalk, 2003). 

XP beskriver att det är viktigt att balansera makten (besluten) mellan verksamhetsföreträdare 
och utvecklingsföreträdare. Verksamhetsföreträdaren är kunden. Denne har bäst kunskap om 
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tidplan, syfte med systemet och prioriteringar. Stor vikt läggs vid kundens och utvecklarens 
inledande samtal. I det efterföljande utvecklingsarbetet deltar kunden i utvecklingsprojektet 
och är närvarande på systemutvecklarnas möten. Det är systemutvecklaren som bedömer om 
en story är tekniskt möjlig att genomföra och hur lång tid det kan ta (Beck & Fowler, 2001). 

Tabell 5 sammanfattar de arbetsformer som rekommenderas i metodernas dokumentation.  

Tabell 5. Arbetsformer som beskrivs i RUP, VIBA och XP.  

Utvecklingsprocessens fas 
för 

Arbetsformer  

RUP VIBA XP 

Verksamhetsanalys Möten med användare 
genom: intervjuer, 
workshops, 
brainstorming, idé 
reduktion, storyboards, 
skapa användningsfall, 
rollspel och prototyping 

Möten med 
verksamhetens 
representanter. 
Analysera 
verksamhetens interna 
dokument 

Kunden och 
utvecklaren samtalar 

4.8 Analys av metodernas tillvägagångssätt för kravfångst 
I detta avsnitt presenteras en jämförelse av de tre metodernas rekommenderade 
tillvägagångssätt för kravfångst. Det är tillvägagångssättet för kravfångst i 
verksamhetsanalysen som redovisats i föregående avsnitt (avsnitt 4.7) som jämförs.  

Jämförelsen sker utifrån några frågeställningar som ska hjälpa till att besvara den tredje 
forskningsfrågan, om hur en verksamhetsanalys i en verksamhet som tillämpar riskbaserad 
tillsyn bör gå till. De variabler som beskriver tillvägagångssätt för kravfångst har väckts dels 
av min egen erfarenhet och dels från studierna om systemutveckling och kravhantering. De 
variabler som jag valt att fokusera i denna avhandling är: graden av stöd till utvecklaren i 
form av detaljerade och verksamhetsorienterade frågor; flera dokumenttyper som stödjer 
dokumentationen av frågorna; spårbarhet mellan dokumenttyperna; att användarna medverkar 
i utvecklingsprocessen; analys av intressenterna samt att studera regler. Kravhanteringen som 
sker i utvecklingscykelns senare faser baseras många gånger på dokumenterade krav från 
tidigare faser och därför anses spårbarhet som en viktig egenskap att leta efter. Detaljerade 
frågor om verksamheten och flera dokumenttyper som tillsammans stödjer dokumentationen 
av frågorna anser jag också vara viktiga egenskaper eftersom detta ger utvecklaren vägledning 
och stöd i processen. En dominerande arbetsform i de empiriska utvecklingsprojekten var 
studiet av regler och därför undersöks även om studiet av regler rekommenderas i 
verksamhetsanalysen. Ytterligare variabler som framstår som viktiga är användarmedverkan 
och intressentanalys. 

Tabell 6 sammanfattar variablernas koppling till respektive metodegenskap.  
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 Tabell 6. Tillvägagångssättet åskådliggörs med hjälp av några variabler per metodegenskap. 

Metodegenskap Variabler  

Arbetssätt 

 

Detaljerade frågor 

Systemorienterade frågor 

Verksamhetsorienterade frågor 

Notation 

 

Exempel på dokumentationstyperna finns beskrivet i 
metoden 

Flera dokumentationstyper erbjuds till utvecklaren 
som stöd för verksamhetsanalysens dokumentation 

Spårbarhet mellan dokumentationstyper visas t.ex. 
genom exempel 

Arbetsform 

 

Användarmedverkan tillämpas 

Kontakt med intressenter tillämpas 

Studera regler tillämpas 

 

Analysen sker genom att förekomsten av varje variabel markeras på en linje vars yttre ändar 
representerar ytterligheter, t.ex. ja – nej, eller parametrar som ställs emot varandra. 
Exempelvis jämförs arbetssättet i figur 16 utifrån om en metod har detaljerade frågor som 
stöd för att genomföra verksamhetsanalysen. Svaret kan vara ja eller nej men svaret kan också 
uppfattas vara någonstans mitt emellan. Mittlinjen visar gränsen för respektive parameters 
giltighet. Om en metod placeras nära mittlinjen betyder det att den bara till viss del uppfyller 
parameterns villkor.  

 

Figur 16. Gradering av arbetssätt i RUP, VIBA och XP. 

De parametrar som jämför arbetssättet är förekomsten av detaljerade eller övergripande 
frågor. Detta avser att mäta hur mycket stöd och styrning metodernas verksamhetsanalys ger. 
Baserat på ovanstående beskrivning av arbetssättet anser jag att RUP och VIBA erbjuder 
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metodanvändaren detaljerade frågor (se figur 16).  XP är en metod som i första hand 
fokuserar systemets funktion.  I övrigt bygger metoden på att utvecklaren tar hand om 
informationen från användaren och omsätter den i kravdokumentation till framförallt andra 
utvecklare och programkod. Det är motiveringen till min tolkning att XP framförallt har 
övergripande frågor i verksamhetsanalysen (se figur 16).  

Den andra parametern avser att ta reda på om frågorna som ställs är verksamhetsorienterade 
eller om de är systemorienterade. Frågor anses vara systemorienterade om de utgår från 
informationssystemets uppgift. Både RUP och VIBA studerar verksamheten i den initiala 
fasen. RUP intresserar sig för vad systemet ska göra tillsammans med användarna. På så sätt 
integreras härledning av vilka användare, vilka funktioner och vilken interaktion som 
efterfrågas i frågeställningarna. VIBA har tydligt verksamhetsfokus i sin verksamhetsanalys 
Frågorna är snarare fokuserade på verksamheten än på informationssystemet. Detta framgår 
av att frågor om vad som produceras och för vem produktionen sker ställs i 
verksamhetsanalysen.  När XP tillämpas fokuseras vad systemet ska göra. Tolkningen är att 
VIBA har verksamhetsorienterade frågor medan RUP och XP har systemorienterade frågor 
(se figur 16).  

 

Figur 17. Gradering över metoderna RUP, VIBA och XP: stöd för notation. 

De faktorer i notationen som jämförs i figur 17 är först om metoden erbjuder stöd för 
dokumentation genom att beskriva vilka dokument som produceras i samband med 
verksamhetsanalysen. Alla tre metoderna har dokumentexempel. I den studerade litteraturen 
om RUP saknas exempel på vissa dokuments utformning, t.ex. visionsdokumentet. RUP 
anger vilka dokument varje processfas producerar men är sämre på att exemplifiera hur de 
kan se ut t.ex. genom att erbjuda mallar. Verksamhetsanalysens dokumentation beskrivs vad 
gäller innehåll och syfte. Användningsfall och härledning till verksamhetsobjektmodell 
exemplifieras. VIBA har tydliga exempel på dokumentens utformning. VIBA:s 
verksamhetsanalys exemplifieras med hjälp av dokument för verksamhetsdefinition, mållista 
och målgraf. VIBA har även ytterligare dokumentrepertoar för analys av grundläggande 
kontext och fördjupat IT-fokus. XP har endast en fastställd dokumenttyp och det är kortet där 
kunden skriver scenarios (vad systemet ska göra), ett kort för varje scenario.  



77 
 
 

Nästa jämförelse i figur 17 handlar om antalet dokumenttyper. Flera olika dokumenttyper 
tyder på att flera delar i verksamhetsanalysen omhändertas när metoden tillämpas. Både RUP 
och VIBA producerar flera dokument i verksamhetsanalysen. XP:s dokumentation är ett kort 
där kunden formulerar scenarios.  

Den tredje jämförelsen avser spårbarhet mellan verksamhetsanalysens dokumentation och 
efterkommande kravdokumentation. I litteratur om RUP som studerats exemplifieras hur 
användningsfall återanvänds och utvecklas i kommande utvecklingsfaser, t.ex. kan 
användningsfall från verksamhetsanalysen generera ett övergripande klassdiagram och 
fördjupad användningsfallsbeskrivning i senare utvecklingsfaser. Av denna anledning anser 
jag att RUP har spårbarhet mellan dokumenttyperna. Spårbarheten gäller både mellan 
dokument i verksamhetsanalysen och mellan verksamhetsanalysens dokument och 
dokumenten i efterföljande faser. VIBA saknar explicit metodstöd på spårbarhet mellan 
verksamhetsanalys (analys av förutsättningar) och fortsatt analys (analys av grundläggande 
kontext). Av denna anledning är min tolkning att VIBA saknar spårbarhet mellan 
verksamhetsanalys och efterföljande dokument. VIBA har dock spårbarhet mellan de 
efterföljande dokumenttyper som produceras i det fortsatta utvecklingsarbetet.  XP påvisar 
ingen dokumentation mer än big stories och därför besvaras frågan för XP:s del med ett nej.  

 

Figur 18. Gradering över arbetsformernas uttryck i RUP, VIBA och XP.  

Det varierar hur olika typer av arbetsformer omnämns i metodernas beskrivningar. I figur 18 
framgår att RUP föreslår olika typer av arbetsformer för kravhantering i verksamhetsanalysen. 
VIBA är mer otydlig när det gäller arbetsformer för verksamhetsanalys. Det framgår att 
slutanvändaren och utvecklaren samarbetar men formerna för samarbetet tydliggörs inte 
riktigt (Ågerfalk, 2003, s 150). I XP betonas samarbetet i form av det nära samtalet och 
genom kundens deltagande på utvecklarnas möten. XP och VIBA har mindre repertoar när det 
gäller att beskriva hur arbetet ska bedrivas än RUP. Användarna är en viktig källa för 
information hos alla tre metoderna. 
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RUP rekommenderar en intressentanalys genom att kontakt med intressenter bör tas. Detta 
tolkar jag som att kontakt med intressenter beskrivs (Kruchten, 2000, s 238). Min tolkning är 
att VIBA inte beskriver hur intressenterna deltar i arbetet med att fånga kraven. XP betonar att 
kunden representeras av en verksamhetsföreträdare varför kontakt med intressenterna inte 
beskrivs explicit.  

I RUP beskrivs att utöver användaren finns andra källor som ger information om kraven på 
systemet. Exempelvis dokument i form av verksamhetens strategier, lagar, trender inom den 
egna professionen (Kruchten, 2000, s 152). VIBA stödjer kunskapsinhämtning genom att 
studera verksamhetsnära dokument men även lagar och andra regler. Min tolkning är att både 
RUP och VIBA nämner andra källor för information och att VIBA därutöver exemplifierar 
hur verksamhetsnära dokument kan användas i en dokumentanalys, vilket gör att VIBA 
hamnar närmare ja, på skalan i figur 18, än RUP. XP berör inte detta område.  

4.8.1 Sammanfattning av tillvägagångssätt för kravfångst avseende 
analyserade metoder 

Den övergripande slutsatsen är att de studerade metodernas tillvägagångssätt för kravfångst i 
verksamhetsanalysen skiljer sig åt på några väsentliga punkter. Det är endast VIBA som har 
verksamhetsorienterade frågor i arbetssättet. Notationen i VIBA saknar explicit metodstöd 
som leder till spårbarhet mellan verksamhetsanalys och den efterföljande dokumentationen. 
XP och RUP har systemorienterade frågor och RUP har tydlig spårbarhet mellan 
verksamhetsanalysens dokument och efterföljande dokumentation av kraven.  

RUP har också lagt stor vikt vid att förklara olika typer av arbetsformer. Användarmedverkan, 
studera regler och kontakt med intressenter är exempel på källor som kan bidra med 
information om det nya systemet och som RUP rekommenderar i sina metodbeskrivningar. 
VIBA nämner att användare medverkar i utvecklingsprojektet och att andra källor för 
information om systemet kan vara regler eller andra verksamhetsnära dokument. Kontakter 
med intressenter beskrivs inte och inte heller beskrivs hur användarmedverkan bör gå till. Den 
arbetsform som XP rekommenderar starkt är hög grad av användarmedverkan, som bör ske 
genom samtal mellan utvecklaren och kunden (som representeras av en fysisk person – vilket 
uttrycks som att kunden talar med en röst).  

I analys av tillvägagångssättet i utvecklingsprojekten som återfinns i avsnitt 12.2, används 
parametrarna i tabell 7. Hur skiljer sig min erfarenhet från metodernas rekommenderade 
tillvägagångssätt för kravfångst? Denna fråga analyseras i avsnitt 12.3. Genom att dels tre 
metoder och dels två utvecklingsprojekt analyseras utifrån samma parametrar kommer det 
presenterade resultatet i denna undersökning att vara relativt väl underbyggt. Analysen 
hitintills är alltså det första steget i processen att besvara forskningsfrågan hur en 
verksamhetsanalys för riskbaserad tillsyn bör gå till för att fånga kraven på ett 
verksamhetsstödjande informationssystem för en verksamhet som utför riskbaserad tillsyn.  
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 Tabell 7. Sammanställning av representationen av metodegenskapernas variabler. 

Metodegenskap Variabler som studerats RUP VIBA XP 

Arbetssätt Detaljerade frågor X X  

Verksamhetsorienterade frågor  X  

Systemorienterade frågor X  X 

Notation Flera dokumentationstyper X X  

Exempel på dokumentationstyperna 
finns 

X X X 

Spårbarhet mellan 
dokumentationstyperna 

X   

Arbetsform Användarmedverkan rekommenderas X X X 

Studera regler rekommenderas X X  

Kontakt med intressenter 
rekommenderas 

X   

 

4.9 Avslutande kommentar om kapitlets bidrag 
I detta kapitel har kravkategorier fastställts, vilket besvarar den andra forskningsfrågan om 
vilka krav som karaktäriserar ett informationssystem. Kravkategorierna används i kapitel 11 
för att härleda krav mellan verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn och empirins 
kravdokumentation. Utöver kravkategorierna har även tillvägagångssättets metodegenskaper 
och deras variabler fastställts och analyserats. Metodegenskaperna och deras variabler 
används i kapitel 12 för att besvara den fjärde forskningsfrågan om hur tillvägagångssättet i 
en verksamhetsanalys bör vara.   
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Del III – Litteraturstudie över statlig tillsyn och risker 
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5 Statlig tillsyn  

Den verksamhet som studeras i denna licentiatavhandling är statlig tillsyn. Tillsynen bedrivs 
på uppdrag av regering och riksdag, vilket bl.a. kommer till uttryck i våra lagar och 
förordningar. En viktig del för att karaktärisera riskbaserad tillsyn är därför att ta reda på mer 
om statlig tillsyn. Detta kapitel avser att ge en teoretisk grund för att utveckla förståelse och 
kunskap om tillsyn på statlig grund.    

 

5.1 Staten som socialt fenomen 
Tillsyn betyder att ge akt på någonting, övervaka någon eller något (Nationalencyklopedins 
ordbok, 1996). I Nationalencyklopedin hänvisas också till orden kontroll, omsorg och uppsikt. 
Den tillsyn som behandlas här handlar om tillsyn som sker på statlig grund. Man kan säga att 
när mandatet att utöva tillsyn baseras på lagar som beslutats av riksdagen handlar det om 
tillsyn på statlig grund. Det är inte enbart stagliga verksamheter som utför tillsyn. Det 
förekommer frekvent inom kommuner och landsting men även bland andra privata 
verksamheter, t.ex. Advokatsamfundet (SOU 2002:14; Bohlin & Warnling-Nerep, 2007). 
Statlig tillsyn handlar alltså om att övervaka och kontrollera att regler, som kan bestå av lagar, 
förordningar och föreskrifter, följs av dem som de berör. I fortsättningen kommer ordet tillsyn 
att användas synonymt med statlig tillsyn. Ordet regler används som ett samlingsnamn för 
lagar, förordningar, föreskrifter men det inkluderar även andra underlag, t.ex. lagars 
förarbeten och praxis som kan ge vägledning i hur exempelvis en lagparagraf ska tolkas. 
Ordet författning används som ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter (se 
Riksdagens hemsida: www.riksdagen.se), dvs. om ordet författning används kan det antingen 
vara en lag, förordning eller en föreskrift som avses.  Regler har med andra ord en vidare 
innebörd än författningar i denna avhandling. Det är företrädesvis ordet regler som används.  

För att beskriva statlig tillsyn kan man fördjupa sig lite i vad staten är för slags fenomen och 
hur det kommer sig att staten övervakar och kontrollerar företeelser i samhället. Searle (1997) 
menar att vi lär oss från födseln att förstå och använda sociala fenomen som badkar, leksaker, 
bilar, pengar, avtal, ägande m.m. Han menar dock att vi behöver en annan typ av 
beskrivningar för att beskriva och analysera ett socialt fenomens struktur. Man kan 
exemplifiera detta genom att försöka beskriva vad en stat är för slags socialt fenomen. Staten 
skulle inte existera om inte vi (medborgarna i samhället) hade tilldelat staten en viss funktion, 
t.ex. att försvara oss mot främlingar, som definition av staten. Det intressanta med Searles 
resonemang är att för att ett socialt fenomen ska fungera i ett samhälle, mellan människor, 
måste dess egenskaper vara giltiga för samtliga inblandade. För att pengar ska uppfattas ha ett 
värde och vara något man kan använda för att byta med (som betalningsmedel) måste den 
man vill byta något med acceptera att papperslappen jag vill använda är giltiga pengar (och 
inte vilken papperslapp som helst). Vi tilldelar något en funktion som är en överenskommelse 
mellan involverade (kollektiv intention). Analogt måste vi tillsammans acceptera att staten är 
den organisation inom vilken vi lever. I Sverige som är vår stat, beslutas bl.a. vilka regler vi 
ska leva efter, vilken skatt vi ska betala etc. Historiskt sett anses staten vara sprungen ur ett 
samarbete (interaktion) mellan människor som förhindrade allas krig mot alla (Ahrne, 1998; 
Lewin, 2007). Medborgarna i en stat är hänvisade till varandra och till det territorium som 
staten har förfogande över. Lewin för fram en liknande tankegång: ”Enligt naturrätten 
upprättades staten genom ett samhällskontrakt, varigenom människorna köpte sig trygghet 
genom att avstå från sin frihet” (Lewin, 2007, s 10). 



84 
 
 

5.1.1 Staten som organisation 
Staten är en organisation som begränsas av sitt territorium. En organisation uppstår när 
gemensamma former för mänsklig interaktion sker som möjliggör kollektiv handling och som 
skiljer från den interaktion som sker i oorganiserad form (Ahrne, 1998). Alvesson & 
Svenningsson menar att ”vi lever i ett organisationssamhälle. Arbete, fritid, omsorg, 
utbildning, hantering av sociala avvikelser och problem, hälsofrågor – huvuddelen av allt 
detta hanteras och regleras inom ramen för formella organisationer” (Alvesson & 
Svenningsson. 2007, s 11). Till skillnad från andra former av organisationer tillhör människor 
en stat från födseln. Ofta är det genom föräldrarna som barnet får en tillhörighet i form av 
medborgarskap och medborgarskapet är obligatoriskt. Det är svårt (och det är inte tänkt) att 
man ska begära utträde ur staten. Ahrne skriver: ”Man kan förstå medborgarskap som en 
förlängning av släktskap, och staten som en organisationsform har åtminstone delvis 
utvecklats ur utvidgade släktskapssystem (klaner, stammar etc.)” (Ahrne, 1998, s 137).  Det 
kan vara denna egenskap som Lundquist beskriver ”staten bör ha en särskild ställning i 
samhället” (Lundquist, 1998, s 9) och att detta ”rättfärdigas med att staten har monopol på 
utövandet av legalt fysiskt våld i samhället, och generellt med att medborgarna har särskilda 
skyldigheter och rättigheter i relation till staten” (ibid.).  

Kollektiva resurser kan beskrivas som något som människor som är med i en organisation vill 
ha tillgång till, men som de inte klarar av att på egen hand ha tillgång till och underhålla. Det 
kan röra sig om byggnader, maskiner eller fordon. Även inom staten skapas kollektiva 
resurser som producerar någonting, ursprungligen var försvaret en sådan kollektiv resurs Med 
kollektiva resurser menas sådana resurser som innebär att ”alla de som vistas inom ett 
territorium kan ta del av det producerade antingen de vill eller inte. Och det går inte heller 
att utesluta någon som finns inom territoriet från att dra nytta av det producerade” (Ahrne, 
1998, s 140). Stater bedriver verksamheter som i någon mening berör alla medborgare. Statlig 
verksamhet finansieras genom att alla måste vara med och betala (i form av skattemedel) vare 
sig man använder det producerade eller inte. På senare år har även avgiftsfinansiering kommit 
att bli en del av finansieringen, vilket innebär att den som utnyttjar en offentlig tjänst betalar 
(förutom via skattsedeln) även direkt vid utnyttjandet. Motiveringen för skattefinansiering är 
att de verksamheter som bedrivs statligt är sådana som inte skulle bli producerade om de inte 
bedrivs statligt och att det är tillräckligt många som anser att det tillför allmännyttan något att 
bedriva verksamheten. Att bestämma vad som ska ske i statlig regi (dvs. offentlig regi) och 
vad som inte ska det är något som avgörs från den ena tiden till den andra. Det finns ingen 
självklar gräns för vad som tillför allmännyttan något och vad som inte kan kallas för 
allmännytta. På senare tid har statens engagemang i olika samhällsaktiviteter ifrågasatts och 
trenden är att pröva behovet av de statliga finansierade områdena.  

Det unika med statliga regler är att dessa regler gäller alla medborgare och organisationer 
inom statens territorium. Staten är en organisation som kan skapa regler som berör/reglerar 
handlingsfriheten hos andra organisationer. Detta är inte en vanlig egenskap hos en 
organisation, det vanliga är att en organisation har regler som enbart gäller organisationens 
medlemmar. Om medlemmarna missbrukar organisationens regler blir de utestängda från 
organisationen, vilket inte sker för medlemmarna i en stat. Istället har staten rätt att tillgripa 
våld eller begränsa medborgarens frihet (t.ex. genom fängelsedom). I modernare tid har staten 
setts som ett slags arena för omgivningens krav och intressen (Ahrne, 1998). Det är med andra 
ord viktigt att människor som lever i en stat accepterar (legitimerar) staten som socialt 
fenomen och tillskriver dess rätt att sätta upp regler i syfte att skydda den enskilda människan. 
Ragnemalm fastställer att varje ”organiserat samhälle förutsätter en rättsordning” 
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(Ragnemalm, 1989, s 9). Han fortsätter med att dela upp lagarna i grundlagar och övriga 
lagar. Grundlagarna anger spelreglerna för landets (statens) politiska liv och de övriga lagarna 
är de viktigaste medlen för att genomföra den beslutade politiken.  

5.2 Offentlig verksamhet 
När man studerar statlig tillsyn handlar mycket om regler och kontroll av att reglerna följs 
Offentlig verksamhet är regelstyrd och grunden för att offentlig verksamhet får bedrivas 
återfinns alltid i någon författning. Tillsynsverksamhet lever med en sorts dubbel regelaspekt. 
Det finns regler, förvaltningsregler, som ligger till grund för all offentlig verksamhet och som 
reglerar hur all offentlig verksamhet ska/får bedrivas. Därutöver handlar tillsyn också om att 
kontroller att reglerna följs. Då handlar det om att kontrollera efterlevnaden av de speciallagar 
som finns inom olika verksamhetsområden exempelvis inom: vård- och omsorg, skola, 
livsmedel, hantering av kemiska ämnen, kärnkraftsanvändning, vägfordons körduglighet etc.   

Den allra största delen av samhällets tillsyn utförs av offentliga verksamheter (även om det 
finns undantag, se ovan avsnitt 5.1) och det är den offentligt bedrivna tillsynen som denna 
studie handlar om. Hur kan man då definiera offentlig verksamhet? Den offentliga 
verksamheten är mångfacetterad och bedrivs till stor del av stat, landsting och kommun 
(Statskontoret, 2005:3). Premfors m.fl. (2003) beskriver några olika utgångspunkter för 
uppdelning mellan privat och offentlig verksamhet. Deras beskrivning visar att offentlig 
verksamhet inte alltid är så lätt att kategorisera. En traditionell grund för bildandet av offentlig 
verksamhet som Premfors m.fl. (2003) nämner är: att verksamheter med ett gemensamt 
intresse för medborgarna samlas i den offentliga sektorn. Ofta förknippas de gemensamma 
intressena med medborgarnas grundläggande behov såsom t.ex. utbildning och vård men även 
t.ex. kollektiva kommunikationer. Det offentliga är tänkt att utföra sådana uppgifter som 
marknadsekonomin inte kan tillgodose på ett tillfredsställande sätt. Denna typ av uppdelning 
mellan offentlig och privat är på väg att luckras upp. Idag finns inga riktigt klara gränser för 
vad som anses vara medborgarnas grundläggande behov som marknadskrafterna inte klarar av 
att tillgodose på ett tillfredsställande sätt. Många offentliga verksamheter privatiseras, t.ex. 
friskolor och vårdorganisationer.  

Ägande och finansiering är också en skillnad mellan privat och offentlig verksamhet som 
nämns av Premfors m.fl. (2003). Ett sätt att definiera offentlig verksamhet är att säga att allt 
som ägs av det offentliga ingår i den offentliga sektorn. Olika finansieringsformer splittrar 
bilden av en homogen offentlig sektor. Avgiftsfinansierade verksamheter som helt eller delvis 
finansieras via avgifter men som ägs av kommuner, landsting eller stat räknas till den 
offentliga sektorn, exempelvis kommunala energibolag och friskolor som ägs av kommunen. 
Det motsatta förekommer också t.ex. privata vårdgivare som får bidrag från landstingets 
skatteintäkter för sin verksamhet, eller en privat städfirma som får sina intäkter från att städa 
kommunens lokaler, eller en konsultbyrå som till stor del har sin finansiering från uppdrag i 
offentlig sektor.  Premfors m.fl. (2003) föredrar att avgränsa den offentliga sektorn efter 
nationalräkenskaperna eftersom det är den viktigaste statistikkällan vad gäller den offentliga 
sektorns produktion och konsumtion.  

Ytterligare en grund för uppdelning mellan privat och offentlig verksamhet är det som denna 
studie fokuserar: hur den offentliga verksamheten är reglerad. I regeringsformen (RF 1:1) 
stadgas att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att den offentliga makten utövas 
under lagarna. Slutsatsen är att alla offentliga verksamheter ska regleras i lag (Premfors m.fl., 
2003). Villkoren för den offentliga sektorn regleras av lagar inom den offentliga rättens 
område, vilket rör förhållandet mellan det allmänna (stat och kommun) och det enskilda 
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(juridiska och fysiska personer). Den offentliga rätten är i sin tur uppdelad i statsrätt och 
förvaltningsrätt. Statsrätten reglerar de högsta statsorganen och grundlagarna. 
Förvaltningsrätten reglerar myndigheternas organisation, verksamhet och beslutsfattarnas 
rättsställning (Bohlin & Warnling-Nerep, 2007). Förvaltningslagen (FL) och 
förvaltningsprocesslagen (FPL) är de två lagar som styr myndigheters verksamhet. Båda dessa 
lagar har dock en särställning eftersom de endast gäller så länge ingen annan lag eller 
förordning säger något i strid med dem, då gäller de avvikande reglerna (Premfors m.fl., 
2003; Bohlin & Warnling-Nerep, 2007).  

Något som också skiljer offentlig verksamhet från privat är att både förtroendevalda och 
anställda bedriver offentlig verksamhet. De politiska församlingarna såsom riksdag, 
kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige är några av de organ som är politiskt tillsatta. 
De myndigheter som lyder under förvaltningslagen kallas för förvaltningsmyndigheter. 
Bohlin & Warnling-Nerep (2007) definierar förvaltningsmyndighet som ”organ, som ingår 
som självständiga enheter på olika nivåer i den statliga och kommunala 
förvaltningsorganisationen”. Övriga myndigheter, Regeringen och Domstolarna följer i 
princip inte förvaltningslagens bestämmelser. De politiska församlingarna lyder inte under 
förvaltningslagen men däremot gör de kommunala nämnderna det. Den studerade 
tillsynsverksamheten avser förvaltningsmyndigheters tillsyn.  

5.2.1 Förvaltningsorganisationen i offentlig verksamhet 
Den statliga organisationen ses många gånger som en enda centralstyrd organisation. Den 
produktion som sker inom staten utövas av anställda som uppträder i statens ställe. Strömberg 
& Lundell (2006) menar att man gärna vill föreställa sig staten som en enhetlig juridisk 
person, men att detta inte riktigt stämmer överens med den faktiska bilden av staten som 
organisation.  

Den statliga förvaltningsorganisationen är pyramidformigt uppbyggd. I spetsen för 
organisationen befinner sig regeringen och därunder finns ett vitt förgrenat system av centrala, 
regionala och lokala myndigheter (Strömberg & Lundell, 2006, s 32).  

Det finns normalt sett en hierarki mellan centrala, regionala och lokala myndigheter där de 
centrala myndigheterna är överordnade regionala som i sin tur är överordnade lokala 
myndigheter. De centrala förvaltningsmyndigheterna är underställda regeringen.  

Sedan Sveriges inträde i EU är även EU eller den internationella nivån en nivå inom den 
svenska förvaltningsorganisationen (Premfors m.fl., 2003). EU:s beslut har olika karaktär 
beroende på vem de riktas till, om de är rättsligt bindande och hur de ska användas i 
medlemsländerna. EU-förordningar gäller som de är och får inte omvandlas till nationella 
lagar. EU-direktiv kan riktas till ett, flera eller samtliga medlemsländer och dessa behöver 
implementeras nationellt t.ex. i form av en ny lag. Beslut är en rättsakt som riktar sig till 
företag, medlemsland eller medborgare. Rekommendationer och yttranden är ytterligare 
rättsakter som inte är juridiskt bindande (Premfors m.fl., 2003). Bohlin & Warnling-Nerep 
(2007) skriver att när det gäller EU har riksdagen överlåtit vissa maktbefogenheter som 
innebär att riksdagen måste beakta EG-rätten i sina beslut.  

Premfors m.fl. (2003) beskriver den svenska förvaltningsmodellen som huvudsakligen 
bestående av tre egenskaper: dualism, öppenhet och korporatism. Med dualism avses dels den 
organisatoriska uppdelningen mellan Regeringskansliet (politiskt styrd) och övriga 
myndigheter (anställda) som har lett till självständiga myndigheter gentemot de politiska 
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beslutsorganen, dels förbud mot ministerstyre. Öppenheten syftar på tryckfrihetslagstiftningen 
och offentlighetsprincipen som kortfattat innebär att alla allmänna handlingar är offentliga, 
förutom de som belagts med sekretess enligt Sekretesslagen. Med korporatism menas att 
lekmän och andra organiserade intressen har möjlighet till insyn och påverkan.  

Offentlig verksamhet har många olika uppgifter t.ex. reglering, kontroll, stöd, bevarande och 
tjänsteproduktion (Persson, 2009). Exempel på uppgifter och åtaganden är: 
myndighetsutövning, kontroll och tillsyn, information och rådgivning, tjänste- och 
varuproduktion, kunskapsproduktion, planering styrning och samordning och 
policyutformning. Många gånger ryms flertalet av dessa uppgifter inom en och samma 
myndighet exempelvis ger Skatteverket stöd i momsfrågor samtidigt som de utövar kontroll 
över momsinbetalningar.  

 I vissa fall har nya myndigheter skapats genom att tillsyns- och utvärderingsuppgifter har skiljts 
ut från övrig verksamhet. Bildandet av den sortens myndigheter kan ses som ett utryck för en 
ökad differentiering eller specialisering av förvaltningen (Statskontoret 2005:3, s 14).  

Tillsynsuppdraget håller på att ändra karaktär, från att ha varit enbart kontroll och granskning 
glider det över till rådgivning, information och normgivning (SOU 2002:14; Premfors m.fl., 
2003). I denna studie fokuseras den tillsyn som inriktas mot kontroll och granskning av 
verksamhetsutövares regelefterlevnad.  

Beslut mot enskilda (både juridiska och fysiska personer) har en särskild ställning inom 
offentlig verksamhet och kallas ofta för myndighetsutövning även om begreppet inte längre 
används i förvaltningslagen (Premfors m.fl., 2003; Bohlin & Warnling-Nerep, 2007). Med 
myndighetsutövning menas att medborgaren står i beroendeförhållande till det offentliga, eller 
att det är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter gentemot medborgarna. Denna 
befogenhet ”att för enskild bestämma om förmåner, skyldigheter etc.,” ska grunda sig på 
”bestämmelse i författning eller på ett konkret beslut av de högsta statsorganen” (Bohlin & 
Warnling-Nerep, 2007, s 63).  

5.3 Tillsynsprocessen 
I detta avsnitt beskrivs principerna hos en generell tillsynsprocess för en 
förvaltningsmyndighet som bedriver statlig tillsyn. Beskrivningen utgår från den 
praktikgeneriska modellen som beskrivits i avsnitt 3.3. Den praktikgeneriska modellen har 
kompletterats med en processbeskrivning som baseras på processfaserna ”initiera-genomföra-
avsluta” (se avsnitt 3.4). På detta sätt betonas processen (flödet i modellen) samtidigt som 
modellen tillhandahåller stöd för analys av väsentliga företeelser i verksamheten. Pilarna 
mellan producenternas produktion (genomförande-ruta) och handlingsobjekten kallas 
transaktionspilar (se figur 19). Transaktionspilarna ska ange kommunikationens riktning. Den 
verksamhet som bedriver tillsyn (från initiering till färdig produkt) ses i detta fall som en 
praktik och omfattar angivna delar i figur 19, dvs. myndighetens egen initiering av 
tillsynsaktivitet, tillsynsprocessen och beslut. Praktiken kan i det enskilda fallet utgöra en hel 
organisation eller, vilket är mer troligt, en del av en organisation (exempelvis en avdelning, 
sektion, enhet, eller en grupp av anställda med tillsyn som arbetsuppgift). Det är inte 
tillräckligt att enbart utföra processen. Det behövs bl.a. styrning, kunskap och baskapital som 
tillför processen nya kunskaper, omdömen, regler m.m. Detta illustreras i figur 19 av de 
infrastrukturella förutsättningarna (mer om praktikgeneriska modellen i avsnitt 3.3). En 
grundtanke inom statlig tillsynsverksamhet är tillämpning av egenkontroll, dvs. 
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verksamhetsutövarna ska ha ett kontrollsystem som förebygger och ger underlag för 
uppföljning av den egna verksamheten (jämför författningsförslag i SOU 2004:100, s 28).  

 

Figur 19. Tillsynsprocessen som den tolkats m.h.a. praktikgeneriska modellen och processyn. 

Avsnitten 5.3.1 – 5.3.4 innehåller beskrivning av tillsynsprocessen som följer figur 19. 
Processen har delats upp i tre på varandra efterföljande faser: initiera, genomföra, avsluta 
samt avslutningsvis en separat fas för planering, uppföljning och utveckling. Beskrivningen 
av tillsynsprocessen baseras på den kunskapsinhämtning som redovisats tidigare i detta 
kapitel samt tolkning av SOU 2002:14, SOU 2004:100 och Statskontoret 2007. Min 
erfarenhet från arbete inom den studerade förvaltningsmyndigheten har troligen påverkat 
tolkning av texter och beskrivning av tillsynsprocessen i detta avsnitt. Det är en idealtypisk 
beskrivning av tillsynsprocessen som behöver anpassas efter varje specifikt tillsynsområde. 
Denna beskrivning utgör ett underlag för att karaktärisera riskbaserad tillsyn (se kapitel 10). 
Beskrivningen är generell och syftet är inte att ge en rutinbeskrivning av tillsyn som ska vara 
direkt tillämpbar utifrån denna text. Detta avsnitt ska istället bidra som underlag när 
riskbaserad tillsyn karaktäriseras i kapitel 10.  

5.3.1 Initiera  
Tillsynsprocessens transaktioner startar när ett tillsynsärende initieras, dvs. när ett 
transaktionsuppdrag skapas Detta kan ske på olika sätt och kan involvera allmänheten, 
anställd, en extern organisation men framförallt berörs myndigheten själv. Beslutet att starta 
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ett tillsynsärende tar myndigheten som är producent i tillsynsprocessen. Beslutet att göra en 
tillsyn kan dels grunda sig på planerade tillsynsaktiviteter, dels vara ett beslut beroende på att 
en specifik situation uppstått som kommit till myndighetens kännedom genom anmälan från 
allmänhet eller extern organisation.  

Viktiga aktörer i tillsynsprocessen är:  

 Verksamhetsutövare – huvudklient  
 Enskild medborgare eller en grupp av medborgare – sidoklient 
 Tillsynsorgan – producent 

Tillsynsobjektet är ofta ett fysiskt objekt, en verksamhet, en anläggning eller en process. 
Tillsynsobjektet är det direkta föremålet för tillsynsorganets granskning. Det man kontrollerar 
är att tillsynsobjektet lever upp till de regler som ska gälla för relationen till medborgarna. Det 
kan t.ex. handla om att ge tillstånd att utöva restaurangverksamhet eller tillstånd att arrangera 
en demonstration.  

Verksamhetsutövare är den som bedriver en verksamhet som är föremål för tillsyn. 
Verksamhetsutövaren är ofta en organisation men kan även vara en fysisk person. Om 
bilprovningen kontrollerar en bil är det ägaren av bilen som är verksamhetsutövare enligt 
denna vokabulär. Bilägaren bedriver en verksamhet som kan kallas att använda sin bil. För att 
få göra detta måste bilägaren se till att bilen hålls i godkänt skick och bilprovningen 
kontrollerar detta. Bilen är tillsynsobjektet som kontrolleras vid besiktningen. 
Verksamhetsutövaren kan också vara tillsynsobjekt. Detta gäller när det finns regler som 
reglerar vem som får bli verksamhetsutövare och en myndighet granskar att dessa regler 
uppfylls, t.ex. om verksamhetsutövaren ska ha god ekonomi för att få tillstånd att bedriva en 
viss verksamhet är det verksamhetsutövaren i form av en organisation som är tillsynsobjekt. 

Medborgaren eller en grupp av medborgare utnyttjar (konsumerar) något som 
verksamhetsutövaren erbjuder. Det finns en mängd lagar som reglerar tillsynen. I Sverige 
fanns, när kartläggningen gjordes 2002, cirka 230 lagar och cirka 280 tillsynsorgan, vilka kan 
delas upp i centrala statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner (SOU 2002:14).  

Klientbegreppet är inte alldeles enkelt när det gäller tillsyn. Om man utgår från beskrivningar 
i den praktikgeneriska modellen är klienten den som beställer en speciell produkt (en instans 
av basuppdraget), dvs. den som beställer den specifika tillsynen. Men tillsyn är egentligen inte 
något som en verksamhetsutövare beställer. Tillsynen snarare ”drabbar” verksamhetsutövaren 
oavsett de vill det eller inte. I denna processbeskrivning benämns verksamhetsutövaren 
huvudklient och medborgaren är sidoklient, den som konsumerar verksamhetsutövarens 
erbjudande och som behöver skyddas. Medborgaren kan vara individ eller grupp av 
medborgare (fysiska eller juridiska personer).  

Former för ersättning för den enskilda tillsynen kan variera beroende på verksamhetens art. 
Ersättningen är en förutsättning som aktörerna vet om innan tillsynen påbörjas och som därför 
inte borde påverka initiering av en specifik tillsyn. Inom vissa tillsynsområden ersätts all 
tillsyn via baskapitalet, dvs. tillsynsverksamheten är helt skattefinansierad. Inom andra 
områden kan hela eller delar av tillsynen vara avgiftsfinansierad och då är det i regel 
verksamhetsutövaren som får betala en avgift för utförd tillsynsaktivitet (även om resultatet 
skulle gå dem emot). Avgiftssystemet kan ha olika utformning. Verksamhetsutövaren kan 
betala per gång, t.ex. när man besiktigar bilen hos bilprovningen, eller också kan ersättningen 
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vara i form av en årsavgift som inkluderar samtliga förekommande tillsyner under en 
tolvmånadersperiod (man betalar avgiften även om tillsyn inte har förekommit hos den 
enskilda verksamhetsutövaren). Även andra varianter på ersättning kan förekomma. 
Finansiering av tillsynsverksamheten påverkas både av ersättningsformer och av baskapitalet. 
Tillsynsorganet har behov av att finansiera sin verksamhet och brist på ekonomiska resurser 
kan verka hämmande på tillsynsverksamheten, både vad gäller omfattning och inriktning. 

5.3.2 Genomföra  
När en tillsynsaktivitet har initierats har ett unikt tillsynsärende skapats men för att fullfölja 
transaktionen i tillsynsprocessen behövs även underlag (information om det specifika 
tillsynsobjektet). Det är den som blir granskad som lämnar underlag, dvs. den enskilda 
verksamhetsutövaren är råvaruförsörjare. Begäran om underlag sker skriftligt alternativt gör 
myndigheten en tillsyn på plats, dvs. besöker tillsynsobjektet och begär i samband med 
besöket tillgång till de underlag som behövs för granskningen. När det gäller exemplet med 
bilbesiktning är det verksamhetsutövaren som besöker myndigheten/tillsynsorganet och 
samtidigt tillhandahålls bilen/tillsynsobjektet för granskning.  

I tillsynsprocessen ingår olika aktiviteter beroende på vad det är för slags tillsyn. Den 
huvudsakliga indelningen är mellan direkt och indirekt tillsyn (SOU 2002:14), vilket också 
kallas för substans- respektive systemgranskning med hänvisning till att tillsyn kan jämföras 
med revisionsverksamhet, som också handlar om att kontrollera att regler följs 
(Nationalencyklopedins ordbok, 1996).  När direkt tillsyn tillämpas gör myndigheten egna 
kontroller t.ex. i form av inspektioner på plats och egna mätningar. Exempelvis gör 
kommuners miljökontor besök i restaurangkök där de följer upp livsmedelshanteringen. De 
tar också prover för att kontrollera eventuell förekomst av skadliga bakterier t.ex. salmonella. 
Den indirekta tillsynen som också benämns systemtillsyn eller systemgranskning handlar om 
att myndigheten samlar in och granskar verksamhetsutövarens egna uppgifter om hur de 
bedriver sin verksamhet och hur de uppfyller kraven i regelverket. Denna tillsynsform är mer 
inriktad på verksamhetsutövarens processer och organisation och bygger till stor del på att 
verksamhetsutövaren har en fungerande egenkontroll av sin verksamhet. En kartläggning av 
tillsynsverksamheter visar att systemgranskning är den typ av tillsyn som vinner terräng och 
att substansgranskningens frekvens avtar. Man ser också en trend av ökad egenkontroll som 
innebär att verksamhetsutövarna kontrollerar sig själva (SOU 2004:14; Statskontoret 2007).  

De anställda, som utövar tillsyn, behöver kompetens dels inom tillsynsområdet som ofta 
kräver ingående kunskaper om, t.ex. risker i kärnkraftverk vid tillsyn av kärnkraftverk eller 
provtagning och hantering av livsmedel vid tillsyn av livsmedelshantering. De behöver också 
vara väl insatta i regelverket för det granskade området, de lagar som anger förutsättningar för 
verksamhetens bedrivande. Härutöver behöver de anställda kunskap och kompetens om 
handläggning inom offentlig verksamhet, t.ex. offentlighetsprincipen och handläggning av 
förvaltningsärenden. Verktyg för att dokumentera tillsynen kan vara IT-baserade men de kan 
också vara skriftliga dokument och olika typer av mätinstrument.  

5.3.3 Avsluta  
Tillsynsprocessen avslutas i och med att beslut om tillsynens utfall fattas. På ett förenklat plan 
kan man säga att produkten är ett beslut om fortsatt tillstånd alternativt förbud att bedriva en 
viss verksamhet. Om beslutet är fortsatt tillstånd kan detta vara förknippat med uppfyllande 
av specificerade villkor, t.ex. ett föreläggande att vidta någon åtgärd för att beslut om fortsatt 
tillstånd ska träda i kraft. Beslutet kan även kombineras med vite.  
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Man kan identifiera två viktiga klienter för statlig tillsyn. Huvudklienten är den som direkt 
berörs av tillsynen, dvs. verksamhetsutövaren. Sidoklienten är den som är den ursprungliga 
beställaren av uppdraget, dvs. medborgare som troligtvis får en säkrare tillvaro när tillsyn 
utförs eftersom fel kan uppdagas och därmed åtgärdas Den ursprungliga beställningen 
(basuppdraget) sker från statsmakterna som representerar medborgarna.  

Den typ av beslut som förekommer i tillsynsprocessen kallas förvaltningsbeslut. Ett 
förvaltningsbeslut ger uttryck för myndighetens ståndpunkter i en viss fråga och avslutar 
myndighetens behandling av denna. Beslutet kan ha föregåtts av mer eller mindre omfattande 
överläggningar och överväganden vilket beslutet sätter punkt för. Grunden för tillsyn finns i 
författningar.  

Ett tillsynsbesluts innehåll styrs av lagar och regler som gäller för det specifika området, 
generellt sett kan ett beslut innehålla:  

 Rekommendationer 
 Föreläggande eller förbud 
 Vite  
 Åtalsanmälan, när misstanke om brott föreligger 

 

5.3.4 Planering, uppföljning och utveckling 
Ovanstående beskrivning av tillsynsprocessens tre faser ger en relativt statisk bild av 
tillsynsprocessen och verkligheten är sällan statisk. Även om vi inte alltid märker 
förändringarna i det vardagliga arbetet sker de ändå. Av denna anledning har processen 
kompletterats med en fas för planering, uppföljning och utveckling.  

Erfarenheter från genomförda tillsynsuppdrag (som lagras i processens ”minne”) följs upp 
(strukturerat och/eller medvetet eller ostrukturerat och/eller omedvetet).  Uppföljningen ligger 
till grund för förslag till förändring (utveckling) och för planering av nästkommande 
verksamhetsperiod. Även andra, externa, faktorer kan påverka verksamhetens utveckling t.ex. 
ändrade förutsättningar för uppdraget pga. lag- eller annan författningsändring, ändrade 
finansiella förutsättningar, ändrade personella resurser, utbildningsbehov etc. Bearbetning av 
erfarenheter och ändrade omvärldsfaktorer påverkar planering och ibland även det dagliga 
arbetet.  

6.3.5 Infrastrukturella förutsättningar 
Tillsynens basuppdrag ges av riksdag och regering som beslutar vem som har rätt att utföra 
tillsyn. Basuppdraget uttrycks i lagar och förordningar. Ett annat basuppdrag är 
produktrepertoaren och i detta fall är det den typ av beslut som myndigheten har mandat att 
fatta. Baskapitalet kan betraktas som tillsynsorganets anslag från riksdag och regering. Det 
betyder att om inga avgifter tas ut i produktionen (återfinns som en transaktionell 
förutsättning i modellen) är tillsynsverksamheten helt anslagsfinansierad.  

Normer består av de regler som tillsynsorganet måste eller bör följa i sin tillsyn. Det kan bestå 
av lagar, förordningar eller föreskrifter men även av vägledningar för hur tillsyn genomförs. 
Offentlighetsprincipen och förvaltningslagen är exempel på andra regler som tillsynsorganet 
måste följa för att verksamheten ska få bra omdöme av andra kontrollorgan (t.ex. 
riksrevisionen), allmänheten (medborgarna) och verksamhetsutövarna.  
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Tillsynsorganets anställda (både handläggare och chefer) måste ha goda kunskaper inom 
tillsynsområdet och om offentlig verksamhet. Dessa kunskaper behöver underhållas och 
utvecklas i takt med samhällets förändringar. De anställda måste även ha proceduriell kunskap 
om hur tillsynen ska gå till för att den ska utföras på ett korrekt sätt. För detta finns stöd i 
form av rutiner och instruktioner. Informationssystem kan vara instrument som stöder de 
anställda i verksamhetsutövningen. Allt detta behöver förvaltas och underhållas. Erfarenheter 
i form av t.ex. omdömen från tidigare utförda tillsynsuppdrag återförs och förbättrar kunskap 
och instrument.  

5.4 Avslutande kommentar om kapitlets bidrag 
I det fortsatta arbetet kommer tillsynsprocessen såsom den beskrivs i detta kapitel att ligga till 
grund för karaktärisering av riskbaserad tillsyn. Ambitionen har inte varit att ge en fullständig 
och detaljerad beskrivning, det är en beskrivning utifrån analys av texter. Beskrivningen 
fokuserar väsentliga delar av en generell tillsynsprocess. De väsentliga delarna i 
beskrivningen består av de kategorier som den praktikgeneriska modellen tillhandahåller. 
Innehållet i detta kapitel ger förutsättningar till förståelse och kunskap om statlig tillsyn. Men 
för att karaktärisera riskbaserad tillsyn saknas ännu en väsentlig del. Innebörden av ordet 
riskbaserad behöver också tydliggöras. Detta sker i nästa kapitel som handlar om risker.  
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6 Risker 

Riskbaserad tillsyn kan delas upp i två viktiga begrepp: Risk och Tillsyn. För att svara på 
frågan hur riskbaserad tillsyn kan karaktäriseras behövde jag veta mer om både tillsyn och 
risker. Statlig tillsyn beskrevs i föregående kapitel. Detta kapitel kommer att fokusera risker. 
En risk kan betraktas som en oönskad händelse som skulle kunna inträffa. Risker har alltså en 
koppling till osäkerhet. Syftet med detta kapitel är att utveckla kunskap och förståelse om vad 
risker är och hur de kan hanteras, för att karaktäriseringen av riskbaserad tillsyn ska bli väl 
underbyggd.  

 

6.1 Definition av riskbegreppet 
Ordet risk är mångtydigt. Detta är egentligen inte så konstigt eftersom människans liv innebär 
ett dagligt risktagande. Vardagliga risker bedömer vi och tar beslut om utan djupare analys, 
t.ex. risken för att utveckla hål i tänderna om man inte borstar dem eller risken att bli överkörd 
av en bil när man ska korsa en väg.  

Är risk och hot samma sak? En definition ser risk som något hotande dvs. en fara som kan 
drabba oss (Riskkollegiet, 1991). Hamilton (1996) skiljer på risk och hot. Det är hoten vi vill 
reducera och han exemplifierar med att så länge vi går på trottoaren är trafiken på körbanan 
en risk. När vi korsar körbanan blir risken ett hot.  Ett hot mot säkerheten är alltså en risk. En 
titt i Stora synonymordboken (1998) indikerar att orden risk och hot har näraliggande 
innebörder. Risk har synonymerna fara, vågspel, vågstycke, ovisshet, osäkerhet, äventyr, 
ansvar. Hot har synonymerna skrämskott, fara, varning, hotelse.  I denna licentiatavhandling 
används orden hot och risk som synonymer och ordet risk används företrädesvis.  

Det finns flera olika definitioner av risk och de delas ofta upp i två kategorier: den vardagligt 
upplevda risken och den uppskattade eller mätbara risken. Den vardagliga risken kan 
definieras som ”faran för att en slumpmässig händelse negativt skall påverka möjligheten att 
nå ett uppställt mål” och den mätbara risken som ”Matematiskt kan risken uttryckas som en 
produkt av sannolikheten för och konsekvensen av den skada som risken kan ge upphov till” 
(Hamilton, 1996, s 12). En annan definition av den vardagliga risken lyder ”Risk handlar dels 
om att hantera osäkerhet vad gäller oönskade händelser i framtiden, dels om fara och rädsla” 
(Räddningsverket, 2003, s 21). Det kvantifierbara riskbegrepp definieras som en kombination 
av sannolikhet och konsekvens (ibid.). Sjöberg & Thedéen (2003) presenterar fyra definitioner 
av riskbegreppet, vilket ytterligare belyser begreppets mångtydighet. De två första 
definitionerna uttrycker detsamma som ovanstående exempel: den vardagliga betydelsen att 
risk är en skadlig händelse som kan inträffa men inte säkert gör det, och den beräknade risken 
som innebär att risk är produkten av sannolikheten och skadans storlek. Den tredje 
definitionen handlar om variation i utfall: ju större variation i ett utfall desto större risk. Den 
fjärde definitionen handlar om upplevd risk: hur stor en person anser att risken är. I detta fall 
finns ingen osann eller sann betydelse av risken. Varje människas upplevelse av risken är lika 
sann oavsett om en person upplever en flygresa som oerhört riskfylld och en annan person 
upplever samma flygresa som relativt säker. Wennersten (2003) inför begreppen objektiv 
respektive upplevd risk. En objektiv risk är en risk som vi, med tillräckligt bra underlag, kan 
uppskatta sannolikheten för ska inträffa och konsekvensen av om den skulle inträffa. En 
upplevd risk låter sig inte mätas på samma sätt eftersom den inkluderar den personliga och 
subjektiva uppfattningen som kan grunda sig på känslor. Det är emellertid inte lätt att skilja på 
rätt och fel i dessa sammanhang, allt är inte förutsägbart och beräkningsbart.  
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6.2 Klassificering av risk 
Synen på risker och riskbegreppet har utvecklats successivt. Det började efter den industriella 
utvecklingen på 1800-talet som åtföljdes av nya risker. När man började använda tekniska 
innovationer t.ex. järnvägssystemet, ångmaskiner och tryckkärl ledde det till att olyckor som 
drabbade många människor inträffade (Sjöberg & Thedéen, 2003). Det uppstod ett behov att 
reducera olyckor som skadade människor och materiel. Det är utifrån denna situation som 
risker har börjat studeras. Det finns mycket forskning om risker och spridningen på 
riskforskningen är stor, det handlar bl.a. om:  

 Medicinska risker, t.ex. undersökningar om tobaksrökningen skadliga inverkan och 
risken att få cancer.  

 Ekonomiska och finansiella risker, t.ex. risken att en aktieportfölj rasar i värde och 
risken att basera investeringar på innehållet i en aktieportfölj.  

 Tekniska risker, t.ex. kärnkrafts- eller flygteknikens risker. 

 IT-risker, t.ex. risk för obehörigt intrång i en organisations datormiljö, risk för 
datahaveri. I dessa sammanhang granskas ofta hotbilden dvs. vad som utgör en fara för 
säkerheten.  

 Miljörisker, t.ex. farliga utsläpp, den globala uppvärmningen är ett aktuellt 
debattämne.  

Förutom att klassificera risker inom ämnesområden kan risker också klassificeras på typnivå.  
Hamilton (1996) klassificerar olika typer av risker i en riskcirkel. Huvudriskerna delas in i:  

 Operativa risker, som kan ge produktionsstörningar t.ex. egendomsskador såsom 
brand, oväder och bristande underhåll, personskador, miljöskador och kriminella 
handlingar.   

 Ansvarsrisker, t.ex. miljöansvar, produktansvar, nya lagar 

 Marknadsrisker eller möjligheter, t.ex. växlingsrisker, valutarisker, förändrade 
konkurrensvillkor 

 Övergripande risker, såsom mänskliga faktorn, förlust av förtroendekapital och IT-
risker.   

Wennersten (2003) klassificerar risker något annorlunda. Han utgår ifrån olyckor och menar 
att generellt sett orsakas olyckor av brister i: 

 Mänskligt hanterande (Människa) 

 Design/konstruktion (Teknik) 

 Organisation/Rutiner (Organisation) 

Han menar vidare att orsakssambanden mellan människan, tekniken och organisationen 
(MTO) ofta är sammanflätade och att det kan finnas mer än en förklaringsmodell till varför en 
olycka har inträffat. Ofta inträffar olyckor pga. att man inför förändringar som har negativ 
påverkan på säkerheten, eller att man gör saker som inte tillhör det normala, eller att det 
brister i kommunikation och instruktioner.  
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De risker som är mest förekommande i denna licentiatavhandling är tekniska och 
organisatoriska risker. Riskerna i järnvägssystemet, som är den verksamhet den studerade 
myndigheten har tillsyn över, har successivt byggt bort osäkerheter och reducerat oacceptabla 
risker, bl.a. genom att ta lärdom av inträffade olyckor och bygga tekniska system som 
fungerar som barriärer. Exempelvis fungerar ljud- och ljussignaler som skydd mot olyckor där 
väg och järnväg korsar varandra. Hantering av tekniska risker har därför fått stort utrymme i 
detta kapitel eftersom järnvägssystemet till stor del är uppbyggt av tekniska system. Men även 
organisations- och managementrisker har studerats eftersom de som bedriver 
järnvägsverksamhet behöver organisera sin verksamhet på något sätt, vilket också är reglerat. 
IT-risker har liten relevans i denna avhandling eftersom avhandlingen fokuserar hur en 
verksamhetsanalys ska fånga kraven på ett verksamhetsstödjande informationssystem (se 
avsnitt 4.1.1). Säkerhet i form av skydd mot t.ex. obehörigt intrång i en verksamhets 
informationssystem ingår inte i avhandlingens undersökningsområde (se avsnitt 1.5).  

6.3 Riskhantering 
Det finns ett behov att hantera risker genom att identifiera, värdera och besluta hur de ska 
åtgärdas.  Detta kan göras på många olika sätt och i många olika situationer. Riskhantering 
förutsätter att risken kan mätas på ett sätt som alla berörda kan acceptera. Harms-Ringdahl 
(1996) definierar riskhantering som ”Riskhanteringen på ett företag är de organisatoriska 
aktiviteter och rutiner som är avsedda att hantera de risker och möjliga skador som företaget kan 
vålla eller drabbas av” (Harms-Ringdahl, 1996, s 3). Begreppet riskmanagement kan jämföras 
med det svenska begreppet riskhantering. En annan definition lyder: ”Risk Management är ett 
systematiskt sätt att i näringslivet skydda en verksamhets resurser och inkomstmöjligheter 
mot skaderisker så att verksamhetens mål kan uppnås med ett minimum av störningar” 
(Hamilton, 1996, s 65). Grunden för riskhantering är riskanalyser (Hamilton, 1996; 
Räddningsverket, 2003; Wennersten, 2003). Med hjälp av riskanalyser kan man identifiera 
och värdera risker i en verksamhet. När risker värderas avgörs om riskerna är acceptabla eller 
inte. Acceptabla risker är sådana som verksamheten bedömer vara försvarbara ifall de skulle 
inträffa. Antingen är skadans konsekvens inte tillräckligt omfattande eller också är 
sannolikheten så liten att det inte är lönsamt att skydda sig mot skadan. En riskmatris kan 
användas för att illustrera hur identifierade händelser kan bedömas (Räddningsverket, 2003).  
Riskhantering är en process som innehåller olika faser. Hamilton (1996) indelar processen i 
följande faser:  

 Riskanalys som innebär att identifiera, värdera och prioritera riskerna.  

 Riskbehandling som handlar om att vidta åtgärder som reducerar sannolikheten för att 
händelsen (risken) ska inträffa. 

 Skadebehandling som innebär att reducera en händelses omfattning (konsekvens) om 
den identifierade risken skulle inträffa.  

 Skadefinansiering som handlar om hur försäkringar kan minska de ekonomiska 
konsekvenserna om en händelse inträffar.  

Riskhanteringsprocessen kan också indelas i faser för: riskvärdering, kostnads- och 
intäktsanalys samt beslut om åtgärd (Räddningsverket, 2003). I Räddningsverkets handbok 
(2003) betonas riskanalysernas betydelse i riskhanteringsprocessen. Riskanalyser innebär att 
identifiera risker, bedöma sannolikheten för dem att inträffa samt konsekvensen (skadans 
omfattning) om de skulle inträffa. I detta arbete omfattar riskhantering:  
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 Riskbedömning som omfattar riskidentifiering och riskvärdering. Detta utförs  
med hjälp av riskanalyser. 

 Åtgärda risker som innebär att risken elimineras eller reduceras.  

6.4 Riskbedömning 
Riskbedömning innebär att man identifierar risker, om de är okända, och värderar dem. Detta 
görs med hjälp av riskanalyser. Det är alltså riskanalyser som bidrar med underlag till beslut 
om åtgärder som ska reducera risken.  

6.4.1 Riskidentifiering 
En del av riskbedömningen handlar om att identifiera risker. Många gånger är riskerna redan 
kända, vilket kan vara fallet om systemet som granskas är etablerat och har fungerat i många 
år. I andra fall kan en teknisk utveckling ha skett och det nya eller delvis nya systemet har 
okända risker. I sådana situationer kan en förutsättningslös diskussion om möjliga risker vara 
bra att göra. Riskanalysmetoder som hjälper till att identifiera risker är t.ex. ”What if” och 
”Brainstorming” eller händelseanalys och avvikelseanalys.  

6.4.2 Riskvärdering 
Riskvärdering innebär att man utifrån resultat av genomförd riskanalysen värderar riskerna för 
att därefter kunna fatta beslut om riskreducerande åtgärder. Värdering av risker är en aktivitet 
där olika beslutskriterier vägs mot riskerna. Riskvärderingen behandlar både mjuka och hårda 
värden, det kan t.ex. innebära att den upplevda nyttan av att reducera risken ställs mot det 
uppskattade antalet dödade och allvarligt skadade. I riskvärderingen ingår även att beräkna 
kostnaden för att åtgärda (reducera) en risk och att avgöra om risken är acceptabel eller inte. 
Nyttan med riskhantering diskuteras eftersom det kräver mycket av en verksamhet att bedriva 
och underhålla en aktiv riskhantering. Många gånger har riskanalyserna kvantifierats med 
hjälp av mer eller mindre tillförlitligt underlag. Frågor som ställs är t.ex. hur sannolikt är det 
att den katastrofala händelsen inträffar? Har det hänt, när hände det senast? Vad kostar det att 
reducera risken? Det är den sammanvägda bedömningen som avgör nyttan och som leder till 
ett medvetet beslut om åtgärder. Beslutsfattaren avgör slutligen nyttan med riskreduceringen. 
Kostar det för mycket att reducera risken? Ja, det kan bero på vilken kostnad skadan orsakar, 
om den inträffar och hur troligt det är att skadan inträffar, dvs. vad som är acceptabla risker 
eller inte. Värdering av risker ger underlag för beslut om åtgärd för att reducera alternativt 
eliminera en risk. Värdering kan fokusera händelsers konsekvenser och/eller sannolikheten för 
att de ska inträffa.  

6.4.3 Riskanalys 
Riskanalyser används både för att identifiera och för att värdera risker men ofta används olika 
metoder för de olika syftena. Det finns också metoder som uppfyller bägge syftena dvs. både 
identifiering och värdering. Det finns en mängd olika metoder för att göra riskanalyser. Vissa 
metoder t.ex. händelseanalyser, fokuserar på konsekvenser medan andra metoder fokuserar 
sannolikheter t.ex. felträdsanalys och händelseträdsanalys. Vilken analysmetod man väljer 
beror på vilken typ av system man studerar och vilken sorts osäkerhet man vill undersöka.  

Om både sannolikheten och konsekvensen kan påverkas av att riskreducerande åtgärder sätts 
in, då kan risk definieras som produkten av sannolikhet och konsekvens (Riskkollegiet, 1998).  
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Figur 20. Risk representeras i det enklaste fallet av talparet sannolikhet och konsekvens (Holmgren & Thedéen, 
2003, s 255 ).  

Men olika situationer värderar sannolikheten och konsekvenserna på olika sätt, ofta handlar 
det om olika beslutssituationer (Holmgren & Thedéen, 2003). Av denna anledning kan man 
säga att risken består av talparet sannolikhet och konsekvens (figur 20). Ibland är 
konsekvensen i princip en konstant, exempelvis leder en viss typ av händelse alltid till dödlig 
utgång. I dessa fall går det inte eller är det mycket svårt att mildra konsekvensen. Vanliga 
exempel på denna typ av scenario är en flygkrasch eller en härdsmälta i ett kärnkraftverk. För 
att minska risken behöver man koncentrera sig på att vidta åtgärder som reducerar 
sannolikheten. Exempelvis har man i denna typ av system väl utvecklade kontroller som tidigt 
indikerar att en avvikelse skulle kunna inträffa. Ibland kan det vara svårt att påverka 
sannolikheten, då kan det vara skäl att koncentrera åtgärderna på att minska konsekvensen när 
eller om händelsen skulle inträffa. Exempelvis kan det gälla väldigt allvarliga olyckor där 
säkerhetssystemen redan har minskat sannolikheten. Men man vet (kanske av erfarenhet) att 
olyckan kommer att inträffa igen. Hur kan man mildra konsekvenserna? Om scenariot är en 
allvarlig olycka, där flera människor kan förolyckas gäller det att inrikta sig på att rädda liv. 
Detta kan man göra genom att ha en god beredskap, t.ex. att ambulans, brandkår och 
sjukhusinsatser sker så snabbt och professionellt som möjligt. Ibland är sambandet mellan 
orsak och verkan oklar. Exempelvis saknas ett entydigt samband mellan att borsta tänderna på 
morgonen och att undvika att utveckla dåliga tänder. Men man kan uppskatta sannolikheten 
för att utveckla dåliga tänder. Det är inte bara tandborstning som påverkar tandhälsan, även 
andra faktorer kan spela roll. Vilka är de? Betyder kvällsborstning mer för tandhälsan? Går 
det att mäta hur stor den betydelsen är? Dessa frågor ger en indikation på hur svårt det är att 
göra tillförlitliga riskanalyser och att det finns inslag av estimering och rena gissningar i 
analyserna. Man kan behöva forska inom området för att få underlag till rimliga skattningar 
som inte bara baseras på egen känsla och rena gissningar.  

Händelsers konsekvenser kan beräknas i antal förlorade människoliv, skadetal och dylikt. 
Dessa tal kan även omräknas till ekonomiska förluster för samhället och/eller för 
organisationer. Många gånger är det inte möjligt att påverka en händelses konsekvens då kan 
det vara sannolikheten som åtgärderna riktas mot. Räddningsverkets handbok (2003) 
beskriver tre olika sätt att bedöma sannolikheter: 

 Empiriska skattningar 
Sannolikheten bedöms direkt utifrån tidigare inträffade händelser. Detta förutsätter att 
ett omfattande observationsmaterial finns tillgängligt, t.ex. antal olyckor vid olika 
typer av väg- järnvägskorsningar.  

 Logiska system 
Det aktuella systemet (t.ex. trafikstyrningssystem för järnväg eller ett processtekniskt 
system) modelleras med hjälp av felträdsanalys eller annan metod. Kombinationer av 
tekniska och mänskliga fel som leder till den aktuella händelsen undersöks och 
sannolikheten för händelsen beräknas med hjälp av empiriska data för sådana fel.  

Risk = Sannolikhet, Konsekvens 
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 Expertbedömningar 
Sannolikheten uppskattas här utifrån subjektiva skattningar av personer med (mer eller 
mindre) god kännedom om aktuella förhållanden. Expertbedömningar ingår ofta (eller 
nästan alltid) som en del av logiska system ovan.  

6.4 Åtgärda risker 
Riskhanteringsprocessen avslutas genom att ett beslut om åtgärd för att reducera eller skydda 
sig mot risken fattas. I beslutsfasen tjänar riskanalysen som vägledning för val av åtgärd.  
Man kan exempelvis välja att minska sannolikheten för att en händelse skall inträffa eller 
också inrikta åtgärderna mot att minska konsekvenserna om en händelse skulle inträffa. För 
att åtgärden skall vara effektiv och verkligen minska risken för olyckor krävs att åtgärderna 
påverkar de verkliga orsakerna till att en oönskad händelse inträffar. Det är därför viktigt att 
systematiskt söka orsakerna till olyckor och att följa upp effekten av vidtagna åtgärder. Att ta 
tillvara egna och andras erfarenheter av olyckor och tillbud är ett sätt att utveckla kunskapen 
om säkerhetsrisker i en verksamhet. Information om inträffade händelser kan samlas i så 
kallade olycksdatabaser (Räddningsverket, 2003).  

6.5 Avslutande kommentar om kapitlets bidrag 
Detta kapitel syftade till att ge en översiktlig bild av risker och riskhantering samt hur dessa 
behandlas i denna licentiatavhandling. Kapitlet bidrar till att karaktärisera riskbaserad tillsyn 
som är den kontext de två utvecklingsprojekten befinner sig inom. I detta arbete omfattar 
riskhantering faserna riskbedömning och riskers åtgärdande. Riskbedömning handlar både om 
att identifiera risker och att värdera dem. När riskerna är värderade har beslutsfattarna ett 
underlag för att fatta beslut om att åtgärda riskerna. Riskanalyser är de metoder som används 
för att både identifiera och värdera risker.  
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7 Riskbaserad tillsyn i praktiken 

De föregående kapitlen, 5 och 6, beskrev tillsynsprocessen och risker inklusive riskhantering 
baserat på skriftliga källor. Utöver detta behöver även kunskap och förståelse för riskbaserad 
tillsyn hos den studerade myndigheten utvecklas för att karaktärisering av riskbaserad tillsyn 
ska vara väl underbyggd. Detta kapitel redovisar hur riskbaserad tillsyn tillämpades i den 
studerade myndigheten. Innehållet är baserat på intervjuer som har analyserats enligt principer 
för Grounded Theory (GT).  Intervjuerna har kompletterats med analys av myndighetens 
dokumentation över rutiner för tillsyn (som myndigheten kallar säkerhetstillsyn).  

 

7.1 Fokuserade respondenter och studieobjekt  
Intervjuer genomfördes med praktikens chefer och syftet var att ta reda på hur de upplevde 
riskbaserad tillsyn i sitt dagliga arbete. De fem intervjuade cheferna skulle leda sin 
verksamhet utifrån ett riskbaserat synsätt. Det visade sig att det riskbaserade synsättet 
tillämpades på samtliga verksamhetsprocesser, dvs. inte bara i tillsynsprocessen. Två av 
enhetscheferna och generaldirektören jobbade direkt med myndighetens tillsynsprocess. 
Övriga två chefer, juridisk chef och teknisk chef, hade inte någon direkt anknytning till 
tillsynsprocessen (även om t.ex. normering omfattar regler för tillsynsarbetet och den tekniske 
chefen behövde i godkännanden av tekniska system tänka förebyggande vad gäller säkerhet). 
Data från intervjuerna har kodats i enlighet med Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1998; 
Corbin & Strauss, 2008). I Grounded Theory betonas vikten av att inledningsvis formulera en 
forskningsfråga för undersökningen. Den övergripande frågan här är densamma som första 
forskningsfrågan: Vad karaktäriserar riskbaserad tillsyn? Intervjufrågorna, som i första hand 
användes som stöd för samtalet, var tre till antalet och handlade om betydelsen av riskbaserad 
tillsyn för den intervjuade, hur riskbaserad tillsyn påverkat dennes arbete och vilken typ av 
information som de behövde för att kunna arbeta riskbaserat (se kapitel 2).  

Det finns ett befintligt regelverk inom järnvägs-, spårvägs- och tunnelbaneområdet bestående 
av lagar, förordningar och föreskrifter. Regelverket ger förutsättningar för myndighetens 
verksamhetsutövning som består av regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn. På en 
övergripande nivå talar regelverket om att den som vill driva och förvalta en spåranläggning 
måste ha tillstånd för detta. Likaså måste den som vill köra fordon på en spåranläggning också 
ha tillstånd. Innan ett nytt eller förändrat tekniskt delsystem (produkter som behövs för att 
bedriva järnvägs-, spårvägs-, eller tunnelbaneverksamhet) får tas i bruk ska det godkännas av 
myndigheten. Myndigheten har bemyndigats att vid behov ta fram föreskrifter inom järnvägs-, 
spårvägs- och tunnelbaneområdet. Föreskrifterna bildar en grund för myndighetens tillsyn. 
Inom myndigheten organiseras också anmälan om inträffade olyckor och tillbud 
(telefonberedskap). Analys av inträffade händelser i form av olyckor och tillbud, är ett viktigt 
instrument för att styra tillsynens inriktning. Tillsynen omfattar tillståndshavarens efterlevnad 
av reglerna. Tillståndshavaren kallas verksamhetsutövare både av myndighetens anställda och 
i förekommande regler. I denna avhandling används företrädesvis verksamhetsutövare. 
Verksamhetsutövaren är i sin tur indelad i undergrupper, t.ex. kallas de som kör på spåret för 
järnvägsföretag/trafikutövare och de som tillhandahåller en spåranläggning kallas 
infrastrukturförvaltare.  

7.2 Exempel på riskhantering i praktiken  
På frågan vad riskbaserad tillsyn betyder i chefernas arbete, blev svaret att riskbaserad tillsyn 
handlar om att ”göra rätt saker på rätt sätt” eller, som en annan chef uttryckte det: ”att inte 
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bränna tid på sådant som är acceptabelt”. Av detta kan man dra slutsatsen att riskbaserad 
tillsyn till stor del handlar om att få hjälp att prioritera, t.ex. få hjälp att välja vem som ska få 
tillsyn.  

På vilket sätt får de hjälp att prioritera? De exempel som kom upp handlade om att bedöma 
risker. Många risker är redan kända av myndigheten, t.ex. är det farligare att transportera 
farligt gods än trästockar; högre hastigheter leder till högre risk; och nya verksamhetsutövare 
är troligen mer okunniga än erfarna. Riskbedömning sker också för att få ett bättre 
beslutsunderlag. Ett exempel på detta är en inkommen ansökan från en hamn som har en 
spåranläggning. De ville höja högsta tillåtna axellast på infrastrukturen till 25 ton så att tyngre 
järnvägsvagnar ska kunna transporteras inom området. Myndighetens ledning konstaterade att 
det saknas regler inom detta område. Då gjorde ledningen en enkel riskanalys. Vilka risker 
finns? Vilka konsekvenser kan inträffade olyckor få? Hur kan man åtgärda riskerna? De kom 
fram till att det är låga hastigheter inom ett hamnområde (10-30 km/tim). Området är 
avgränsat. De olyckor som kan inträffa, t.ex. urspårning, får sannolikt enbart materiella 
(ekonomiska) konsekvenser. Det är liten sannolikhet att anställda kan skadas. Anställdas 
arbetsmiljö tillhör Arbetsmiljöverkets domän. Slutsatsen blev att ansökan beviljades.   

Myndigheten har en strävan att jobba proaktivt. Med detta menas att myndigheten vill mäta 
brister hos verksamhetsutövarna istället för att reagera på redan inträffade händelser. Det finns 
en rollfördelning mellan Statens haverikommission, som utreder inträffade olyckor och tillbud 
inom järnvägsområdet, och myndigheten som utövar tillsyn över säkerheten genom att 
fokusera på att identifiera brister bland redan kända risker och att identifiera nya risker.  

Det är inte bara myndigheten som påverkas av riskbaserad tillsyn. Ett exempel på detta är en 
ansökan om godkännande för en ny spårväg genom Solna Centrum. Storstockholms 
Lokaltrafik (SL) fick göra en riskinventering och en riskanalys för hur medborgare och 
resenärer skulle kunna påverkas av den nya spårvägen. Myndigheten har uppgifter över 
antalet skadade och omkomna inom spårvägsverksamhet i Göteborg. En ny anläggning får 
inte kalkylera med högre risk i detta avseende.  

I tillsynen behöver myndigheten prioritera mellan tillsynsobjekt, vilka består av både 
verksamhetsutövare och de förekomster i deras verksamhet som regleras av författningar. Ett 
exempel på tillsynsobjekt är anställda med arbetsuppgifter som är av betydelse för säkerheten. 
Denna personalkategori ska genomgå en årlig hälsoundersökning. Ett annat exempel är att 
infrastrukturförvaltare av spåranläggning ska ha en järnvägsnätbeskrivning över 
anläggningen. Det finns cirka 500 verksamhetsutövare och myndigheten saknar resurser att 
årligen kontrollera att samtliga följer alla regler. Det behövs metoder för att identifiera 
tillsynsobjekt med hög risk att råka ut för olyckor och tillbud. Alla anmälda händelser 
(olyckor och tillbud) riskbedöms och en åtgärd rekommenderas. Myndigheten gör en årlig 
verksamhetsplanering och då används lagrad information om bl.a. anmälda och riskvärderade 
händelser för att identifiera tillsynsobjekt och vad som behöver tillsynas.  

Även regelutvecklingen påverkas av riskbaserad tillsyn. I en nyligen framtagen föreskrift om 
säkerhetsstyrningssystem åläggs verksamhetsutövarna att utföra riskanalyser innan viktiga 
förändringar beslutas (jämför med exemplet om ny spårväg i Solna centrum).  

Innan myndigheten fattar beslut om, t.ex. föreläggande, men också när myndighetens beslut 
har överklagats övervägs potentiella konsekvenser (hanteras som risker) av beslutet. Detta 
skulle troligen göras ändå men i och med riskbaserad tillsyn har det blivit ett uttryckligt krav. 
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7.3 Kategorier för riskbaserad tillsyn i praktiken 
När intervjusvaren dokumenterades återkom några återkommande begrepp som därför kändes 
viktiga att beakta. Begreppen som återkom var verksamhetsutövning, verksamhetsledning, 
styrning, drift, bedöma risker, värdera risker, åtgärda risker, aktiviteter och aktörer.  I den 
fortsatta analysen sammanfördes begreppen till fyra huvudkategorier. Verksamhetsledning 
valdes framför verksamhetsutövning eftersom begreppet verksamhetsutövning ligger närmare 
aktivitet som också är en huvudkategori och verksamhetsledning symboliserar styrning av en 
verksamhet.  

Tabell 8. Huvudkategorier baserade på analys av empiriska begrepp som framkom vid intervjuer med 
myndighetens chefer.   

Huvudkategori Beståndsdelar 

Verksamhetsledning Analys, planering, mål, problem, behov, 
beslutsunderlag, beslut, aktivitet, risknivå. 

Riskbedömning Konsekvens, hastighet, plats, miljö, händelsens art, 
kultur, barriär, säkerhet, avgränsning, riskidentifiering, 
sannolikhet, risknivå. 

Aktivitet Verksamhetsutövning, åtgärdar behov, fattar beslut, 
utför tillsyn.  

Aktör Tillståndshavare, resenär, medborgare, anställd, chef. 

Nedan beskrivs respektive huvudkategori utifrån deras beståndsdelar, vilket kom fram i 
analysen av intervjuerna. När myndigheten arbetar enligt riskbaserad tillsyn innebär det att en 
riskbedömning av det aktuella tillsynsområdet görs innan beslut om tillsynsaktivitet tas. Syftet 
med verksamhetens samlade aktiviteter är att uppnå det övergripande målet med tillsynen, 
dvs. att inga oönskade händelser skall inträffa, alternativt att antalet oönskade händelser inte 
ska öka.  

7.3.1 Verksamhetsledning 
Verksamhetsledning är ett samlingsnamn som inkluderar styrning och drift av verksamheten. 
Förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att leda verksamheten är planering, analyser 
och mål för verksamheten; att det finns en bedömd risknivå för något område; och ett behov 
att åtgärda (reducera) en risk. När verksamheten leds innebär det bl.a. att beslut om vilka 
aktiviteter som ska vidtas fattas. Beslut fattas på basis av uppgifter som framkommer i bl.a. 
analys och planeringsunderlag, t.ex. från ”Årsplaneringen för kommande år. Då utgår vi alltid 
från risker: Var har vi störst chans att förhindra icke acceptabla olyckor?” (citat från intervju 
med en av cheferna). Det finns alltså ett samband mellan aktivitet och verksamhetsledning. 
De samlade aktiviteterna avser att leda verksamheten närmare måluppfyllelse, vilket är ett mål 
för verksamhetsledningen.   

7.3.2 Riskbedömning 
För att risker ska kunna bedömas behöver vissa förutsättningar vara uppfyllda. Exempel på 
förutsättningar är riskidentifiering (man måste veta vilka riskerna är), en inträffad händelse 
och dess konsekvens (kan avse både inträffade konsekvenser men också potentiella 
konsekvenser för en viss typ av händelse). När riskbedömning är gjord har händelsen en 
fastställd risknivå och en uppfattning om säkerheten kan uttryckas. Det måste finnas metoder 
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för riskbedömning. I intervjuerna framkom att metoderna varierade från ”magkänsla” till 
etablerad metod för riskanalys. ”Vi letar efter brister hos företagen istället för att reagera på 
redan inträffade händelser” (citat från intervju med en av cheferna). Risknivån hjälper till att 
prioritera – ”Vi kan inte göra allt! Med hjälp av riskbaserad tillsyn väljer vi ut vilka som ska 
får tillsyn” (citat från intervju med en av cheferna).  

7.3.3 Aktivitet 
Med aktivitet menas i detta sammanhang myndighetens obligatoriska aktiviteter som baseras 
på myndighetens uppgift vilket beskrivs i avsnitt 7.1 och 7.2. En förutsättning för att 
genomföra en viss aktivitet är att det finns ett behov av att göra något. Exempel på ett behov 
är att en olycka har inträffat och att det finns ett behov att reducera risken för att en liknande 
händelse ska inträffa igen. Riskbaserad tillsyn påverkar vilken tillsynsaktivitet som väljs: 
”Exempelvis struntar vi i anläggningar där det går ett tåg per dag. Istället koncentrerar vi oss 
på en bangård där det är många olika rörelseformer (citat från intervju med en av cheferna) 
och ”Mindre infrastrukturanläggningar får enklare och mindre krävande tillsyn t.ex. 
brevinspektioner eller telefoninspektioner” (citat från intervju med en av cheferna).  En 
aktivitet kan vara en tillsyn över en tillståndshavares säkerhetsstyrningssystem. Den utförs av 
myndighetens anställda och det är tillståndshavarens verksamhet som kontrolleras dvs. som är 
tillsynsobjekt. Men även den som företräder en organisation som har tillstånd ska uppfylla 
vissa villkor bl.a. ha dokumenterad erfarenhet från järnvägsområdet.  

7.3.4 Aktör 
Det är en aktör som utför en eller flera aktiviteter. Det är myndighetens anställda som utför 
tillsynsaktiviteterna. De anställda representerar myndigheten när de gör något i sin anställning 
och de är aktörer i verksamheten med riskbaserad tillsyn. Myndighetens ledning beslutar vilka 
tillsynsaktiviteter (eller andra aktiviteter vilket ovanstående beskrivningar berättat om) som 
ska ske. Ledningen styr verksamheten och de är också aktörer. Likaså är verksamhetsutövarna 
aktörer eftersom de och deras verksamhet kontrolleras. När kontrollen utförs förser de 
myndigheten (handläggarna) med begärda underlag.  All tillsyn med statlig grund sker utifrån 
en önskan att skydda medborgare och näringsliv i vårt samhälle. Dessa är indirekta aktörer 
eftersom de är huvudmottagare av myndighetens tillsyn, dvs. den tillsynen egentligen är till 
för. Medborgare och näringsliv kan också vara direkta aktörer eftersom de kan anmäla att 
något företag eller att någon verksamhet brister i sin verksamhetsutövning. T.ex. har enskilda 
personer anmält att bommar och signaler inte fungerat vid en specifik plankorsning.  

7.4  Myndighetens säkerhetstillsyn 
Den studerade myndigheten har ansvar över järnvägssystemets säkerhet. Myndighetens tillsyn 
kallas för säkerhetstillsyn. Processen för säkerhetstillsyn beskrivs i interna rutiner som 
myndigheten upprättat. Det som återges här baseras i första hand på myndighetens interna 
rutiner men även på den processkartläggning som utfördes i samband med att riskbaserad 
tillsyn infördes som bärande idé för myndighetens verksamhetsutövning (Karlsson, 2007). 

Myndigheten utför kontroll över verksamhetsutövarnas säkerhetsarbete i form av 
företagsmöte, tillsyn mot transport av farligt gods eller säkerhetsrevision. Förutsättningarna 
för att ett fungerande säkerhetsarbete ska kunna bedrivas är att det finns ett fungerande 
säkerhetsstyrningssystem och att detta system finns dokumenterat. Detta avsnitt är en 
dokumentanalys över förekommande interna rutiner för myndighetens säkerhetstillsyn.  
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7.4.1 Tillsyn mot transport av farligt gods 
Det främsta syftet med tillsyn mot transporter av farligt gods på järnväg är att de ska vara 
säkra och att eventuella konsekvenser ska minimeras För att uppnå detta är vagnens och 
godsets märkning, fraktsedelns innehåll och vagnens trafiksäkerhetsmässiga status viktiga 
punkter vid en tillsyn på bangård (Intern rutin 527, 2006). 

Varje år skall minst det antal vagnar som framgår av verksamhetsplaneringen kontrolleras och det 
bör ske med en jämn fördelning över året. Geografiskt bör inspektionerna spridas för att få en bra 
representation för hela landet. 

7.4.2 Tillsyn över säkerhetsstyrningssystemet 
Förutom tillsyn över transport av farligt gods sker tillsyn över verksamhetsutövarnas 
säkerhetsstyrningssystem. Säkerhetsstyrningssystemets omfattning och innehåll framgår av 
myndighetens föreskrifter för detta. Säkerhetsstyrningssystemet ska innehålla procedurer och 
rutiner för att driva, följa upp och utveckla verksamheten inom bl.a. utbildning av personal, 
hälsokontroller, utredning och uppföljning av inträffade olyckor, tillbud och andra avvikelser, 
lastsäkring m.m. De metoder för tillsyn över säkerhetsstyrningssystemet som tillämpas är 
företagsmöte och säkerhetsrevisioner.  

Företagsmöte avser uppföljning av verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem, hur det 
tillämpas och vilka effekter detta fått hos verksamhetsutövaren (Intern rutin 002, 2009). Vid 
dessa möten informerar myndigheten om sin riskbaserade tillsyn t.ex. nya risker som bör 
följas upp i verksamhetsutövarens säkerhetsarbete samt författningsändringar. Företagsmöte 
med de större verksamhetsutövarna sker årsvis och planeras i den årliga 
verksamhetsplaneringen. Mindre verksamhetsutövare får tillsyn i form av företagsmöte mer 
oregelbundet utifrån risk- och händelsevärdering.  

Säkerhetsrevisioner avser kontroll av verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem (Intern 
rutin 017, 2010). Det finns tre olika typer av säkerhetsrevisioner: Revisonstyp 1 som avser 
punktvisa kontroller. Denna typ sker brevledes. Revisionstyp 2 avser ett eller flera 
ämnesområden i säkerhetsstyrningssystemet. Denna typ sker både brevledes och ute hos 
verksamhetsutövaren beroende på valda ämnesområden och myndighetens kunskap om 
verksamhetsutövaren. Revisionstyp 3 avser hela säkerhetsstyrningssystemet. Denna sker alltid 
hos verksamhetsutövaren och är den mest omfattande revisionstypen.  

Säkerhetsrevisionernas genomförande delas upp i fyra steg: Planering, Föreberedelser, 
Genomförande och uppföljning samt Avslut av ärende. Säkerhetsrevisioner ska planeras. 
Normalt sker planering i den årliga verksamhetsplaneringen. Utöver den normala planeringen 
kan säkerhetsrevisioner även initieras på förekommen anledning av chef eller av en 
individuell handläggare. Material som samlas in vid en säkerhetsrevision och som har 
betydelse för beslut och vidare hantering ska diarieföras. Materialet utgör ett viktigt underlag 
för riskklassificering av aktuell verksamhetsutövare. Föreberedelse av säkerhetsrevision 
består bl.a. av att välja revisionsområde, granska tidigare tillsynsrapporter, inhämta 
information om verksamhetsutövaren och/eller ämnesområdet från myndighetens övriga 
processer, t.ex. från tillståndsprövningen eller godkännandeprocessen. Granska och uppdatera 
kunskaper om relevanta normer ingår också här. Genomförande av säkerhetsrevisioner sker 
enligt instruktioner för respektive revisionstyp. Innan ett tillsynsärende avslutas ska eventuella 
brister som hittats vid säkerhetsrevisionen ha åtgärdats. Funna brister ska resultera i ett beslut 
med krav på komplettering för verksamhetsutövaren. När de eventuella bristerna är åtgärdade 
avslutas ärendet genom att ett beslut upprättas. Detta beslut att avsluta ärendet ska innehålla: 
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att det är ett beslut, bakgrund, tillståndshavare, syfte med säkerhetsrevisionen, genomförande 
av densamma, granskningsområden där inga avvikelser noterats och granskningsområden där 
avvikelser noterats samt datum när de åtgärdats. Granskningsområdena ska även innehålla 
hänvisning till aktuellt författningsstöd.  

7.5 Karaktärisering av riskbaserad tillsyn i praktiken 
Detta kapitel presenterar riskbaserad tillsyn grundad på en induktiv studie av myndigheten 
som tillämpar riskbaserad tillsyn. För myndigheten innebär riskbaserad tillsyn att ledningen 
styr myndighetens anställda i deras aktiviteter. Det är verksamhetens ledning som planerar 
och beslutar vilka tillsynsobjekt som ska få tillsyn. De beslutar även vilken typ av tillsyn som 
ska ske och de har beslutat att riskbedömning ska tillämpas både när tillsynsobjekt ska utses 
och i bedömningen av ett ärende.  Verksamhetsutövarna utför riskanalyser för att påvisa hur 
riskfylld en planerad verksamhetsförändring är. Dessa riskanalyser granskas av myndighetens 
anställda i deras ärendehandläggning. 

Egentligen är riskbaserad tillsyn en kontinuerlig process. Med detta menas att erfarenheter 
som verksamhetsledningen har erhållit påverkar hur riskbedömningen utförs, t.ex. påverkar 
utfall från andra tillsynsaktiviteter hur risker värderas och eventuellt kan nya risker behöva 
följas upp. En utförd riskbedömning påverkar i sin tur val av tillsynsobjekt och hur tillsynen 
genomförs. Genomförda tillsynsaktiviteter påverkar verksamhetsledningens och de anställdas 
erfarenhetsbank som i sin tur påverkar myndighetens syn på tillsynsobjektens riskfylldhet.  

Detta kapitel berättar hur den studerade myndigheten tillämpar och ser på riskbaserad tillsyn. 
Det är tillsammans med litteraturstudier av tillsyn och risker ett viktigt underlag i analysen 
som ska karaktärisera riskbaserad tillsyn (se kapitel 10).   
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8 Fall 1 – Utveckling av självvärdering 

I kapitel 7 introducerades den studerade myndighetens verksamhet på ett övergripande plan 
och samtidigt beskrevs hur den bärande idén om riskbaserad tillsyn påverkat chefernas 
bedömningar m.m. I detta kapitel beskrivs ett av de två fallen, Självvärdering, som startade i 
samband med att verksamheten skulle bedrivas riskbaserat (i kapitel 9 beskrivs det andra 
fallet, utveckling av ett nytt händelseregister). Självvärdering är ett utvecklingsprojekt vars 
syfte är att utöka tillsynen genom att ålägga samtliga verksamhetsutövare att genomföra en 
årlig s.k. egenkontroll. Självvärderingen är en riskanalys som värderar kända risker. Den 
genomförs med hjälp av en elektronisk blankett. Detta kapitel är beskrivande och har delats 
upp i två delar där den ena delen innehåller en verksamhetsbeskrivning och det andra 
beskriver själva utvecklingsprocessen. Verksamhetsbeskrivningen i detta kapitel är grunden 
för tillämpning av verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn, vilket sker i avsnitt 10.3. 
Beskrivning av själva utvecklingsprocessen utgör grund för analys av tillvägagångssättet, 
vilket sker i avsnitt 11.3. I detta kapitel saknas kravdokumentation för härledning av krav 
eftersom utvecklingsprojektet inte genererade detta. Kravdokumentation för självvärderingen 
skapas istället i analysen (avsnitt 11.2).   

 

8.1 Självvärderingens uppgift 
Självvärdering ska ses som en del av riskbaserad tillsyn som den studerade myndigheten 
tillämpar och därför har utvecklat metoder för. Namnet självvärdering härrör från att det är 
verksamhetsutövaren som själv utför riskanalysen genom att besvara frågor i en elektronisk 
enkät. De värderar sina egna risker och resultatet leder inte direkt till tillsyn. Därför kallas det 
egenkontroll. Innehållet i självvärderingen är baserat på kraven som ställs på 
verksamhetsutövarnas säkerhetsstyrningssystem. Det sammanvägda resultatet av samtliga 
bedömda självvärderingar ska kunna användas av myndigheten för analys av riskområden 
som i sin tur kan utgöra grund för tillsyn. Självvärderingen ersätter inte ordinarie tillsyn men 
eftersom tillsyn är resurskrävande saknas möjlighet att ge varje verksamhetsutövare en årlig 
tillsyn. Egenkontrollen ger alltså verksamhetsutövaren möjlighet att följa upp sitt eget 
säkerhetsstyrningssystem.  

I förhållande till myndighetens reguljära tillsynsuppdrag kan självvärderingen ses som ett 
internt produktuppdrag. Den övergripande processen för självvärderingens genomförande 
åskådliggörs av figur 21. Där framgår att självvärderingen är en ”pre-process” (subpraktik) 
som framställer en pre-produkt till analysprocessens bearbetning av bedömda enkätsvar.  
Myndighetens egen analys sker alltså i analysprocessen. Det är pre-processens begäran om 
självvärdering som beskrivs i detta kapitel.  

 

Figur 21. Förhållandet mellan självvärdering, analys- och tillsynsprocess  

Självvärderingen är en elektronisk enkät som verksamhetsutövarna besvarar via myndighetens 
externa hemsida. Uppgifterna lagras hos myndigheten för att senare kunna användas som 
underlag vid planering av tillsynsaktiviteter. Med hög svarsandel och en väl utformad enkät 
kan en analys av materialet även bidra till att beskriva den nationella nivån för 
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tillsynsområdet. Planering av myndighetens tillsyn föregår initiering av planerad tillsyn och 
självvärderingens resultat kan bidra med information om brister och risknivåer inom det 
granskade verksamhetsområdet. Uppföljning och utveckling sker bl.a. genom att myndigheten 
beskriver tillsynsområdets nationella säkerhetsnivå och därigenom kan behov av 
förbättringsåtgärder påtalas, t.ex. behov av förändrad reglering.  

8.2 Verksamhetsbeskrivning av begäran om självvärdering 
Självvärderingen var tänkt att vara årligt återkommande. Självvärderingen bör genomföras på 
våren om de bedömda enkäterna ska kunna användas för planering av nästkommande års 
tillsynsaktiviteter, vilket sker varje höst. Egenkontrollen var tänkt att vara obligatorisk för 
verksamhetsutövarna. En diskussion som fördes i samband med utvecklingsarbetet var vad 
som skulle hända om någon/några verksamhetsutövare inte besvarade enkäten. Myndigheten 
är regelstyrd och om något är obligatoriskt att genomföra bör det innebära att påföljd vidtas 
om begäran inte utförs. En annan syn är att självvärderingen inte ska vara bestraffande. Den 
ska istället ses som en möjlighet för verksamhetsutövaren att kontrollera sitt eget 
säkerhetsstyrningssystem. I sådana fall borde självvärderingen vara frivillig och anonym. 
Denna diskussion slutfördes inte inom utvecklingsprojektets ram och själva testverksamheten 
genomfördes som ett mellanting; obligatoriskt men utan påföljd för de som inte svarade.  

8.2.1 Utskick med begäran att besvara enkäten 
Begäran sker i form av att ett vanligt brev skickas till samtliga verksamhetsutövare. För detta 
ändamål behövs förutom brevet, även en sändlista med kontaktuppgifter till samtliga 
verksamhetsutövare. I samband med att brevet till verksamhetsutövarna skickas ut 
tillgängliggörs en elektronisk enkät på myndighetens externa hemsida. Verksamhetsutövaren 
öppnar enkäten på hemsidan, besvarar den och sänder den via e-post till myndigheten.   

Enkäten är standardiserad med fasta svarsalternativ och med möjlighet att lämna kommentar 
på varje fråga. Det finns även möjlighet att uppdatera kontaktuppgifter och uppgifter om 
företaget. Eftersom enkäten är obligatorisk behöver myndigheten följa upp vem som har 
besvarat den. För detta ändamål skapades en rutin med bekräftelse till verksamhetsutövaren 
av mottagen enkät samt kontroll av vem som besvarat enkäten och när den inkom.  

Enkäten innehåller frågor om identifierade riskområden, dvs. områden som regelverket har 
krav på. Exempelvis är ekonomi ett riskområde som bl.a. innehåller krav på att 
verksamhetsutövaren ska ha god ekonomi (se figur 22). Andra riskområden är hälsa, 
utbildning, infrastruktur och fordon. En fullständig presentation av riskområden återfinns i 
tabell 9, avsnitt 8.3.3. 

 
 Ekonomi 

Ja Nej E
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Kommentar 

 1 Det senaste bokslutet visade negativt rörelseresultat.    0       

 2 Vi har obetald skuld till kronofogden.    0       

Figur 22. Exempel på enkätutformning av en bedömd enkät. 

När en besvarad enkät inkommer till myndigheten ska den bedömas. Svaren bedöms 
maskinellt utifrån en värderingsmall. Eftersom det även är möjligt att kommentera varje fråga 
måste någon av myndighetens handläggare kontrollera enkäterna avseende kommentarer men 
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också avseende avvikelser, exempelvis dubbla svar. För denna kontroll skapas en separat lista 
över kommentarer och andra avvikelser.  

Efter varje riskområdes frågor infogas, när enkäten har bedömts, en sammanställning av 
svarspoängen, se figur 23. Istället för risk eller brist har ordet avvikelse använts, detta 
refererar till avvikelse från regelverket, som är det enda en myndighet har mandat att 
kontrollera i tillsynen.  

Bedömning av risknivå Värde Bedömning för gradering (poäng) 

Allvarlig avvikelse röd >18 

Avvikelse orange 13-18 

Mindre avvikelse gul 7-12 

Mycket liten avvikelse grönrandig 1-6 

Ingen avvikelse grön  
0 

0 

Figur 23. Sammanställning över risknivån som varje frågeavsnitt avslutas med.  

Figur 23 visar sammanställning per riskområde och den aktuella svarspoängen står i fältet 
med adekvat poängintervall. Exemplet i figur 23 har svarspoäng noll, därför står nollan i det 
gröna fältet för ingen avvikelse. Bedömningen sker genom att varje avvikelse tilldelas ett eller 
flera poäng. Den som inte har någon avvikelse har således noll poäng, vilket är acceptabelt. Ju 
fler avvikelser desto högre poäng, i figur 23 indikerar mer än 18 poäng att risken är 
oacceptabel och att åtgärd måste vidtas för att reducera risken. Verksamhetsutövaren borde 
alltså snarast vidta riskreducerande åtgärder. Eftersom poängbedömningen sker för varje fråga 
(se figur 23) är det relativt enkelt för verksamhetsutövaren att härleda de största bristerna.  

Enkäten avslutas med en total sammanställning helt enkelt återger antalet riskområden med 
respektive bedömning: Allvarlig avvikelse, Avvikelse etc. (se figur 24).  

Risknivå 
Antal 

riskområden

Allvarlig avvikelse röd 

Avvikelse orange 

Mindre avvikelse gul 

Mycket liten avvikelse grönrandig 

Ingen avvikelse 
grön  

1 

Figur 24. Den sammanlagda bedömningen redovisar antal riskområden per risknivå.  
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I detta exempel är det endast ett riskområde som har värderats (ekonomi), svaren var helt rätt 
och därför var bedömningen ingen avvikelse. I figur 24 är det, analogt med exemplet, bara ett 
område som har bedömts och detta område hade inte någon avvikelse. När enkäten är bedömd 
återsänds den till verksamhetsutövaren. Resultatet av enkäten leder alltså inte till någon 
omedelbar tillsyn (ibland kallad akut tillsyn). Resultatet hanteras som en produkt som behöver 
förädlas i analysprocessen innan den når tillsynsprocessen.   

8.2.2 Analysprocessens uppdrag 
Processen för självvärdering bidrar med underlag till analysprocessen som i sin tur skapar 
rapporter och analyserar sammanställda enkätsvar. Ett exempel på en rapport är ”Röda 
riskområden”. Denna rapport kan bidra med underlag till planering av nästkommande års 
tillsynsaktiviteter. En diskussion som fördes i samband med att testen genomfördes gällde en 
rapport som framställdes per verksamhetsutövare och som skulle kunna användas av 
myndigheten för tillsyn av den verksamhetsutövare som visar brister i självvärderingen. Om 
verksamhetsutövarna skulle riskera tillsyn när de besvarat enkäten kan man tänka sig att de 
inte svarar alls eller att de inte svarar ärligt. Det finns även en moralisk etisk dimension i 
denna frågeställning bl.a. huruvida det faktiskt är en egenkontroll om de riskerar tillsyn. Ett 
alternativ skulle vara att ge verksamhetsutövarna anonymitet. Då kan myndigheten endast 
fokusera tillsynsobjektens status. Myndigheten får indikation på vilka brister som finns inom 
branschen. Samtidigt kan verksamhetsutövaren känna trygghet och förhoppningsvis använda 
bedömningen som ett hjälpmedel i den egna verksamhetsutövningen.  

8.3 Utvecklingsprocessen 
Beskrivning av utvecklingsprocessen i detta avsnitt omfattar utveckling av enkät och rutin för 
genomförande (som beskrivs i avsnitt 8.1) samt fullskaletest, som var en del av 
utvecklingsprocessen. Utvecklingsprocessen startade i februari 2007 med ett uppdrag från 
myndighetens ledning som innebar att utveckla ett verktyg för verksamhetsutövares 
egenkontroll. Verktyget skulle dessutom fungera som urvalsgrund för tillsynsaktiviteter och 
för beskrivning av den nationella nivån inom tillsynsområdet. En given förutsättning var att 
Kammarkollegiets metod för riskanalys ”Verksamhetscheck” skulle fungera som grund för 
verktygets utformning och funktion (se www.kammarkollegiet.se och rubrik ”Riskhantering i 
staten/Riskanalys”). Metoden som skulle användas var en riskanalys som rekommenderades 
av Kammarkollegiet för att värdera hot och risker i en myndighets verksamhet. 
Verksamhetschecken omarbetades för att passa myndighetens tillsynsverksamhet. Det var 
denna omarbetning som analys och designfasen handlade om. Myndigheten ville också ta 
hjälp av ett verktyg för genomförande av självvärderingen eftersom det var många 
verksamhetsutövare som berördes. Det bedömdes bli alltför tidsödande att manuellt granska 
och bedöma varje besvarad enkät. Innan analys- och designfasen startade var jag tvungen att 
läsa in mig på riskhantering i staten och förstå verksamhetscheckens upplägg. 
Kammarkollegiet tillhandahöll mycket matnyttigt material på sin webbplats. Omarbetningen 
innebar att nya riskområden behövde identifieras, nya frågor formuleras och att en rutin för 
testen behövde utvecklas. 

Utvecklingsprocessen kan delas in i tre faser: analys och design; genomförande av 
fullskaletest; samt en utvärderingsfas (se figur 25).  
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Figur 25. Utvecklingsprocessens huvudfaser.  

Utvecklingsarbetet följde inte någon speciell metod. Den på förhand givna förutsättningen att 
Kammarkollegiets verksamhetscheck skulle används, styrde dock enkätens utformning. Den 
stora utmaningen var att identifiera riskområden, formulera frågor, utforma 
bedömningsgrunder och planera för framtida arbetsrutiner, vilket även inkluderade 
informationssystemets funktionalitet.  

8.3.1 Tidplan 
En tidplan växte successivt fram. Våren 2007 påbörjades arbetet med analys samt planering 
av test. I oktober 2007 hade frågeformuleringarna mognat. Datum och former för 
testverksamhet bestämdes på ledningsgruppsmöte i oktober 2007. Testen skulle ske i form av 
en fullskaletest som skulle starta den 1 mars 2008. Inledningsvis var ambitionen att testen 
skulle vara avslutad i juni 2008, i verkligheten blev testen fördröjd och de bedömda enkäterna 
återsändes till verksamhetsutövarna i december 2008.  

• Analys och design  2007-03-01 – 2008-02-28  

• Fullskaletest  2008-03-01 – 2008-12-31  

• Utvärdering  2009-01-01 – 2009-03-19 

8.3.2 Roller  
De aktörer som var engagerade i utvecklingsarbetet var bl.a. anställda på myndigheten som 
arbetar med tillsyn, men även jurister och tekniska enhetens handläggare som arbetar med 
godkännande av tekniska system. Verksamhetsutövarna deltog inte i utvecklingsarbetet. Min 
roll var dubbel eftersom jag både var projektledare och forskarstuderande (praktikforskning, 
se kap. 2). Utöver redan nämnda aktörer var även myndighetens ledningsgrupp och en extern 
konsult (programmerare) engagerade i projektet. Den externa konsulten kallas hädanefter för 
programmerare men benämningen utvecklare kan förekomma. Det var endast en person som 
engagerades i programutvecklingen eftersom det var en test. Testen var en exekverbar 
prototyp innehållande fullständiga data. Den framställdes för att möjliggöra fullskaletest 
under en kort utvecklingstid.  

8.3.3 Analys och design  
Fasen för analys och design kan delas upp i flera delmoment, vilket framgår av figur 26. 
Delmomenten följer den kronologiska ordningen. Identifiera riskområden, frågeområden och 
formulera frågor följde naturligt efter varandra. Efter en del överväganden blev slutsatsen att 
regelverket i form av nationella lagar och förordningar, EU-direktiv, samt 
myndighetsföreskrifter, var goda representanter för kända riskområden. Man kan tänka sig att 
det som regleras i hög grad är risker, exempelvis farliga ämnen och hastigheter. I detta fall var 
det aktuellt att utöver nationella regler även beakta EU-direktiv eftersom arbete med att 
införliva dessa regler i svensk lagstiftning och i myndighetsföreskrift bara hade påbörjats.  
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Figur 26. Delmoment i analys och designfasen.  

De tre första faserna, identifiera riskområden, frågeområden och formulera frågor. 
Jag identifierade riskområden själv genom att studera ÉU-direktiv, lag och förordning, 
befintliga föreskrifter och interna rutiner. Allt eftersom detta arbete fortskred stämde jag av 
med chefer och med handläggare som parallellt höll på med att utarbeta föreskrifter om 
utformning av säkerhetsstyrningssystemet samt rutiner för tillsyn av detsamma. 
Självvärderingen innehöll slutligen 12 riskområden, dessa var:  

Tabell 9. Riskområden för självvärdering.  

Riskområde Benämning 

A Organisation, ledning & ansvar 

B Ekonomi 

C Riskanalys 

D Säkerhetsstyrningssystem 

E Intern systemrevision 

F Information och samverkan 

G Utbildning och kompetens 

H Hälsa 

I Fordon 

J Lastning 

K Spåranläggning 

L Olyckor och tillbud  

 

När riskområdena var identifierade och godkända av ledningen, började jag studera vad som 
var viktigt att hålla reda på. Det finns ett riskområde för hälsa. Vad sade reglerna om hälsa? 
Var det sjukskrivningar, drogtester eller något annat som verksamhetsutövarna skulle ha 
ordning på? Detta kallades att identifiera frågeområden per riskområde. Frågeområdena 
förblev anteckningar som jag använde som stöd när arbetet med att formulera frågor startade i 
april/maj 2007. Utifrån fastställda riskområden påbörjades design av de faktiska frågorna. 
Frågeområdena vägledde formuleringsarbetet genom att de uttryckte vad som var viktigt att 
hålla reda på inom respektive riskområde.  
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När det var dags att formulera frågor bildades en arbetsgrupp bestående av handläggare med 
tillsynsuppgifter och handläggare med uppgift att godkänna tekniska system. Arbetsgruppen 
arbetade på mötena och arbetet bestod av: genomgång av redan formulerade frågor, 
formulering av nya frågor, diskussion om regelverket, vad som kan tillsynas och därmed 
följas upp av enkäten, om några frågor var viktigare än andra samt hur svar på vissa frågor 
skulle påverka svarsbedömning på andra frågor Detta moment benämns i figur 26 som 
Identifiera samband och påbörja bedömning. Jag dokumenterade allt på mötena rakt in i 
underlaget (se utdrag ur dokumentationen i tabell 10) så att även mötesdeltagarna kände sig 
hemmastadda i dokumentet. En del justeringar och renskrivning gjordes förstås efter mötena. 
Det uppdaterade dokumentet skickades därefter till deltagarna för återkoppling. Dokumentet 
som var i Excel-format hölls levande under hela projektet. Detta dokument utgjorde grunden 
för utveckling av prototypen. En och samma Excel-fil innehöll allt underlag uppdelat på olika 
blad i filen. Olika versioner uppdaterades och skildes åt med hjälp av datum.  

Tabell 10. Utdrag ur dokumentation av självvärderingens innehåll, frågetabell. 

Riskområde 
och frågor 

Svarsdel inklusive bedömning 
av svar Blankettyper 

H Hälsa Ja 
Ne
j  E

j a
kt

ue
llt

 

B
ed
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ng
 

Kommentar/ 
bedömning  

Kopplin
g till 
FRÅGA 

Grun
d S

JF
 

S
IF

 

S
JF

 +
 S

IF
 

LJ
F

 +
 S

IF
 

LI
F

+
 S

JF
 

LJ
F

+
 L

IF
 

LI
F

 

LJ
F

 

1 

Vi kan verifiera 
att alla 
anställda med 
arbetsuppgifter 
av 
säkerhetsmässi
g betydelse har 
genomgått 
regelbundna 
hälsokontroller.         

Om 01=Ja; 
Ja=0p, nej=3p, 
Ejakt= 3p// 
Om 
01=Nej/ejakt; 
ja/nej/ejakt=0p Nr 01 

JvSFS 
2007:
1 12 §, 
JvSFS 
2007:
2 12 §, 
BV-
FS 
2000:
4 17 § x x x x x x  x 

2 

Vi utför 
rutinmässigt 
drogtest på 
anställda som 
varit 
inblandade i en 
olycka.          

Om 01=Ja; 
Ja=0p, nej=3p, 
Ejakt= 3p// 
Om 
01=Nej/ejakt; 
ja/nej/ejakt=0p Nr 01 

JvSFS 
2007:
1 12 §, 
JvSFS 
2007:
2 12 §, 
BV-
FS 
2000:
4 17 § x x x x x x  x 

3 

Vi har förnyat 
alla 
hälsodispenser i 
tid.          

Om 01=Ja; 
Ja=3p, nej=0p, 
Ejakt= 0p// 
Om 
01=Nej/ejakt; 
ja/nej/ejakt=0p Nr 01 

JvSFS 
2007:
1 12 §, 
JvSFS 
2007:
2 12 §, 
BV-
FS 
2000:
4 17 § x x x x x x  x 

 



114 
 
 

Arbetsgruppen som deltog i formuleringsarbetet påbörjade även bedömningsarbetet som 
innebar att varje frågas svarsalternativ tillmättes ett värde (exempelvis svar ja = 0 poäng, svar 
nej= 1, 2 eller 3 poäng). Bedömning av frågornas svar kopplades även till svar på andra 
frågor, i tabell 10 uttrycks detta i kolumn bedömning med: ”Om fråga 01=ja; då är ja=0 
poäng, nej = 2 poäng”. På detta stadium diskuterades även vilken betydelse enskilda frågor 
skulle kunna ha för utfallet, dvs. skulle någon eller några avvikelser inom ett riskområde 
kunna leda till att hela riskområdet blev rött som indikation på allvarlig avvikelse.  

I slutfasen på frågeformuleringen inkluderades även ett par jurister som skulle kvalitetssäkra 
frågornas grund i regelverket. Det var viktigt att frågorna endast berörde sådant som 
myndigheten hade mandat att utöva tillsyn över.  I figur 26 benämns detta moment: Mappa 
frågeställningar mot juridiska paragrafer. Det var juristernas uppgift att hänföra varje fråga 
till en giltig regel. Tabell 10 innehåller exempel på detta. Tabellen har en kolumn benämnd 
Grund och där anges aktuellt regelutrymme. En annan fråga som väcktes i slutet av analys 
och designfasen (efter intern remiss), var vilka ord som skulle användas i enkäten. Valet stod 
mellan att använda enkla ord som alla kan förstå eller att använda ord som ansågs vara 
vedertagna inom branschen och som även förekom i regelverket, exempelvis i föreskrifter. 
Det var i första hand föreskrifterna som var underlag för frågeformulering. Den test som 
genomfördes var till största delen baserad på branschens vedertagna ord. Det var också 
angeläget att ha en rak meningsbyggnad, fri från dubbla villkor och tvetydigheter. Denna 
strävan blev inte helt uppfylld. Det var svårt och det blev väldigt många frågor.  

Gruppera verksamhetsutövare 
Ytterligare en viktig fråga för hela projektet var verksamhetsutövarnas gruppering. Detta var 
redan från början ett stort diskussionsämne eftersom reglerna divergerar beroende på vilken 
verksamhet tillståndet avser. Det saknades en systematisk uppdelning av verksamhetsutövarna 
som kunde användas för självvärderingen. En mindre grupp, bestående av mig själv och 
berörda enhetschefer, diskuterade igenom frågeställningen. Resultatet blev åtta olika 
grupperingar. De åtta grupperingarna skulle erhålla egen sammansättning av frågor. I tabell 
10 finns kolumner vars övergripande rubrik är blankettyper. Kolumnernas underrubriker är 
t.ex. SJF3 och SIF4 , vilket är namn på respektive grupp verksamhetsutövare. Kolumnerna har 
ett kryss för de frågor som ingår i aktuell grupps enkät. Varje verksamhetsutövargrupp fick 
alltså en egen blankettyp. Grunden för gruppindelningen var de krav som lagstiftningen ställer 
på verksamhetsutövarna. Den gruppindelning av verksamhetsutövare som projektet bestämde 
sig för var delvis ny och den hade inte använts tidigare. Gruppindelningen var inte heller 
dokumenterad i befintliga verksamhetssystem. Av denna anledning överläts till 
verksamhetsutövarna själva att bestämma vilken blankett de skulle använda (dvs. vilken typ 
av verksamhetsutövare de var). Varje blankett inleddes med uppgifter om 
verksamhetsutövaren. På så sätt skedde en uppdatering av respektive verksamhetsutövares 
kontakt- och organisationsuppgifter. Excel-arket med bl.a. frågeställningar och värdering 
(tabell 10) exporterades till Word där en blankett skapades för varje blankettyp. Det var 
programmeraren som stod för utformning och skapandet av blanketterna. 

                                                 
 

3 SJF är förkortning av stort järnvägsföretag. 
4 SIF är förkortning av stor infrastrukturförvaltare. 
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8.3.4 Fullskaletest   
På ledningsmöte, i oktober 2007, beslöts att självvärderingen skulle genomföras i form av en 
fullskaletest. Arbete med att planera testen hade startat lite tidigare i form av 
blankettutformning och en principiell skiss över genomförandet. Det var bestämt att samtliga 
aktuella verksamhetsutövare skulle besvara självvärderingen med undantag för den största 
verksamhetsutövaren vars verksamhet varit föremål för relativt omfattande förändringar pga. 
införande av ny lagstiftning. I övrigt omfattades samtliga aktuella verksamhetsutövare av 
testen. Ett adressregister exporterades från verksamhetssystemet JAS till Excel. Sändlistan 
innehöll 502 verksamhetsutövare.  

 

Figur 27. Principiell arbetsgång för begäran om självvärdering.   

Genomförande av testen 
Myndighetens verksamhetssystem användes för att ta fram adressetiketter över samtliga 
aktuella verksamhetsutövare (se figur 27) och därefter skickades ett brev ut. Brevet innehöll 
information om test av självvärdering och en hänvisning till myndighetens webbplats där 
enkäterna inklusive instruktioner, bl.a. hur val av blankett skulle gå till, var publicerade. 
Enkäten var i form av en Word-blankett med fasta svarsalternativ inklusive möjlighet att 
kommentera varje fråga. Den enklaste blanketten innehöll 34 frågeställningar och den mest 
omfattande blanketten innehöll 119 frågeställningar. Verksamhetsutövarna skickade den 
besvarade enkäten till en särskild e-postadress som var upprättad för detta ändamål. Möjlighet 
att besvara enkäten på papper fanns också. I dessa fall registrerades svaren manuellt (i en 
elektronisk blankett) så att en maskinell bedömning skulle kunna göras. De inkomna 
besvarade enkäterna lästes in i Excel och en Excel-databas med svar skapades av 
programmeraren. Värdering (poängberäkning) av enkätsvaren skedde i Excel. 

Varje gång en besvarad enkät inkom till myndigheten, oavsett om det var elektroniskt eller på 
papper, noterades att enkäten inkommit och datum för detta. På så sätt kunde enkätsvaren 
följas upp och påminnelser kunde skickas till de som inte besvarat enkäten. Påminnelser 
skedde i några omgångar under våren, t.o.m. maj 2008.  

När enkäterna var bedömda återsändes de till avsändarens e-post alternativt via vanlig post 
beroende på hur enkäten inkommit. Förfarandet fungerade bra trots att det hade förflutit 
relativt lång tid från inlämning till återkoppling.  
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Värdering av svar  
Figur 28 beskriver den övergripande gången för värdering och återkoppling till 
verksamhetsutövarna. När den besvarade enkäten kommit in läste en funktion som 
programmeraren skapat in svaren i Excel. Därmed skapades en databas i Excel. En annan 
Excel-funktion bearbetade svaren enligt villkoren i tabell 11, nedan.  De bedömda svarens 
poäng skulle införas i Wordblanketten som verksamhetsutövaren skickat in. Härutöver skulle 
poäng per riskområde samt en total sammanställning beräknas innan enkäten kunde 
återsändas till verksamhetsutövaren (se avsnitt 8.2.2).   Det var programmeraren som skapade 
alla funktioner och som hade erfarenhet från tidigare tillämpning av den principiella 
arbetsgången för självvärderingen enligt skisserna i figurerna 28 och 29. 

 

 

Figur 28. Principiell arbetsgång för bedömning och återkoppling av bedömd självvärdering. 

Parallellt med att de besvarade enkäterna inkom påbörjades arbetet med att bedöma svaren. 
Programmeraren erhöll underlag i form av frågetabellen, se tabell 10, och översatte denna till 
en ny, se tabell 11. Frågan definierades dels med bokstav som identifierade riskområdet (H = 
hälsa) och dels med nummer som var frågans nummerordning inom riskområdet. Rubriken 
text i tabell 11 innehåller bedömningsgrunderna från tabell 10 och i resterande kolumner är 
bedömningsgrunderna översatta till kodning. Kolumen Tal 1 anger poängen för respektive 
svar och kolumnen Villkor 1 anger om det finns något villkor för att svarspoängen ska råda. I 
detta exempel är villkoret att verksamhetsutövaren i de inledande frågorna om sin verksamhet 
ska ha angett att verksamheten har personal eller inhyrda företag, som utför uppgifter med 
betydelse för säkerheten s.k. säkerhetstjänst. Om detta inte stämmer är frågorna irrelevanta.  

Tabell 11. Utdrag från värderingsmall.  

Fråga Text Tal 1 Villkor 1 Tal 2 Villkor 2 

H1 
Om 01=Ja/ Ja=0p, Nej=3p, Ej akt=3p 
Om 01=Nej/Ej akt; Ja/Nej/Ej akt=0p 0/3/3 S1=1     

H2 
Om 01=Ja/ Ja=0p, Nej=3p, Ej akt=3p 
Om 01=Nej/Ej akt; Ja/Nej/Ej akt=0p 0/3/3 S1=1     

H3 
Om 01=Ja/ Ja=3p, Nej=0p, Ej akt=0p 
Om 01=Nej/Ej akt; Ja/Nej/Ej akt=0p 0/3/0 S1=1     

H4 
Om 02 =ja/Ja=0p, nej=4p, ejakt=4p  
Om 02=nej/ejakt; ja/nej/ejakt = 0 0/4/4 S2=1     
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Kontroll av enskilda enkäter 
Det var en test som genomfördes men det var ändå viktigt att alla svar var korrekt värderade 
innan enkäterna återsändes. Av denna anledning framställdes en pivottabell över samtliga 
enkäter och deras svar. Tabellen fick namnet AllaSvar.  

Det var många frågor och svar att kontrollera. Det kom in 384 besvarade enkäter och det var 
viktigt att värderingen av varje enskild fråga var rätt. Det var också angeläget att värderingen 
var rimlig. Av denna anledning skapades ytterligare ett verktyg i Excel som möjliggjorde 
simulering av olika värderingar av frågornas svar.  

8.3.5 Utvärdering och avslut på utvecklingsprojektet 
Testverksamheten utvärderades inför beslut om en eventuell fortsättning. I mars 2009 hölls ett 
möte där jag redogjorde för projektets genomförande, resursförbrukning under 
utvecklingsprojektet och för några av de resultat vi fått fram. På mötet beslutades att test av 
självvärdering kunde avslutas och att självvärderingen inte skulle övergå till drift. Beslutet 
motiverades med att tillämpning av självvärdering som metod kräver stora investeringar och 
utvecklingsinsatser i form av att myndigheten behöver fortsätta utveckla rutiner för 
självvärdering och att ett nytt informationssystem behövs. Det framfördes också att 
självvärderingen fortlöpande kräver resurser för förvaltning t.ex. vid regelförändringar. Det 
främsta motivet att inte fortsätta utvecklingsarbetet var att de resultat som testen gav inte var 
tillräckliga för att motivera fortsatta investeringar.  Det var även svårt att avgöra vilken typ av 
tillsyn självvärderingen skulle hänföras till; skulle den betraktas som egenkontroll inklusive 
anonymitet för verksamhetsutövaren eller vara en obligatorisk tillsyn som erbjuder 
sanktionsmöjligheter.  

Kravdokumentation 
Eftersom utvecklingsprojektet avslutades efter genomförd testperiod blev ingen 
kravdokumentation för ett framtida informationssystem framtaget. I denna licentiatavhandling 
undersöks bl.a. hur en verksamhetsteori kan skapa spårbarhet till kravdokumentation. För att 
kunna påvisa spårbarhet har innehållet i detta kapitel legat till grund för framtagande av 
kravdokumentation som presenteras i avsnitt 11.2 i samband med att spårbarhet mellan 
verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn och kravdokumentation för självvärdering illustreras 
och förklaras.  
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9 Fall 2 – Utveckling av händelseregister 

Detta kapitel beskriver det andra fallet i denna licentiatavhandling: utveckling av ett 
händelseregister för rapportering och analys av anmälda händelser. I denna 
licentiatavhandling följs utvecklingsprocessen från start i mars 2006 fram till leverans av 
kravspecifikation maj 2010. Kravspecifikationen togs fram av en extern leverantör. De erhöll 
en förberedande kravspecifikation som framställdes inom utvecklingsprojektets ram.  Detta 
kapitel är beskrivande och det har delats upp i två huvudavsnitt där det ena innehåller en 
verksamhetsbeskrivning och det andra beskriver själva utvecklingsprocessen. 
Verksamhetsbeskrivningen utgör grunden för att skapa en instans av verksamhetsteorin för 
riskbaserad tillsyn, vilket sker i avsnitt 10.3. Några relevanta delar av den kravdokumentation 
som genererats av den externa leverantören återfinns i bilaga 2. Beskrivning av 
utvecklingsprocessen utgör grund för beskrivning och analys av tillvägagångssättet, vilket 
sker i avsnitten 11.3. 

 

9.1 Bakgrund till utvecklingsprojektets bildande 
Den 1 juli 2004 fick Sverige en ny järnvägslag (2004:519) och en säkerhetsmyndighet för 
järnvägssystemet inrättades genom att Järnvägsinspektionen, som organisatoriskt tillhörde 
Banverket, bildade en ny myndighet, Järnvägsstyrelsen. Bägge dessa händelser skedde med 
anledning av nya regler i EU:s järnvägssäkerhetsdirektiv 2004/49/EG. Arbetet med att 
införliva järnvägssäkerhetsdirektivet i svensk lag fortsatte även efter bildandet av 
säkerhetsmyndigheten. Det andra järnvägspaketet (Ds 2005:56) innehöll regeringens förslag 
till ändring av bl.a. järnvägslagen (2005:519), lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana 
och spårväg och lag (1990:713) om undersökning av olyckor. Förslag till förändringar innebar 
bl.a. att den nationella säkerhetsmyndigheten över järnvägssystemet inte längre skulle utreda 
olyckor, tillbud och andra avvikelser. Detta skulle överlåtas till Statens haverikommission 
(SHK). En annan förändring var att säkerhetsmyndighetens skulle ta fram en årlig nationell 
säkerhetsrapport som skulle överlämnas till den europeiska järnvägsbyrån (ERA 5 ). Den 
nationella säkerhetsrapporten skulle kunna jämföras mellan de olika EU-länderna och därför 
behövde rapporten ha ett gemensamt innehåll och en gemensam utformning för samtliga 
medlemsstater.  

Med anledning av nämnda förändringar och utifrån säkerhetsmyndighetens uppdrag att samla 
information om olyckor, tillbud och andra avvikelser startade myndighetens ledning ett 
utredningsarbete som fick namnet säkerhetsbestämningsprojektet. Frågeställningarna som 
bearbetades i utredningen var:  

1. Hur påverkar de nya kraven säkerhetsmyndighetens organisation och arbetssätt, med 
fokus på olycksutredningarna? 

2. Hur ska säkerhetsmyndigheten arbeta med riskbaserad tillsyn – vilken påverkan får det 
på organisation och arbetsmetoder? 

3. Hur ska en årlig säkerhetsrapport utformas och vad ska den innehålla? 
4. Vad ska verksamhetsutövarnas årliga säkerhetsrapport innehålla? 
5. Vilken information ska säkerhetsmyndigheten samla in?  

                                                 
 

5 ERA är förkortning av European Rail Agency. 
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6. Hur ska datainsamling ske? 

Säkerhetsbestämningsprojektet hade uppdrag att skapa förutsättningar för att genomföra 
datainsamling av inträffade olyckor och tillbud samt föreslå organisation och arbetssätt för 
detta. 

Den aktuella situationen var att säkerhetsmyndigheten redan samlade information om 
inträffade olyckor, tillbud och andra avvikelser, hädanefter kallat händelser. Detta skedde 
genom en telefonberedskap som var bemannad dygnet runt, årets alla dagar. Det var genom 
telefonberedskapen som utredargruppen och säkerhetsmyndighetens övriga verksamheter fick 
information om inträffade händelser (Karlsson, 2007). Inom utredningens uppdrag 
genomfördes en förändringsanalys och i denna framkom att förändringsbehoven var:  

 Att skapa tydlighet i produkt, mottagare och mål för processen olyckor och tillbud (där 
insamling, utredning eller följande av verksamhetutövarnas utredningar utfördes).  

 Att utveckla verktyg och metoder för analyser, djupstudier och telefonberedskap. 
 Att identifiera säkerhetsrisker i järnvägssystemen.  
 Att analysera säkerhetsrisker.  
 Att få kunskap om fel och brister i tekniska delsystem och komponenter.  
 Att få kunskap om säkerhetsrisker vid val av tillsynsobjekt. 

Det fanns ett behov av att utnyttja kunskapen om redan inträffade olyckor och tillbud bättre, 
och att utveckla riskbaserade arbetsmetoder. Samtidigt efterfrågades en struktur för 
informationsöverföring mellan händelserapportering och övriga processer. Dessa behov styrde 
resten av utredningsarbetet vilket resulterade i att arbetet med att utveckla självvärdering som 
en riskbaserad arbetsmetod påbörjades, och att arbetet med utveckling av ett händelseregister 
som stöd för den nya olycks- och tillbudsprocessen, som fick namnet analysprocess, fortsatte. 
Analysprocessen delades inledningsvis upp i tre delprocesser: telefonberedskap, statistik och 
analys. Det är telefonberedskapen som fortsättningsvis beskrivs eftersom den levererade 
kravspecifikationen som analyseras i denna licentiatavhandling.   

9.2 Verksamhetsbeskrivning av telefonberedskapen 
Verksamhetsbeskrivningen handlar om myndighetens telefonberedskap. Händelseregistret ska 
i första hand stödja analysprocessen där delprocessen telefonberedskap ingår. Processens 
resultat bidrar med underlag bl.a. till tillsynsprocessen, vilket framgår av figur 29.  

 

Figur 29. Telefonberedskapen är en pre-process till den riskbaserade tillsynsprocessen. 
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I figur 30 framgår att delprocessen telefonberedskapen i sin tur har tre delprocesser: en 
delprocess som startar när en inträffad händelse anmäls - Telefonberedskap; en delprocess 
som initieras om SHK meddelar att de avser att utreda en händelse - SHK-process, och en 
delprocess för att risk- och aktivitetsbestämma händelserna - Veckomöteshantering. Processen 
kallas för veckomöteshantering eftersom varje beredskapsvecka sammanfattas på ett 
veckomöte där veckans anmälda händelser analyseras och riskvärderas. Benämningen 
telefonberedskap finns alltså två gånger: en gång som övergripande processnamn och den 
andra gången som en delprocess i den övergripande processen. Detta förhållande har 
upptäckts i och med framtagandet av licentiatavhandlingen och det har inte varit möjligt för 
mig att påtala behovet av nya benämningar, eftersom jag eftersträvar att återge verkligheten 
har jag behållit benämningarna.  

 

Figur 30. Telefonberedskapen har tre delprocesser.  

I avsnitten 9.2.1 till 9.2.2 beskrivs processen utifrån flödet i figur 30 som omfattar 
Telefonberedskap -> Veckomöteshantering.  

Utvecklingsprocessen omfattar hela processen. Av praktiska och utrymmesmässiga skäl 
beskrivs endast telefonberedskapen och veckomöteshanteringen. Det är de del-processerna 
som behandlar samtliga anmälda händelser. SHK-processen berör endast de händelser som 
SHK meddelar att de tänker utreda och det är ett fåtal av alla anmälda händelser. Likaså är det 
inte alla händelser som får konsekvenser i form av personskador.  

9.2.1 Telefonberedskap 
Processen för telefonberedskap pågår kontinuerligt, dygnet runt, årets alla dagar. En händelse 
initieras hos myndigheten när den anmäls till myndigheten. Det är järnvägslagen, 
järnvägsförordningen och lag och förordning om undersökning av olyckor som reglerar vem, 
när och till vem en inträffad händelse ska anmälas. Dessa händelser benämns 
anmälningspliktiga händelser. Alla anmälda händelser tas emot av den handläggare som har 
telefonberedskapen. Händelsen registreras i det befintliga informationssystemet JAS 
(Järnvägsinspektionens Administrativa System) oavsett om den är anmälningspliktig eller 
inte. Det kan vara svårt att omedelbart klassificera om en händelse är anmälningspliktig eller 
inte, därför sker detta på veckomötet. Det är verksamhetsutövarna som ska anmäla inträffade 
händelser till myndigheten. Anmälan ska ske i så nära anslutning till händelsens inträffande 
som möjligt. Varje verksamhetsutövare har skyldighet att anmäla händelserna. Uppgifter som 
ska lämnas vid anmälan finns tillgängligt i en föreskrift om säkerhetsrapportering av olyckor, 
tillbud och andra väsentliga fel och brister.  
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Det är ofta mer än en verksamhetsutövare som är inblandad i en händelse. Det leder till att det 
kan vara flera olika aktörer som anmäler samma händelse. Likaså kan helt oberoende 
händelser inträffa ungefär samtidigt, fast på olika platser. Det är alltså viktigt att skilja 
händelserna åt och vem som rapporterar, för att en så rätt bild över händelseförloppet som 
möjligt ska bli känd. När en händelse anmäls följer handläggaren ett fastställt formulär för 
informationsinhämtning om händelsen. De uppgifter som samlas in är bl.a. uppgifter om vem 
som anmäler händelsen, andra berörda verksamhetsutövare, vad som har hänt, var och när det 
hände samt olika omständigheter kring händelsen beroende på vilken typ av händelse anmälan 
avser. Det sker också en klassificering av händelserna som exempelvis urspårning, 
personolycka, plankorsningsolycka och brand. Varje händelseklass har olika egenskaper som 
handläggaren försöker få klarhet kring för att händelsen ska kunna analyseras.  

Så snart händelsen har anmälts börjar handläggaren som har telefonberedskap att samla 
kompletterande information och värdera om händelsen ska anmälas till Statens 
haverikommission (SHK). SHK har tagit fram en kriterielista över händelser som ska anmälas 
till dem.  De aktiviteter som utförs av telefonberedskapshandläggaren är:  

 Ta emot och registrera anmäld händelse på elektronisk anmälningsblankett i Excel. 
 Samla kompletterande information om händelsen. Anmälningsblanketten utgör stöd 

för handläggarens insamling av information (se bilaga 1).  
 Beslut att vidarerapportera händelsen till SHK, eller inte. 
 Beslut att informera berörd chef. Berörd chef informeras omgående om SHK får 

anmälan, om media kan vara intresserade av händelsen eller om det kan vara aktuellt 
med en akut tillsyn (pga. händelsens allvarliga karaktär).  

 Beslut att informera Myndigheten för säkerhet och beredskap om händelsen 
involverade farligt gods.  

Telefonberedskapens produkt är en rapporterad händelse.  Varje anmäld händelse registreras i 
informationssystemet oavsett om den är anmälningspliktig eller inte. Händelsen anses vara 
rapporterad när erforderliga uppgifter om händelsen har samlats in. Det framgår av 
anmälningsblanketten vilka uppgifter som erfordras.  

9.2.2 Veckomöteshantering 
Telefonberedskapen byter handläggare varje vecka. Efter avslutad beredskapsvecka, i 
anslutning till att beredskapen övergår till nästa handläggare på beredskapslistan, 
sammankallar samordnaren av telefonberedskapen till ett veckomöte. På veckomötet 
analyseras veckans anmälda händelser. De som deltar på veckomötet är analysgruppens 
handläggare, en handläggare från tillsynsprocessen och telefonberedskapens handläggare. 
Samordnaren av telefonberedskapen är sammankallande. På veckomötet bedöms veckans 
anmälda händelser avseende: anmälningsplikt, risknivå, personskador, SHK-anmälan och 
farligt gods. Bedömning av en händelses risknivå sker utifrån en fastställd riskmatris. 
Händelse som värderas ha hög risk anmäls vidare för eventuell tillsynsaktivitet. Övriga 
händelser lagras och används bl.a. för analysenhetens arbete och i tillsynsprocessens planering 
av tillsynsaktiviteter. Beslut att utföra personskadekontroll innebär att fastställa antal skadade, 
allvarligt skadade och dödade. Definitionerna för detta följer EU-regler, exempelvis anses en 
person vara allvarligt skadad om denne vistats på sjukhus mer än 24 timmar pga. den 
inträffade händelsen. Veckomötets produkt är en risk- och aktivitetsbestämd händelse.  
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Händelser som Statens haverikommission (SHK) väljer att utreda ska diarieföras hos 
myndigheten. SHK:s besked att de utreder en anmäld händelse initierar SHK-processen i figur 
30. I anteckningarna från veckomötet noteras att händelsen anmälts till SHK och vilket beslut 
de har fattat.  

Rapporterade händelser lagras i ett informationssystem (befintligt system heter JAS). De 
rapporterade händelserna genomgår viss bearbetning som beskrivits ovan. Databasen med 
anmälda händelser används för uppföljning av säkerheten i järnvägssystemet; t.ex. statistik till 
Trafikanalys över bl.a. antal skadade och dödade personer och den årliga säkerhetsrapporten 
till ERA (Europeiska järnvägsbyrån). Andra exempel på uppföljning är framtagande av 
tertialrapport där periodens händelser sammanställs och bearbetas. Tertialrapporter och övriga 
analysrapporter utgör, tillsammans med vissa enstaka händelser, underlag för 
tillsynsprocessens planerade tillsyner. Även andra processer kan begära underlag från 
analysgruppen, exempelvis kan den tekniska enheten vara intresserand av att följa upp om 
någon speciell fordonstyp förekommer oftare i olyckssammanhang än andra fordonstyper. 

9.3 Utvecklingsprocess för händelseregistret 
I detta avsnitt om händelseregistrets utvecklingsprocess beskrivs processen för att arbeta fram 
underlag till en verksamhetsnära kravspecifikation enligt figur 31.  

 

 

Figur 31. Övergripande beskrivning av utvecklingsprocessen.  

Uppdraget (se avsnitt 9.1) innebar att både förändringsanalys, processkartläggning, 
kartläggning av myndighetens befintliga informationssystem samt kartläggning av 
verksamhetsutövarnas system för rapportering av olyckor och tillbud behövde göras. Dessa 
aktiviteter bedrevs parallellt och arbetet dokumenterades bl.a. i en magisteruppsats vid 
Högskolan Dalarna (Karlsson, 2007). Förändringsanalys, processkartläggning och 
kartläggning av befintliga informationssystem avslutades i juni 2006 medan kartläggning av 
verksamhetsutövarna pågick hela 2006.  

9.3.1 Förändringsanalys  
Under våren 2006 påbörjades alltså ett förändringsarbete inom myndigheten. Det 
formulerades som ett uppdrag (se avsnitt 9.1) och genomfördes med hjälp av 
förändringsanalys enligt FA-SIM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Förändringsanalysen 
bedrevs i nära samarbete med myndighetens utredargrupp som var den primära målgruppen 
för förändringen. Gruppen och utredaren träffades cirka en 3 timmar per vecka under våren 
och hösten 2006. I juni 2006 presenterades preliminära resultat av förändringsanalys och 
processkartläggning för myndighetens ledning. Beslutet innebar att vissa förändringsförslag 
avseende utredargruppens arbetssätt och funktion accepterades som grund för fortsatt arbete.  
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Utredargruppens process som tidigare kallats Olyckor och tillbud fick namnet Analys och 
gruppen bytte namn till Analysgrupp istället för Utredargrupp. Det är huvudsakligen 
beskriven process för telefonberedskap (avsnitt 9.2) samt processer för analys och statistik 
enligt utredningens förslag som kom att gälla. Analysprocessen var inte helt ny men vissa 
förändringar skedde ändå. Analysgruppen skulle:  

 Sluta utreda olyckor och tillbud. Denna uppgift överfördes till SHK.  
 Analysera och riskbedöma rapporterade händelser  
 Meddela SHK när allvarliga händelser inträffat 
 Producera olycksstatistik till Trafikanalys och till ERA 
 Producera analysrapporter för internt bruk  

 

Den nya analysprocessen innebar kortfattat att de inkommande datakällorna skulle vara 
anmälda händelser via telefonberedskapen, datainsamling från verksamhetsutövarnas 
avvikelsehantering och återkoppling från tillsynsprocessen.  Olika slags rapporter skulle 
produceras och rapporterna hade både interna och externa mottagare (se figur 32). 

 

 

Figur 32. Karta över analysprocessen (från Karlsson, 2007).  

I samband med att händelser skulle riskvärderas uppstod behov att utveckla kunskap om 
risker och riskhantering. Under hösten 2006 fokuserade analysgruppen på att öka förståelsen 
och kunskap om hur riskbaserad tillsyn kan påverka analysprocessen. För att öka kunskapen 
om riskhantering genomfördes en skräddarsydd utbildning i riskanalys som bl.a. omfattade 
felträdsanalys av identifierade risker i järnvägssystemet. Vi gjorde även studiebesök hos 
Statens Kärnkraftsinspektion som har stor erfarenhet att jobba med riskhantering i sin 
tillsynsverksamhet och dessutom har informationssystem för insamling av rapporterade 
händelser. Den nya analysprocessen dokumenterades bl.a. med hjälp av kartan i figur 32 och 
handlingsgrafer, som senare kunde användas som underlag för kravdokumentation (se bilaga 
2).  

9.3.2 Kartläggning av processer, aktörer och informationssystem 
Kartläggningen av myndighetens processer genomfördes initialt i uppdraget. Det var jag själv 
som genomförde processkartläggningen utifrån myndighetens interna rutinbeskrivningar. Jag 
stämde fortlöpande av processbeskrivningarna med cheferna. De kartlagda processerna 
dokumenterades och godkändes av myndighetens ledningsgrupp (Karlsson, 2007).  

Kartläggning av några verksamhetsutövares rutiner och informationssystem för rapportering 
av händelser skedde i form av studiebesök hos verksamhetsutövarna. Det var jag samt någon 
av handläggarna i utredargruppen som genomförde studiebesöken. Vi valde stora, mellanstora 
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och små verksamhetsutövare bland järnvägsföretagen. Infrastrukturförvaltarna 
representerades av en stor statlig organisation och av en mindre aktör med eget industrispår 
(Karlsson, 2007). Resultatet av kartläggningen visade att de stora och mellanstora aktörerna 
var väl förberedda för ett informationsutbyte med externa organisationer. Det var snarare en 
efterfrågad tjänst/produkt eftersom organisationerna såg möjligheter till enklare och snabbare 
rapportering av obligatoriska uppgifter. Däremot hade inte alla verksamhetsutövare 
datoriserade informationssystem. Ett par av de mindre organisationerna förde sin 
avvikelserapportering i ett Excel-ark. De hade inte heller så stor volym av rapporterade 
avvikelser och de bedömde att de skulle kunna rapportera händelser till myndigheten via ett 
webbgränssnitt.   

Kartläggningen omfattade även en studie av den studerade myndighetens befintliga 
informationssystem inklusive bestämning av systemarkitekturprincip. 

 

Figur 33. Myndighetens systemarkitektur - isolerade öar (Karlsson, 2007). 

Kartläggningen av myndighetens befintliga verksamhetssystem och systemarkitektur visade 
att myndighetens arkitektur kännetecknades av isolerade öar, dvs. information om händelser 
registrerades och lagrades i olika system som inte kommunicerade med varandra (se figur 33). 
Handläggarna fick leta efter uppgifter i olika system. Kartläggningen visade även att 
verksamhetssystemet inte var anpassat för att lagra hela behovet av information om anmälda 
händelser. Det utökade behovet av information med anledning av riskbaserad tillsyn och 
arbetet med analys av händelser för att t.ex. identifiera tendenser bland olyckor och tillbud, 
fanns inte heller representerat i det befintliga systemet. Det uppstod diskussion inom 
myndigheten huruvida det befintliga verksamhetssystemet var tillfyllest eller inte och om 
myndigheten skulle avveckla befintligt system och investera i nyutveckling. Myndigheten 
beslöt att det befintliga systemet skulle avvecklas, att data från befintligt system skulle 
migreras till det nya samt att driftsättning av nyutvecklade register skulle ske parallellt med 
avveckling av det gamla systemet. Det beslöts att händelseregistret skulle bli en del av det 
nyutvecklade systemet.  
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9.3.3 Analys 
Det var förändringsanalysen och kartläggningarna som lade grunden för systemförslag och 
sammanställning av informationsbehov för den nya analysprocessen. Datainsamling 
planerades att ske både från telefonberedskapen och från verksamhetsutövarnas 
rapporteringssystem. 

Systemförslaget innehöll förslag på:  

 Princip för systemarkitektur baserad på verksamhetsbaserad systemarkitektur (VBS) 
(Axelsson & Goldkuhl, 1998). 

 Funktionalitet som ska utvecklas:  
- Inläsning och lagring av data från externa aktörer. 
- Registrering av uppgifter om anmälda händelser, gemensamma säkerhetsindikatorer  
- Bearbetning av bl.a.: statistik till Trafikanalys, årlig säkerhetsrapport,  riskbaserad 
tillsyn 
- Överföring av data till MS Office-paketet  

 Informationsmodell för nytt händelseregister. 
 Principiell meddelandeanalys för händelserapportering. 

Beslutet att utveckla ett nytt verksamhetssystem fattades i juni 2006. Under hösten fortsatte 
arbetsgruppen med analys av informationsbehovet samt utveckling av det nya 
händelseregistret (nedan kallat analysfas). När analysgruppens arbete hade implementerats 
och det som återstod var utveckling av nytt händelseregister blev arbetsgruppens arbete 
temporärt vilande eftersom jag skulle fokusera mer på utveckling av verksamhetsutövarnas 
självvärdering. Arbetet återupptogs under 2008, när test av självvärdering hade påbörjats.  

Vi återupptog arbetet där vi slutade, dvs. med inventering av informationsbehov. Ytterligare 
inventering av informationsbehov skedde med utgångspunkt från telefonberedskapens 
anmälningsblankett (som hade reviderats), krav på rapportering till den europeiska 
järnvägsbyrån (ERA) och krav på statistik till Trafikanalys. Därutöver diskuterades vilken 
information analysgruppen skulle vilja ha, t.ex. önskades mer information om platsen där en 
händelse inträffat. Informationsbehovet listades i en tabell, även kallad informationslista.  I 
tabellen särskiljdes om informationen skulle ingå i rapport till Trafikanalys, ERA och/eller 
telefonanmälan. Det blev en lång lista över informationsbehov som tillsammans med 
utformningen av anmälningsblanketten, utgjorde underlag till den konceptuella datamodellen. 
Det var min uppgift att hålla informationslistan uppdaterad. Det var framförallt arbetsgruppen, 
som bestod av analysgruppens handläggare, som bidrog med uppgifter om aktuellt 
informationsbehov. Själv kontrollerade jag att informationsbehovet inkluderade villkor i 
regelverket t.ex. enligt myndighetens föreskrifter och EU:s säkerhetsdirektiv som inte hade 
implementerats i svensk lag. Analysarbetet resulterade i kravdokumentation som grundade sig 
på VIBA 93 (Goldkuhl, 1993) och VIBA 99 (Ågerfalk, 1999), se tabell 12. Det var jag som 
sammankallade och dokumenterade mötena med arbetsgruppen.  
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Tabell 12. Dokumentation som framställdes i analysfasen.  

Analysens dokumentation  Aktörer 

Informationslista 
Handlingsgraf  
Datasystemöversikt 
Meddelandeöversikt 

Arbetsgruppen 

Begreppslista  
Attributlista 
Konceptuell datamodell 
ISP/ASP 
e-interactionlist 

Utredaren (jag själv) 

Arbetsgruppen var engagerad i framtagande av informationslistan, handlingsgrafer, 
datasystemöversikt och meddelandeöversikt. Den övriga dokumentation tog jag själv fram 
med hjälp av underlagen som producerats i samarbete med arbetsgruppen.  Uppgifter om 
systemkrav, behörigheter, sekretess, hårdvara och andra förutsättningar kunde utelämnas 
eftersom händelseregistret skulle ingå som en del i verksamhetssystemet TRAP 
(Transportstyrelsens Administrativa Program). Däremot lämnades uppgift om aktuella roller i 
händelseregistret och deras behov av behörighet. Analysens dokumentation sammanställdes 
till en rapport som överlämnades till företaget som hade uppdrag att utveckla det nya 
verksamhetssystemet TRAP. Det var deras arbete som resulterade i slutgiltig 
kravdokumentation. Relevanta delar av deras kravspecifikation återfinns i bilaga 2. 
Kravdokumentationen i bilaga 2 används i kravanalysen i avsnitt 11.2.  
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10 Karaktärisering av riskbaserad tillsyn 

Detta kapitel avser att svara på den första forskningsfrågan: Vad karaktäriserar riskbaserad 
tillsyn? Den praktikgeneriska modellen används som ett raster för att generera en 
verksamhetsteori om riskbaserad tillsyn. Det är en MGT-analys (se avsnitt 2.6) som 
genomförs eftersom underlag som analyseras kommer både från litteraturstudier och 
empiriska studier. Underlaget till analysen återfinns framförallt i tre kapitel där kapitel 5, om 
statlig tillsyn och den generella tillsynsprocessen, utgör basen. Riskhantering (kapitel 6) och 
en induktiv analys av riskbaserad tillsyn i praktiken (kapitel 7), ingår också som underlag i 
detta kapitels verksamhetsanalys. Karaktärisering av riskbaserad tillsyn innebär också att det 
övergripande fallet som är en myndighet som utför sin tillsyn riskbaserat beskrivs. De två 
fallen Utveckling av självvärdering och av händelseregister är underenheter till det 
övergripande fallet. Det är underenheterna som analyseras i kapitel 11. Det är med andra ord 
både möjligt och motiverat att beskriva fallen självvärdering (kapitel 8) och händelseregistret 
(kapitel 9) utifrån samma modell som det övergripande fallet. Detta kapitel avslutas med att 
verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn tillämpas på de två fallen. 

 

10.1 En verksamhetsteori för riskbaserad tillsyn 
Den praktikgeneriska modellen innehåller generiska kategorier som hjälper till att analysera 
en verksamhet (se avsnitt 3.3). I detta avsnitt kommer modellens kategorier att vägleda arbetet 
med att ta fram en verksamhetsteori för riskbaserad tillsyn. Analysen följer de tre steg som 
återfinns i avsnitt 3.4: 1) en grafisk modell, 2) processbeskrivning inklusive transaktionella 
förutsättningar och 3) infrastrukturella förutsättningar. Vägledande i arbetet har framförallt 
varit kategorierna och deras innebörd och deras relationer. Även de praktikgeneriska frågor 
som Goldkuhl & Röstlinger (2005) presenterat har bidragit.  

I verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn saknas några av den praktikgeneriska modellens 
kategorier, bl.a. några av de infrastrukturella förutsättningarna eftersom dessa inte har 
bedömts beröras av tillämpningarnas härledning till kraven. Av samma skäl saknas även 
handlingsobjektet Ersättning och aktören Produktfinansiär. Om en verksamhetsanalys skulle 
genomföras för någon annan verksamhet och dess kontext, bör samtliga kategorier ingå i 
analysen innan någon kategori utesluts. Tillämpning av modellen har situationsanpassats.  

10.1.1 En grafisk modell över den riskbaserade tillsynsprocessen 
Det är dags att återgå till den schematiska praktikgeneriska modellen över tillsynsprocessen 
som presenterades i avsnitt 5.3 om tillsynsprocessen, och komplettera den med 
riskhanteringens två faser: Riskbedömning (RB) och Riskers åtgärdande (RÅ) som beskrevs 
närmare i avsnitt 6.5. Riskbedömning innefattar de två aktiviteterna att identifiera risker och 
att värdera riskerna. Detta görs m.h.a. riskanalyser och resultatet kan användas i fasen för 
riskers åtgärdande. När riskbedömning anges i nedanstående analys av den riskbaserade 
tillsynsprocessen menas att identifiering och/eller värdering av risker genomförs m.h.a. någon 
metod för riskanalys, sådana metoder kan även innebära att använda sig av sin magkänsla, 
dvs. en subjektiv riskanalys (se avsnitt 7.3)  

I figur 34 identifieras viktiga praktikgeneriska kategorier och det är tillsynsprocessen som är i 
fokus. Tillsyn involverar flera olika aktörer t.ex. verksamhetsutövare som ska följa ett 
regelverk i sin verksamhetsutövning och tillsynsmyndigheten som kontrollerar att reglerna 
följs. Verksamhetsutövarna kan vara tillsynsobjekt men i första hand är det deras verksamhet 
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som är det6. En verksamhetsutövare blir till ett tillsynsobjekt när verksamhetsutövaren själv 
ska uppfylla vissa krav för att få bedriva verksamheten, t.ex. kan det finnas krav på 
ekonomiska förutsättningar för att få bedriva en viss verksamhet. Det är sådana regler som 
kontrolleras i tillsynen.  

 

 

Figur 34. Grafisk modell över verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn.  

Den praktikgeneriska modellen utgår ifrån att någonting görs, dvs. att något förädlas i en 
process. De förutsättningar som behöver uppfyllas innan transaktionen kan ske är uppdrag, 
underlag och ersättning. I denna studie exkluderas förutsättningen ersättning eftersom detta 
inte kunnat studeras då tillsynsprocessen helt finansieras av anslag från statsmakten. Pilarna 
mellan ”genomföra-rutan” och handlingsobjekten kallas transaktionspilar (se figur 7). Tanken 
är att transaktionspilarna ska ange riktning i kommunikationen/transaktionen och därför kan 
pilarna vara dubbelriktade.  Utöver detta finns infrastrukturella förutsättningar som både 
villkorar och möjliggör processens genomförande. Dessa förutsättningar avser regler, 
baskapital, basuppdrag, kunskap, instrument m.m. Den beskrivning av processen för 
riskbaserad tillsyn som finns i avsnitt 10.2 har stöd av figur 34.  

10.1.2 En riskbaserad tillsynsprocess 
Figur 35 kan läsas horisontellt, som en process I detta avsnitt kompletteras den grafiska 
konceptualiseringen med en processbeskrivning som har faserna initiera, genomföra, avsluta 
samt en fas för uppföljning, planering och utveckling. Initiering är det som sker när ett 
uppdrag skapas. När ett tillsynsärende har skapats övergår det till en genomförandefas där 
bl.a. underlag begärs in för bedömning. Tillsynsärendet avslutas när det slutliga beslutet 
producerats (fasen avsluta).  

                                                 
 

6 En definition som fastställdes i avsnitt 5.3.1 
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Aktörsroller 
Aktörerna är viktiga eftersom de utför praktikens handlingar. Identifierade aktörer i figur 34 
är: myndighetens anställda (producenter) som kan vara handläggare eller chef samt 
verksamhetsutövare (försörjare och huvudklient). Verksamhetsutövare representeras av 
anställda eller uppdragstagare med olika roller. Allmänheten eller medborgare och näringsliv, 
är sidoklienter. De kan påverka processens initiering bl.a. genom att anmäla en 
verksamhetsutövare för brott mot någon regel. Det är sidoklienterna som ska skyddas av 
tillsynen. Informationssystem kan också användas för att utföra producenternas handlingar, i 
den meningen är de också producenter.  

Initiera riskbaserad tillsyn 
Viktiga frågor för myndigheten (tillsynsorganet) är vad som behöver tillsyn, vem som ska få 
tillsyn och när i tiden det ska ske. En utgångspunkt vid planering av tillsynsaktiviteter är att 
verksamhetsutövare (klienterna) inte direkt efterfrågar tillsyn. Även om många av dem, på ett 
övergripande plan, inser att det behövs kontroller så efterfrågar de inte tillsyn som en tjänst 
bland andra tjänster. En anledning till detta är att beslutet efter genomförd tillsyn kan gå 
klienten emot. Tillsynsorganet kan därför inte vänta på att få uppdrag från klienten utan måste 
hitta andra vägar för att identifiera behoven. I normalfallet har tillsynsorganet ett regelverk 
som anger vad som ska tillsynas. Med begränsade resurser önskar myndigheten prioritera 
mellan tillsynsobjekt för att effektivisera tillsynen. Ett sätt att prioritera kan vara att analysera 
inträffade och anmälda oönskade händelser, där de oönskade händelserna representerar risker. 
Då kan en bild av områden som verkar riskfyllda framträda: vilka klienter har högre risk att 
råka illa ut och vid vilken typ av händelser? I en riskbaserad tillsynsprocess sker analysen 
med hjälp av en riskanalys. En riskbedömning initierar både planerade och oplanerade 
tillsynsuppdrag när tillsynsprocessen är riskbaserad.  

Genomföra riskbaserad tillsyn 
I själva produktionen sker i första hand en jämförelse av hur väl klienterna uppfyller 
regelverkets villkor. Syftet med tillsynen är att kontrollera att klienterna har tillsynsobjektet 
under kontroll. I produktionen sker alltså en riskbedömning som syftar till att åtgärda riskerna. 
Tillsynsmetoder finns bl.a. beskrivna i interna rutiner (som tillhör infrastrukturen), men de 
anställda måste ha förtrogenhet med rutinerna och dess tillämpning (proceduriell och 
kategoriell kunskap). En tillsynsmetod är t.ex. okulär besiktning av ett tillsynsobjekt. En 
annan metod är brevinspektion där klienten besvarar frågor och tillhandahåller adekvata 
dokument. De underlag som förser tillsynsprocessen med information kommer från klienterna 
som även har rollen som försörjare. När riskbaserad tillsyn tillämpas riskbedömer 
producenterna tillsynsobjektet med hjälp av underlag från verksamhetsutövarna. 

Avsluta riskbaserad tillsyn 
Processen avslutas genom att ett beslut fattas. Beslutet är processens resultat/produkt. 
Slutprodukten av genomförd granskning är avsedd att släcka eller reducera, dvs. åtgärda en 
risk. Den produkt som produceras i processen för riskbaserad tillsyn är ett beslut (beslutet kan 
i vissa fall även vara i form av en rekommendation). Produkten riktar sig i första hand till 
huvudklienten men beslutet påverkar även medborgare och näringsliv (sidoklienter). Det är 
som tidigare nämnts sidoklienten som ska skyddas från skadlig påverkan av klientens 
verksamhet.  

Uppföljning, planering och utveckling av riskbaserad tillsyn 
Idag är flertalet av de områden som tillsynen ska kontrollera både kända och reglerade. Det 
finns ett regelverk i form av lagar, förordningar och föreskrifter som vuxit fram under många 
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års verksamhetsutövning. När en verksamhet utövas och oönskade händelser inträffar har 
regelverk konstruerats för att skydda människor och miljö från skadlig påverkan. Man kan 
därför anta att regelverket reglerar kända risker i en verksamhet. Ny teknik innebär många 
gånger att nya situationer uppstår och därmed nya risker. Det innebär att det finns ett 
kontinuerligt behov av att se över etablerade normer, instrument och kunskapsbehov.  

Tidigare genomförda tillsyner men även inträffade oönskade händelser (som på sätt och vis 
inte skulle ha inträffat om allt vore idealt) samlas i banken för erfarenheter och minnen. Med 
tiden kan denna ”erfarenhetsbank” innehålla mycket värdefull information som kan utnyttjas i 
bedömning av framtida tillsyner. Här sker också en riskbedömning när tillsynen är 
riskbaserad. Denna riskbedömning påverkar infrastrukturens ”normer och omdömen” och 
”kunskap och instrument”. Erfarenhetsbanken bidrar också till att initiera transaktionsuppdrag 
genom att riskbedömningen kan identifiera tillsynsobjekt med hög risknivå. Sådan 
riskbedömning sker t.ex. när tillsynsorganet planerar kommande tillsynsaktiviteter. 
Bearbetning av erfarenheter och minnen påverkar tillsynsarbetet och bidrar till att svara på 
frågor såsom: Vem behöver tillsyn, vad ska tillsynas, och när ska tillsyn ske? Riskbaserad 
tillsyn leder till att bearbetningen sker med hjälp av riskbedömning.  

10.1.2 Infrastrukturella förutsättningar 
En av de grundläggande förutsättningarna för riskbaserad tillsyn är basuppdraget. I detta ingår 
rolluppdraget som ger myndigheten saklig grund för sitt handlande. Grunden för tillsyn är ett 
uppdrag från riksdag och regering (jämför kapitel 5 och 6). Ett annat basuppdrag är 
produktrepertoaren och i detta fall representerar det den typ av beslut som myndigheten kan 
fatta. När det gäller tillsyn kan beslutet innebära att klienten åläggs åtgärda bristerna men det 
kan också innebära förbud att utöva verksamhet.  

En annan infrastrukturell förutsättning är baskapital som i detta fall är en del av statens 
skatteintäkter. I figur 34 benämns detta anslag eftersom myndigheten erhåller anslag från sin 
uppdragsgivare (som identifieras av basuppdraget). I detta fall är tillsynsverksamheten 
anslagsfinansierad.  

Kunskaper hos de anställda består av kunskap och erfarenhet från järnvägsverksamhet och 
erfarenhet från offentlig verksamhet. De instrument som används i verksamheten är 
framförallt informationssystem men även telefoner och fax. Minnen och erfarenheter lagras i 
informationssystem för framtida användning och ingår på så sätt i infrastrukturen (jämför 
avsnitt 3.3). Vägledningar och beskrivningar kan bestå av rutinbeskrivningar över olika 
tillsynsmetoder, även dessa påverkas av minnen och erfarenheter eftersom de ska uppdateras 
när behov uppstår.    

Normer och omdömen avser de regler som styr och vägleder både tillsynsverksamheten och 
klienternas verksamhet. Lagstiftning om offentlig verksamhet såsom förvaltningslag, 
tryckfrihetslag och sekretesslag styr tillsynsverksamheten. Riskbaserad tillsyn är också en 
norm men det är frivilligt för myndigheten att utföra tillsynen riskbaserat.   

Riskbaserad tillsyn påverkar de infrastrukturella förutsättningarna på lite längre sikt genom att 
risker införlivas i regelverk men även i myndighetens tillsynsmetoder och 
informationssystem.  Förändringar kan beröra tillsynsprocessens utövning, men även 
förändring av klinternas verksamhetsregler, t.ex. kan nya risker uppstå som behöver regleras 
av någon författning.  
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10.2 Viktiga kategorier för riskbaserad tillsyn 
I detta avsnitt jämförs de kategorier som generades från intervjuerna med myndighetens 
chefer (kapitel 7) med de kategorier som genererats m.h.a. praktikgeneriska modellen. Syftet 
med jämförelsen är att stämma av så att ingen viktig kategori har glömts bort.  

Tabell 13. Viktiga kategorier för riskbaserad tillsyn. 

Induktivt genererade 
kategorier  

Praktikgeneriskt grundande 
kategorier  

Kommentar 

Aktivitet Handlingar Aktiviteter är handlingar som styrs av regler. 
Tillsynsobjekten är objekt för handlingarnas 
utförande.  
Flera koordinerade handlingar, som bygger 
vidare på andra handlingar leder till att en 
produkt skapas.  

Riskbedömning Handling som producenterna 
utför.  

Riskbedömning i praktiken är ett synsätt som 
verksamheten har antagit. 
Produktuppdrag/tillsynsobjekt grundas på 
riskbedömning.  
Producenterna riskbedömer underlag för att 
värdera risker som tillsynas när tillsynen är 
riskbaserad . Riskbedömning är alltså ett 
specialfall av aktiviteterna. 

Aktör Aktör med rolluppdrag De primära aktörerna i riskbaserad tillsyn är 
anställda, ledning och verksamhetsutövare och 
informationssystem.   
Anställda har roll som producent. 
Informationssystem utför handlingar och har 
därmed roll som producent. 
Ledning har roll som producent och 
produktuppdragsgivare.  
Verksamhetsutövarna har roll som klient, 
produktuppdragsgivare och försörjare. 
Produktuppdragsgivare kan även vara polis, 
SOS-alarm, enskild medborgare.  

Verksamhetsledning En viss typ av aktör med specifikt 
rolluppdrag 

Ledningen är ett exempel på aktörer med 
rolluppdrag, som t.ex. producent och 
produktuppdragsgivare (se aktör).  

- Normer och omdömen Regler i författningar såsom lagar, 
förordningar och föreskrifter.  
Omdömen som riskbedömning av hur tillsyn 
utfallit kan leda till interna förändringsbehov. 
En klient kan tycka att riskbedömningen varit 
för hög och kan överklaga ett tillsynsbeslut. 

- Kunskap och instrument Rutiner och beskrivningar av hur tillsynen ska 
utföras inom offentlig verksamhet är exempel 
på kunskap som ingår i infrastrukturen, men 
även producenterna måste ha kunskap om 
rutiner och beskrivningar för att kunna utföra 
dem. 
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Induktivt genererade 
kategorier  

Praktikgeneriskt grundande 
kategorier  

Kommentar 

Instrument i form av exempelvis interna 
rutiner (metoder) och informationssystem 
påverkas av t.ex. erfarenhet från utförda 
riskbedömningar. Detta behöver återspeglas i 
rutinbeskrivningar och i informationssystemen 
som ska stödja verksamhetens rutiner. 
De två utvecklingsprojekten i denna 
licentiatavhandling är exempel på hur både 
kunskap och instrument påverkats bl.a. av att 
verksamheten infört riskbaserad tillsyn som 
bärande idé, vilket ledde till att både 
verksamhetens rutiner och informationssystem 
behövde förändras.  

- Produkt Produkten är ett resultat av den riskbaserade 
tillsynsprocessen. Produkten representeras ofta 
av ett beslut som antingen beviljar fortsatt 
tillstånd vilket motsvarar acceptabel risk, eller 
också, förbud/återkallat tillstånd vilket innebär 
oacceptabel risk.  

 

En reflektion över kategorierna i tabell 13 är att den induktiva analysens kategorier har 
beaktats i verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn. Den praktikgeneriska modellen har 
bidragit till att identifiera ytterligare några kategorier såsom: normer och omdömen; kunskap 
och instrument; samt produkten. Dessa kategorier blev inte naturligt identifierade i den 
induktiva analysen.   

Nu har viktiga kategorier identifierats men för att öka förståelsen för och kunskapen om 
riskbaserad tillsyn kan ytterligare förstärkning behövas. Detta sker i tabell 14 genom att 
förekomst av riskhantering (som är den övergripande benämningen, se kapitel 6) specificeras 
för processens faser, och modellens transaktionella förutsättningar, resultat, aktörer samt 
infrastrukturella förutsättningar.  

Tabell 14. Riskhantering påverkar processens faser och kategorier.  

Processfas Förekomst av riskhantering Berör verksamhetsteorins kategori 
för 

Initiera Riskbedömning av tillsynsobjekt 
initierar processen. 

Uppdrag och Uppdragsgivare 

Genomföra Riskbedömning av information om 
tillsynsobjektet, som producenterna 
samlar in, syftar till att reducera eller 
eliminera risken.  

Handlingar och Producent samt 

Underlag och Försörjare 

Avsluta Beslutet visar att risken har åtgärdats 
och på vilket sätt.  

Resultat och Klient/Resultand 
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Processfas Förekomst av riskhantering Berör verksamhetsteorins kategori 
för 

Uppföljning, 
planering och 
utveckling 

Lite mer långsiktiga förändringar som 
påverkar tillsynsuppdragets utövning 
sker utifrån att samlade erfarenheter 
från genomförda tillsyner riskbedöms.  

Normer och omdömen  

Kunskap och instrument  

 
Processen för riskbaserad tillsyn kännetecknas av att riskhantering ingår i samtliga 
processfaser (se tabell 14) och berör samtliga kategorier. Riskbedömning används som 
urvalsmetod för att identifiera vem som ska få tillsyn och/eller vad som ska tillsynas. Av detta 
skäl skulle tillsynsobjekten kunna kallas för riskobjekt eftersom det är risker i 
järnvägsverksamheten som söks, i denna licentiatavhandling behålls dock benämningen 
tillsynsobjekt. Tillsynsobjekten bedöms av producenterna/handläggare genom att de underlag 
som verksamhetsutövarna förser myndigheten med riskbedöms, dvs. underlagen bedöms 
utifrån sannolikheten för att en olycka ska inträffa och/eller konsekvensen om en olycka 
skulle inträffa (m.h.a. riskanalysmetod). Beslut om åtgärder beror på om risken bedöms vara 
allvarlig, katastrofal eller acceptabel. Allvarliga och katastrofala risker måste åtgärdas medan 
acceptabla risker kan lämnas utan åtgärd.  
Lite mer långsiktiga förändringar som påverkar infrastrukturen, dvs. kan påverka 
tillsynsuppdragets utövning och inriktning sker också utifrån samlade erfarenheter som 
analyseras med hjälp av riskbedömningar. De förändringar riskbedömningar kan leda till är 
förändring i anställdas behov av kunskap, interna rutiner kan behöva ändras och på lång sikt 
kan det även påverka våra författningar (lagar, förordningar och föreskrifter). Exempelvis kan 
nya risker identifieras som anses så allvarliga att de behöver regleras i någon författning; lag 
eller föreskrift. Karaktärisering av riskbaserad tillsyn innebär kortfattat att riskhantering har 
integrerats i verksamheten.  

10.3 Verksamhetsteorin tillämpad på Självvärdering 
Verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn, som beskrevs i föregående avsnitt, karaktäriserar 
det övergripande fallet, en myndighet som bedriver sin tillsyn riskbaserat. I detta avsnitt 
tillämpas teorin på utvecklingsprojektet för självvärdering, som är ett av de två empiriska 
fallen. Självvärderingen beskrivs relativt ingående i kapitel 8, och för att undvika upprepning 
presenteras i detta avsnitt endast det som behövs för kravanalysen i kapitel 11.  

Självvärderingen är en enkät som utvecklades och genomfördes i form av en fullskaletest. 
Med detta menas att en exekverbar prototyp togs fram och att samtliga verksamhetsutövare, 
förutom något undantag, ålades att besvara enkäten (se kapitel 8).   

Självvärderingen är en helt ny process för myndigheten och av den anledningen finns endast 
utvecklingsprojektets underlag att tillgå för att skapa en verksamhetsteori om självvärdering.  
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10.3.1 Grafisk modell över självvärdering 

 

Figur 35. Grafisk modell över processen för verksamhetsutövares självvärdering. 

 

10.3.2 Processbeskrivning av självvärdering 
Självvärdering är en egenkontroll som verksamhetsutövaren genomför på uppdrag från 
myndigheten. Processen beskrivs utifrån figur 35. När samtliga verksamhetsutövare får 
enkäten innebär det att varje verksamhetsutövare har risker i sin verksamhet. Processens syfte 
är att värdera hur stor risk respektive verksamhetsutövare och dennes verksamhet utgör.  

Aktörer 
De roller som kan identifieras i figur 35 är: handläggare (H), myndighetens ledning, och 
verksamhetsutövare (VU). Informationssystemet (IS) utför också handlingar i processen.  

Tabell 15. Självvärderingens aktörer och deras roller i verksamhetsteorin.  

Aktör enligt 
verksamhetsteorin 

Aktör i Självvärdering 

Uppdragsgivare Myndighetens ledning 

Försörjare Verksamhetsutövare 

Producent Handläggare 

Resultand/Klient Verksamhetsutövare 

Annan resultand Analysprocessens handläggare 
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Initiera självvärderingsprocessen 
Myndighetens ledning beslutar att självvärdering ska genomföras och när den ska 
genomföras. Själva uppdraget är en begäran att fylla i en enkät, som skickas till samtliga 
verksamhetsutövare. En gång per år ska varje verksamhetsutövare besvara en enkät som 
innehåller frågor om hur de driver och förvaltar sin verksamhet. Grunden för frågorna är de 
krav som regelverket ställer på verksamhetsutövarna i framförallt föreskrifter om 
säkerhetsstyrningssystem, men också i föreskrift som reglerar verksamhetsutövares ansökan 
om tillstånd.  

Genomföra självvärderingsprocessen 
När beslut att genomföra självvärdering har fattats påbörjas genomförandeprocessen. Det 
första som sker är dels att meddela verksamhetsutövarna att det är dags att fylla i enkäten (det 
är uppdraget i initiera-fasen) samtidigt måste enkäten tillgängliggöras på den externa 
hemsidan. Tillgängliggörandet ingår i genomförande-fasen. Det är handläggare och 
informationssystem som utför bägge handlingarna.  Arbetet med att skapa och förvalta 
enkäten ingår inte i denna processbeskrivning. Det är ett arbete som sker i en egen delprocess.  

För att kunna skicka begäran om självvärdering till samtliga verksamhetsutövare behöver en 
sändlista skapas med aktuella verksamhetsutövare.  När den besvarade enkäten kommet in till 
myndigheten ska den bedömas och därefter ska verksamhetsutövaren få tillbaka en bedömd 
enkät. Den bedömda enkäten ska även lagras i informationssystemet för senare bearbetning av 
analysprocessens handläggare. Enkätens frågor har fasta svarsalternativ. Svaren bedöms 
utifrån fastställda regler. Ingen avvikelse är detsamma som ett korrekt svar, vilket ger noll 
poäng. Felaktiga svar innebär avvikelse från reglerna. Det är avvikelserna som får poäng från 
1 till maximalt 4 poäng, beroende på hur viktig frågan eller avsnittet som frågan tillhör anses 
vara. Enkätens utformning och bedömning av svaren beskrivs ytterligare i kapitel 8.  

Avsluta självvärderingsprocessen 
Resultatet av processen är en bedömd enkät som återsänds till verksamhetsutövaren. Den 
bedömda enkäten ska ange verksamhetsutövarens risknivå. Risknivån bestäms både för hela 
verksamheten och för delar av verksamheten (riskområden). Resultatet är även en pre-produkt 
som vidareförs till analysprocessen för bearbetning.  

Uppföljning, planering och utveckling av självvärderingsprocessen 
De erfarenheter som skapas i denna process är erfarenhet av att genomföra processen och det 
kan bidra till att utveckla och förbättra genomförandet, t.ex. upptäcktes vid testen att 
verksamhetsutövares adressuppgifter behövde uppdateras. Bedömda enkäter kan utgöra 
underlag för rapporter som kan ligga till grund för beskrivning av den nationella 
säkerhetsnivån och för beslut om planerade tillsynsaktiviteter. Dessa underlag skapas dock i 
analysprocessen och tillhör därför analysprocessen.  

10.3.3 Infrastrukturella förutsättningar 
Basuppdraget ger myndigheten mandat att utöva tillsyn över järnvägssystemet. 
Självvärderingen är en form av egenkontroll. Normer och omdömen anger vilka regler som 
myndigheten måste följa för att utöva sin tillsynsverksamhet på ett korrekt sätt, t.ex. regler i 
järnvägslag och förordning, förvaltningslag samt föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem 
och ansökan om tillstånd. Kunskap och färdigheter som de anställda behöver ha är framförallt 
kunskap om regelverken och hur reglerna kan tillämpas. Kunskapen avser både sak- och 
förvaltningsregler. Instrument som används och behövs är framförallt verksamhetens 
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informationssystem JAS och TRAP. Till instrument räknas också de rutiner för 
tillståndsprövning och tillsynsmetoder som myndigheten utarbetat.  

10.4 Verksamhetsteorin tillämpad på Händelseregistret 
I detta avsnitt presenteras verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn tillämpad på 
händelseregistret. De delprocesser som presenteras är telefonberedskapen och 
veckomöteshanteringen. Valet av dessa två delprocesser grundar sig på att telefonberedskapen 
lägger grunden till veckomöteshanteringen och att det är i veckomöteshanteringen som 
rapporterade händelser riskbedöms. Varje delprocess får en egen tillämpning av 
verksamhetsteorin och det beror på att verksamhetsteorin ska användas för att härleda kraven 
på ett informationssystem (se kapitel 11). En erfarenhet från arbetet med att skapa en 
verksamhetsteori som ska härledas till kravdokumentation är att det kan behövas en 
tillämpning av verksamhetsteorin per produkt. Myndighetens analysprocess samlar till stor del 
data genom telefonberedskapen som består av att några av myndighetens handläggare 
besvarar larmsamtal dygnet runt årets alla dagar. Det är obligatoriskt för verksamhetsutövare 
att anmäla vissa specificerade händelser till telefonberedskapen. Det framgår av 
olycksföreskrifter, lag om undersökning av olyckor och av järnvägslagen vilka händelser som 
är anmälningspliktiga.  

10.4.1 Grafisk modell över Telefonberedskapen 
Den grafiska modellen över telefonberedskapen i figur 36 beskrivs verbalt av 
processbeskrivning (avsnitt 10.4.2)  och avsnittet om infrastrukturella förutsättningar (avsnitt 
10.4.3).  

 

Figur 36. Grafisk modell av delprocessen telefonberedskap.   

10.4.2 Processbeskrivning 
Processen beskrivs med utgångspunkt från figur 36. Det som fokuseras är att riskhantering 
förekommer i den utsträckning som förutsätts i verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn.  
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Aktörer 
Identifierade utförare av processen är telefonberedskapens handläggare. Chefen har möjlighet 
att söka information om händelser, speciellt de som kan vara av medialt intresse. 
Informationssystemet utför handlingar i processen.  Chefen beslutar om en händelse har 
medialt intresse. Statens haverikommission (SHK) är mottagare av resultatet när de avser att 
utreda en anmäld händelse. Andra aktörer är de som anmält en inträffad händelse och 
verksamhetsutövare som förutom att anmäla händelsen också bidrar med underlag i form av 
information om händelsen.   

Tabell 16. Telefonberedskapens aktörer och deras roller i verksamhetsteorin.  

Aktör enligt 
verksamhetsteorin 

Aktör i telefonberedskapen 

Uppdragsgivare Anmälare av händelse 

Försörjare Verksamhetsutövare, Statens haverikommission  

Producent Handläggare, Chef 

Klient Statens haverikommission 

Annan resultand Analysprocessens handläggare 

Initiera telefonberedskap 
Processfasen initiera sätter igång när en händelse anmäls till telefonberedskapen. De 
händelser som ska anmälas är risker i järnvägssystemet. Riskerna är identifierade och 
reglerade i de regler som finns i de infrastrukturella förutsättningarna. Det är framförallt 
regler och rutiner som anger villkor för vad som ska rapporteras till telefonberedskapen, som 
styr vilka risker som ska anmälas. Registrering av anmälda händelser registreras i 
informationssystemet.   Det finns en blankett för anmälan som telefonberedskapen använder 
sig av som stöd för att komma ihåg vad som ska registreras. De uppgifter som behövs om den 
som anmäler är bl.a. organisatorisk tillhörighet, organisationens roll och kontaktuppgifter t.ex. 
telefonnummer till organisationens kontaktperson.  

Genomföra telefonberedskap 
I telefonberedskapen är det insamling av underlag, för att senare kunna riskbedöma 
händelsen, som är i fokus. Det är regler och rutiner som specificerar vilka uppgifter som ska 
begäras in, t.ex. fungerar anmälningsblanketten som en checklista över de uppgifter som ska 
rapporteras. Uppgifterna registreras i informationssystemet.  

Avsluta telefonberedskap 
Telefonberedskapens produkt är en rapporterad händelse. De händelser som rapporteras är de 
risker som dels är identifierade i regelverket (exempelvis i föreskrifter om rapportering av 
olyckor) och dels andra händelser som anmälaren upplever som riskfyllda och anmäler.   

Uppföljning, planering och utveckling av telefonberedskapen 
De rapporterade händelserna är ett delresultat för hela telefonberedskapen. De händelser som 
används i analyser för uppföljning, planering och utveckling är framförallt risk- och 
aktivitetsbestämda händelser. 
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10.4.3 Infrastrukturella förutsättningar 
Det är i princip samma infrastrukturella förutsättningar för telefonberedskap som i 
verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn (se avsnitt 10.1.3). Det specifika i detta fall är att 
händelseregistret är ett instrument som ska utvecklas. Händelseregistret är både en del av 
infrastrukturen, eftersom det finns kvar även när en händelse är rapporterad, och en del av 
transaktionen eftersom det är i händelseregistret alla anmälda händelser dokumenteras. Den 
specifika kunskap de anställda handläggarna behöver ha är ingående kunskap om 
järnvägssystemet och dess risker, men de behöver också vara förtrogna med hur offentlig 
verksamhet fungerar och är reglerad. Anmälan till SHK bygger på en kriterielista som 
myndigheten och SHK har tagit fram tillsammans. Kriterielistan är en del av infrastrukturens 
kunskap och instrument. På sikt kan rapporterade händelser påverka både regelverket (inkl. 
SHK:s kriterielista) och informationssystemet, eftersom det kan inträffa olyckor som saknas i 
respektive instrument. Ett exempel är rasrisker som saknas som olyckskategori. På senare år 
har några rasolyckor som inte varit anmälningspliktiga, inträffat.  Ett annat exempel är 
införandet av ny teknik som kan leda till att nya risker uppstår. Normer och omdömen är 
desamma som för riskbaserad tillsyn.  

10.4.4 Grafisk modell över veckomöteshantering 
Beskrivningen sker med hjälp av den grafiska modellen samt beskrivning av processen och de 
infrastrukturella förutsättningarna enligt figur 37.  

Telefonberedskapens handläggare har telefonberedskap en vecka i taget. När veckan avslutats 
(beredskapsbyte sker på fredagar) sammankallar telefonberedskapens samordnare till ett 
veckomöte. På veckomötet deltar samtliga av telefonberedskapens handläggare, 
analysenhetens handläggare och någon tillsynshandläggare.  

 

 

Figur 37. Grafisk modell över delprocessen veckomöteshantering. 
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10.4.5 Processbeskrivning 
Det är veckomötet som levererar risk- och aktivitetsbedömda händelser till både tillsyns- och 
analysprocessen.   

Aktörer 
De aktörer som utför processen är samordnare av telefonberedskapen, telefonberedskapens 
handläggare samt tillsyns- och analysprocessens handläggare, vilka deltar på veckomötet och 
kan utföra aktiviteter som beslutas på veckomötet. Samordnaren sammanställer veckans 
händelser som varje deltagare på veckomötet får som underlag inför mötet.  

Tabell 17. Veckomöteshanteringens aktörer och deras roller i verksamhetsteorin.  

Aktör enligt 
verksamhetsteorin 

Aktör i veckomöteshantering 

Uppdragsgivare Samordnare, varje vecka 

Försörjare Telefonberedskapens handläggare 

Producent Samordnare, Analysprocessens Handläggare och Chef 

Klient Tillsynsprocessens handläggare 

 

Initiera veckomöteshantering 
Veckomöteshanteringen startar när en beredskapsvecka avslutas och då sammanställer 
samordnaren alla rapporterade händelser, dvs. alla rapporterade händelser, i en gemsam 
rapport.  

Genomföra veckomöteshantering 
Handläggare i telefonberedskapen förser veckomötet med underlag om anmälda händelser. 
Händelserna riskbedöms och aktivitetsbestäms (se avsnitt 9.2.2). Några aktiviteter bildar egna 
delprocesser t.ex. SHK-anmälan och personskadekontroll.   

Avsluta veckomöteshantering 
När en händelse har risk- och aktivitetsbestämts (vilket är en form av beslut för att klassificera 
händelsens risknivå) avslutas riskbedömningen och produkten är en risk- och 
aktivitetsbestämd händelse. I vissa fall bedöms att någon händelse har så hög risknivå att 
oplanerad tillsynsaktivitet är motiverad, detta leder till att en tillsynsaktivitet initieras (ett nytt 
uppdrag skapas i tillsynsprocessen).   

Uppföljning, planering och utveckling av veckomöteshanteringen 
De riskbedömda händelserna ingår i myndighetens planeringsunderlag, i analys över 
säkerheten i järnvägssystemet och, efter ytterligare bearbetning och kontroll, i leverans av 
statistik till andra myndigheter. 

10.4.6 Infrastrukturella förutsättningar 
På sikt kan även risk- och aktivitetsbestämda händelser påverka kategorierna normer och 
omdömen samt kunskap och instrument. Det är i princip samma skäl som för 
telefonberedskapen, t.ex. påverkar nya kategorier av händelser även risk- och 
aktivitetsbestämningen eftersom nya kategorier leder till att rutiner för riskbedömning av 
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händelser behöver uppdateras. De anställdas kunskap måste hela tiden uppdateras med 
förändringar som sker i omvärlden. Förändringarna behöver riskanalyseras för att 
myndigheten ska göra tillförlitliga och relevanta bedömningar.  

10.5 Avslutande kommentar till kapitlet som karaktäriserar 
riskbaserad tillsyn  

I detta kapitel har riskbaserad tillsyn karaktäriserats och det besvarar den första 
forskningsfrågan. Ett kortfattat svar är att riskhantering är en viktig egenskap för riskbaserad 
tillsyn. Riskhantering ingår i processens samtliga faser (se avsnitt10.2), vilket innebär att det 
är risker som bedöms i tillsynsprocessen och att beslut om åtgärder baseras på hur risken 
värderas, dvs. om det är en allvarlig, katastrofal eller acceptabel risk. 

I detta kapitel presenterades även tillämpningar av verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn 
på de emiriska fallen självvärdering och händelseregister. De bägge tillämpningarna är 
begränsat beskrivet i detta kapitel, istället hänvisas till de empiriska kapitlen för respektive 
fall. Detta motiveras med att den fortsatta analysen framförallt använder sig av den grafiska 
modellen. Den fortsatta analysen, som sker i kapitel 11, avser bl.a. att besvara den tredje 
forskningsfrågan som lyder: Hur kan kraven på informationssystemen som utvecklas i de 
empiriska fallen, härledas från karaktärisering av riskbaserad tillsyn?  De krav som beskriver 
ett informationssystem och som är aktuella att härleda i denna licentiatavhandling fastställdes 
i avsnitt 4.6. I kapitel 11 härleds hur verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn kan generera 
underlag som ger kravkategorierna verksamhetsbaserat innehåll.  
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11 Hur kan en verksamhetsanalys fånga kraven? 

I kapitel 10 genomfördes en verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund som resulterade i att 
riskbaserad tillsyn karaktäriserades m.h.a. en verksamhetsteori. När verksamhetsteorin var 
framtagen applicerades den på fallen självvärdering och händelseregister. Det är dessa två 
instanser som används för att tydliggöra sambandet mellan verksamhetsteorin för riskbaserad 
tillsyn och kravdokumentation.   

 

11.1 Kravkategorier för kravanalys 
Innan kravdokumentationen härleds från verksamhetsteorin för de empiriska fallen 
rekapituleras vilka krav som verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn bör fånga. En 
kravspecifikation ska beskriva informationssystemet som ska utvecklas. Beskrivningarna ska 
vara utformade så att det går att fortsätta utvecklingsarbetet i systemutvecklingsprocessens 
efterföljande faser. I avsnitt 4.6 fastställdes vilka kravkategorier som bidrar till att beskriva ett 
informationssystem i denna studie, dvs. vad en kravspecifikation bör innehålla. 
Kravkategorierna är: användare, funktion, interaktion och information. Figur 38 visar att en 
verksamhetsteori på praktikteoretisk grund kan generera kravdokumentation till denna 
avhandlings kravkategorier.   

 

Figur 38. Relation mellan verksamhetsteori för riskbaserad tillsyn och kravkategorier.  

Verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn har en central roll i kravanalysen. 
Verksamhetsteorins grafiska modell visar bl.a. vilka aktörerna är, vilka handlingar som utförs 
och i vilken riktning kommunikationen mellan aktörerna sker. Det är den grafiska modellen 
som är utgångspunkten för härledningen. Övriga delar av teorin som processbeskrivning och 
infrastrukturella förutsättningar ger detaljerad information om beskrivna förhållanden.  

11.1.1 Kravdokumentation som används i kravanalysen 
Självvärderingens utvecklingsprocess genererade inte några kravdokument i traditionell 
mening. I analyssyfte genereras istället kravdokument i detta kapitel. De kravdokument som 
tagits fram är en konceptuell datamodell och dokument utifrån VIBA: begreppslista, 
dokumentanalys och användningssituationslista (jämför avsnitt 4.5).  
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Händelseregistrets kravdokumentation har hämtats från den externa leverantörens 
verksamhetsorienterade kravspecifikation daterad 2010-05-13. Kravspecifikationen som 
innehåller exempel på några användningsfall inklusive regler presenterade i form av 
skärmlayout och en konceptuell datamodell återfinns i bilaga 2. Verksamhetsteorins 
representation av kravkategorierna funktion och interaktion härleds framförallt från 
kravspecifikationens skärmdokument eftersom det är den dokumentation som finns 
tillgänglig.  

11.2 Härledning av kravdokumentation från verksamhetsteorin 
I detta avsnitt härleds kravdokument från tillämpningarna av verksamhetsteorin för 
riskbaserad tillsyn. Det är den grafiska modellen som visualiserar kravens förekomst i 
verksamhetsteorin. Modellen får stöd och konkretiserat innehåll i de beskrivningarna som 
återfinns i processbeskrivning och infrastrukturella förutsättningar. Härledningen 
exemplifieras med kravdokumenten från de empiriska fallen självvärdering och 
händelseregister.   

De kravkategorier som kommer att härledas från verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn är:  

 Användare som söks bland verksamhetsteorins samtliga aktörer.  
 Funktioner som söks bland producenternas handlingar. 
 Interaktion mellan informationssystemet och användare, kan sökas dels bland 

producenternas handlingar, men även bland övriga aktörers transaktioner, t.ex. 
försörjaren, uppdragsgivaren och klienten. Det är transaktionspilarna mellan 
handlingsobjekten och producenterna som identifierar möjliga interaktionssituationer.  

 Information söks bland samtliga av verksamhetsteorins kategorier.  

 
Kravkategoriernas härledning från verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn har sammanställs 
i tabell 18. Varje rad representerar en kravkategori och information om denna kan sökas i de 
av verksamhetsteorins kategorier som innehåller ett kryss; t.ex. kan kravkategorin Användare 
sökas ibland Uppdragsgivare (UG), Försörjare (F), Producenter och Klienter/Resultander 
(K/R). Kravkategorin Funktion återfinns endast bland producenternas handlingar.  

Tabell 18. Kravkategoriernas mest framträdande förekomst bland verksamhetsteorins kategorier.  
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Aktören Produktfinansiär och handlingsförutsättning Ersättning omfattas inte av denna analys 
eftersom de inte varit aktuella faktorer i utvecklingsprojekten. 

Kravkategorierna funktion och interaktion kan vara svåra att skilja åt, både VIBA och RUP 
integrerar funktioner och interaktion i sin dokumentation.  Denna analys som bygger på 
kravkategorierna exemplifierar både funktion och interaktion. Arbetet med att härleda 
kravkategorierna har gjort mig medveten om att uppdelning mellan funktion och interaktion 
inte är glasklar och att det finns anledning att närmare penetrera skillnaderna mellan krav som 
avser funktion respektive interaktion.  

11.2.1 Användare härleds från aktörer 
Det är bland producenter, uppdragsgivare, försörjare och resultand/klient som de potentiella 
användarna identifieras. Samtliga dessa aktörer har markerats i figur 39. De ska ses som 
potentiella användare. I exemplen nedan har produktfinansiärer exkluderats pga. att de 
studerade utvecklingsprojekten inte omfattade betalningar eller andra ekonomiska 
transaktioner.   

I processfasen Genomföra utför producenterna handlingar. Producenterna kan vara människor 
eller maskiner. Informationssystemet har en speciell roll: ”Informationssystem ses som 
instrument för verksamhetskommunikation” (Cronholm & Goldkuhl, 2010, s 25). 
Informationssystemet utför alltså handlingar i verksamhetsprocessen och av denna anledning 
inkluderas informationssystemet bland aktörerna.  

 

Figur 39. Den grafiska modellens aktörer härleder potentiella användare.  
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När verksamhetsanalysen fortskrider och gränsen för informationssystemets räckvidd 
etableras och blir känd kommer de reella användarna av informationssystemet att 
utkristalliseras. Ett Internetbaserat system byggs eventuellt för att även försörjaren ska kunna 
interagera med informationssystemet medan ett internt informationssystem kanske endast vill 
tillåta att producenterna använder systemet.  

Exempel från test av självvärdering 
I tabell 19 framgår att aktörerna är: myndighetens ledning, verksamhetsutövare, handläggare 
och analysprocessens handläggare (se även avsnitt 10.3):  

Tabell 19. Aktörer som potentiella användare av självvärdering.  

Aktör enligt 
verksamhetsteorin 

Aktör i test av 
självvärdering 

Användare Användarens roll/uppgift i 
informationssystemet 

Uppdragsgivare Myndighetens ledning Nej Fattar beslut [som är dessutom 
en trigger som initierar 
processen] 

Försörjare Verksamhetsutövare Ja Informationslämnare 

Producent Handläggare Ja Tillgängliggörare, tar emot 
besvarade enkäter och bearbetar 
dem.  

Resultand/Klient Verksamhetsutövare Ja Mottagare av produkt 

Annan resultand Analysprocessens 
handläggare 

Ja Mottagare av produkt 

 

Av processbeskrivningen i avsnitt 10.3 kan man härleda vem som är användare av det 
planerade informationssystemet. Det framgår t.ex. indirekt att myndighetens ledning inte 
använder systemet, medan både verksamhetsutövare och handläggare använder systemet för 
olika ändamål (med olika roller/uppgifter). Det är dock inte otänkbart att en delprocess för 
uppföljning av självvärderingens resultat skulle komma fram till att myndighetens ledning är 
användare av systemet. 

Exempel från utveckling av händelseregister  
I verksamhetsteorin för telefonberedskap och för veckomöteshantering återfinns de aktörer 
som utför handlingar i processen (se avsnitt 10.4).  
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Tabell 20. Aktörer som potentiella användare av ett händelseregister.  

Aktör enligt 
verksamhetsteorin 

Aktör i processen för 
händelseregister 

Del 
process 

Användare 
enligt 
kravspec.  

Användarens 
roll/uppgift i 
informationssystemet 

Uppdragsgivare Anmälare av händelse TB7 Nej Anmälan initierar 
processen [och är därför 
en trigger] 

Försörjare Verksamhetsutövare TB Nej Informationslämnare 

Försörjare Statens 
haverikommission 

TB Nej Informationslämnare 

Producent Handläggare TB Ja Begär och bearbetar 
information 

Producent Chef TB Ja Beslutar om media, SHK 
och ev. akut tillsyn 

Resultand 1 Statens 
haverikommission 

TB Nej Mottagare av produkt 

Resultand 2 Veckomötets 
handläggare 

TB Ja Mottagare av produkt 

Uppdragsgivare Samordnare VH8 Nej Samordnaren initierar 
varje veckomöte [som 
därför är trigger]  

Producent Handläggare VH Ja Begär och bearbetar 
information 

Producent Samordnare VH  Begär och bearbetar 
information 

Producent Chef VH Ja Beslutar om händelsens 
akuta hantering 

Försörjare Handläggare  i 
telefonberedkskap  

VH Ja Informationslämnare 

Resultand 3 Analysprocessens 
handläggare 

VH Ja Mottagare av produkt 

Resultand 4 Tillsynsprocessens 
handläggare 

VH Ja Mottagare av produkt 

 

                                                 
 

7 TB = Telefonberedskap.  
8 VH = Veckomöteshantering. 
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Tabell 20 visar att Chef, Samordnare och Handläggare använder informationssystemet. 
Övriga aktörer som identifieras av verksamhetsteorin: Statens haverikommission, 
verksamhetsutövare och annan anmälare t.ex. allmänheten är inte användare av systemet. I 
den kravspecifikation för händelseregistret som den externa leverantören tog fram 
tillsammans med myndighetens anställda identifierades följande användare: A= Extern (annan 
enhet), B = Handläggare, C = Chef och D = Systemkonfiguratör (se figur 1 i bilaga 2).  Den 
enda roll som inte syns i verksamhetsteorin är systemkonfiguratören eftersom denne inte utför 
handlingar i den beskrivna processen. En verksamhetsteori för hela incidentanalysprocessen 
där underhåll av befintligt system troligen skulle ingå som en egen delprocess, skulle 
antagligen inkludera en systemkonfiguratör.  Både RUP och VIBA tar upp att 
systemadministratören är en viktig roll (Kruchten, 2000; Ågerfalk, 2003). Kruchten menar 
även att eftersom systemadministratören ofta inte ingår i verksamhetsprocessen bör 
systemutvecklaren alltid ha med denna användarkategori (Kruchten, 2000, s 159).   

En jämförelse mellan aktörerna i verksamhetsteorin och kravspecifikationens användare visar 
att några aktörer inte är användare, se tabell 20. T.ex. är varken de som anmäler att en 
händelse inträffat eller statens haverikommission användare. Det är den som beställer 
informationssystemet som avgränsar systemets räckvidd. En inledande tanke i 
händelseregistrets utvecklingsprojekt var att även externa aktörer såsom verksamhetsutövare 
skulle kunna söka information om händelser och själva kunna registrera en anmälan i 
händelseregistret. I sådana fall hade även de inkluderats som användare. Verksamhetsteorin 
för veckomöteshantering kan också tolkas som att samordnaren skulle kunna vara en egen 
användarkategori. Samordnaren tar fram underlag till veckomötet i form av en lista över 
anmälda händelser den aktuella beredskapsveckan. Listan över anmälda händelser ingår inte i 
det nya informationssystemet men det skulle den kunna göra (se avsnitt 10.4). På detta sätt 
kan samtliga aktörer i verksamhetsteorin betraktas som potentiella användare medan det är 
verksamhetens representanter som avgör var systemets räckvidd går.  

11.2.2 Funktion härleds från producenternas handlingar 
Med funktion avses något som informationssystemet ska göra. Det är producenternas 
handlingar som är utgångspunkten för att härleda funktioner i informationssystemet (se figur 
40). En observant person kan tycka att det är otillräckligt att enbart fokusera producenternas 
handlingar. Även andra aktörer kan interagera med producenterna och denna interaktion kan 
leda till behov av funktionalitet i ett informationssystem. Därför är det relevant att inkludera 
samtliga aktörers interaktion med producenterna när man söker funktioner i 
informationssystemet. Som jag ser det, bör dock interaktionen återfinnas bland 
producenternas handlingar. Därför tror jag att det är tillräckligt att fokusera producenternas 
handlingar (informationssystemet är ju en av producenterna). Detta förfarande leder till 
tydligare avgränsning i sökandet, vilket i sin tur torde leda till att risken för hopblandning och 
förvanskning minskar. 

De två fallen självvärdering och händelseregistret har kravdokumentation som inkluderar 
både funktion och interaktion, vilket absolut kan motiveras eftersom informationssystemets 
funktionalitet verkställs genom att någon aktör interagerar med informationssystemet. Det har 
varit svårt att hitta exempel på funktioner som inte inkluderar interaktion. 
Informationssystemets automatiska handlingar är exempel på när informationssystemet 
interagerar med sig själv. För att exemplifiera funktionalitet har producenternas handlingar 
fokuserats, vilket inkluderar informationssystemet egna beräkningar (i t.ex. VIBA är detta 
uttryckt som automatiska handlingar). Även grundläggande funktionalitet såsom spara, ta bort 
och ändra har hänförts till detta avsnitt om kravkategorin funktion.  
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Figur 40. Producenternas handlingar härleder informationssystemets funktioner.  

Exempel från test av självvärdering 
I VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2010) identifieras ett informationssystems funktioner m.h.a. 
handlingsgrafer som används för att beskriva verksamhetsprocesser och informationssystems 
roller och funktioner i dessa. I den grafiska modellen över självvärdering, figur 35 i avsnitt 
10.3, framgår att den första handlingen är att aktivera (tillgängliggöra) en enkät på 
myndighetens externa hemsida. Det är en funktion i informationssystemet som hjälper till att 
aktivera enkäten på den externa hemsidan. Detta gör handläggaren med hjälp av 
informationssystemet.  Utifrån den specifika handlingen kan en handlingsgraf över 
handlingen skapas, se figur 41. 
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Figur 41. Handlingsgraf över handlingen Aktivera enkät.   

Exemplet i figur 41 visar att en handlingsgraf kan genereras utifrån handlingarna i 
verksamhetsteorin för självvärdering. Handling nummer 1 i figur 35 är utgångspunkten för att 
konstruera en handlingsgraf enligt figur 41. Varje handling i verksamhetsteorin ger underlag 
till handlingar i en handlingsgraf.. Exemplet i figur 41 behöver, för att handlingen aktivera 
enkät ska utföras, ett underlag för begäran. Detta underlag är resultatet av föregående 
handling, beslut att begära självvärdering. Aktivera enkät har två aktörer; handläggare och 
informationssystem. Informationssystemets uppgift representerar en funktion i 
informationssystemet. Funktionen i detta exempel blir inte utförd om interaktionen mellan 
handläggare och informationssystem uteblir.  

Exempel 1 från utveckling av händelseregister  telefonberedskap 
Exempel på härledning av funktion sker från de inledande handlingarna i figur 36, avsnitt 
10.4. De handlingar som ingår i telefonberedskapen kan härledas till användningsfall i 
kravspecifikation för händelseregistret i tabell 1, bilaga 2. Den första handlingen i figur 36 
kallas ”Anmäld händelse mottagen av handläggare”. I tabell 1 i bilaga 2, finns två 
användningsfall som avser funktionen ”Registrera kontakt” och ”Registrera tid och plats”. 
Dessa är de två initiala registreringar som görs när en händelse anmäls. Anmälan ska så snart 
som möjligt registreras av handläggaren och den första uppgiften som registreras är vem som 
anmäler händelsen, dvs. kontaktuppgifter, men även uppgifter om vad som har hänt och var 
registreras så snart som möjligt. Informationssystemet ska ta emot och spara dessa uppgifter 
varför funktionen måste finnas i informationssystemet. Figur 2 i bilaga 2 visar 
skärmdokumentet för användningsfallet registrera kontakt där knappen Spara är ett exempel 
på en funktion i händelseregistret.   

Exempel 2 från utveckling av händelseregister  veckomöteshantering 
En central funktion i veckomöteshantering är att registrera riskbedömning och beslutade 
aktiviteter för varje anmäld händelse.  Av handlingarna i figur 37, avsnitt 10.4, framgår att 
riskbedömning, anmälningsplikt och övriga aktiviteter per händelse ska registreras i 
informationssystemet. Skärmdokumentet i figur 4 i bilaga 2, avser användningsfallet 
registrera veckomöteshantering. I figur 4 i bilaga 2 framgår även att anmälningsplikt ska 
registreras. Risknivån är exempel på en automatisk funktion som utförs av 
informationssystemet utifrån uppgifter om grad av kontroll över förloppet, indikation på 
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systembrist och potentiell konsekvens. Aktiviteter, t.ex. att vidareförmedla den riskbedömda 
händelsen till annan enhet, finns också med på denna skärmbild. Av skärmdokumentet 
framgår alltså att veckomötets handlingar har beaktats och att informationssystemet har 
funktionalitet att ta emot uppgifterna och att spara dem.  

11.2.3 Interaktion härleds från aktörernas transaktioner och 
producenternas handlingar 

Interaktionen berättar hur informationssystemet och användaren interagerar för att en uppgift 
ska kunna utföras på ett korrekt sätt (se avsnitt 4.6). I tabell 18, avsnitt 11.2, framgår att 
interaktionen kan härledas från verksamhetsteorins aktörer. Det är framförallt transaktionerna 
mellan producenter och övriga aktörer som indikerar att det finns ett behov att kommunicera. 
Transaktioner illustreras med hjälp av transaktionspilarna i figur 42. Men interaktionen 
återspeglas även av producenternas egna handlingar eftersom producenter också interagerar 
med informationssystemet. Denna interaktion härleds från producenternas handlingar. 

Handlingar utförda på visst sätt, på 
någon plats, vid någon tid av 
producenter(människor, maskiner) 
på basis av förmåga (individuell, 
kollektiv, materiell, informativ, 
finansiell)
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Figur 42. Producenternas handlingar och transaktionspilar härleder interaktionen.  

I interaktionen mellan användare och informationssystem är gränssnittet centralt. Det är 
genom gränssnittet som användaren och informationssystemet kommunicerar. Det första 
dokumentet som explicit  uttrycker interaktion mellan användare och informationssystem i 
VIBA är dokumentanalys och dokumentdefinition ISD (Interaktivt SkärmDokument). 
Interaktionen i självvärderingen exemplifieras med hjälp av dessa två dokument. 
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Händelseregistrets interaktion exemplifieras med skärmbilder eftersom det är dessa dokument 
som finns i kravspecifikationen.  

Exempel från test av självvärdering 
Den första handlingen i verksamhetsteorin tillämpad på självvärdering är att tillgängliggöra 
enkät för verksamhetsutövarnas egenkontroll på den externa hemsidan (figur 35 i avsnitt 
10.3).  Interaktion mellan användaren, i detta fall handläggaren som aktiverar enkäten, och 
informationssystemet illustreras med hjälp av en dokumentgraf i figur 43. Det är handling 1: 
Tillgängliggöra enkät på hemsidan, som ger information om att interaktion mellan producent 
och informationssystem är aktuellt.  Handläggaren interagerar med informationssystemet för 
att aktivera enkäten (denna handling leder även till funktionalitet i informationssystemet 
vilket exemplifieras av handlingsgrafen i figur 41).  

 

Figur 43. Dokumentgraf över situationen aktivera enkät.  

Dokumentgrafen lägger grunden för dokumentdefinitioner. Exemplet i figur 43 skapar ett 
interaktivt skärmdokument (ISD) av enkäten såsom den presenteras på hemsidan. I figur 44 
beskrivs definitionen för det interaktiva skärmdokumentet.  
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Serie: Självvärdering Dokumentdefinition ISD  

Utfärdare: EK Datum: 2011-03-30 Version: 1 S/Ref: DD sjv 

Avser: ISD enkät    

Dokument ISD Enkät   

Beskrivning Detta dokument används för att besvara en enkät 

Användningssituation AS 2 besvara enkät   

Typ av situation Interaktiv   

Informationsinnehåll Se bilaga (exempel finns i kapitel 8, figur 11.2  och beskrivning av 
infrastrukturella förutsättningar anger källor) 

Aktörer Verksamhetsutövare, Informationssystem 

Kommunikationsfunktion Aktivera enkät 

Avsedda effekter Enkäten kan besvaras 

Relaterade dokument  

Ingår i handlingsgraf Begära självvärdering   

Figur 44. Exempel på dokumentdefinition för ISD enkät.  

Den interaktion som skedde när enkäten besvarades var att verksamhetsutövaren dels kunde 
komplettera sina organisationsuppgifter och dels kunde besvara ett frågeformulär genom att 
klicka i svarsrutor (se figur 45). Interaktionen mellan verksamhetsutövaren och 
informationssystemet illustreras i den grafiska modellen, figur 35, avsnitt 10.3, av 
transaktionspilarna mellan handlingsobjektet Underlag och producenternas handlingar. 
Transaktionspilarna ger information om att handlingsobjektet Underlag interagerar med någon 
producent och i detta fall sker interaktionen med informationssystemet (som behöver 
funktionalitet för att kunna utföras). Nedan visas ett exempel på gränssnittet i form av den 
skärmbild som enkäten utgjordes av. Enkäten är ett Word-dokument med kryssrutor och 
textfält.  

 
Säkerhetstjänst 

Ja Nej 
Ej 

aktuellt Kommentar 

 
1 Vi har anställda som utför arbetsuppgifter av betydelse för 

säkerheten.9          

 
2 Vi anlitar entreprenör eller annan ej anställd, för utförande 

av arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten.9          

Figur 45. Exempel på enkätens utformning på skärmen.  

                                                 
 

9 Exempelvis framför fordon, ombordpersonal, trafikledning, rangering, växling, utför arbeten i spåranläggning. 
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Exempel 1 från utveckling av händelseregister  telefonberedskap 
I delprocessen telefonberedskap är det handläggaren med telefonberedskap som interagerar 
med informationssystemet. Detta framgår av verksamhetsteorin i avsnitt 10.4 samt av 
handling 5: Händelse registreras med uppgift om media och SHK (se figur 36).  

Tidigare har konstaterats att funktion och interaktion är tätt sammanflätade (se avsnitt 4.5.1).  
Figur 2 i bilaga 2 Registrera kontakt, visar funktionen registrera och spara, samtidigt framgår 
det att användaren interagerar med informationssystemet när kontakten registreras. 
Handläggarens interaktion sker via skärmbilden.   

Figur 2 i bilaga 2 Registrera kontakt, representerar även verksamhetsteorins handling 2: 
Handläggaren begär kompletterande information (se figur 37, avsnitt 10.4). Kontaktens 
riktning är viktig för händelserapporteringen. I detta fall betyder transaktionspilarna mellan 
försörjarens underlag och producenternas handlingar att ett informationsutbyte sker. Detta 
återfinns som ”riktning” i figur 46.  

 

Figur 46. Visa kontakter. (kravspecifikation maj 2010).  

Exempel 2 från utveckling av händelseregister  veckomöteshantering 
Interaktionen sker mellan handläggare med telefonberedskap och informationssystemet, vilket 
påvisas i figur 37, avsnitt 10.4.4, i form av transaktionspilar mellan försörjarens underlag och 
producenterna. Skärmbilden registrera veckomöteshantering, figur 4 i bilaga 2, visar t.ex. hur 
handläggaren kan registrera veckomötets beslut om ”Anmälningsplikt”, ”Grad av kontroll” 
etc.  

11.2.4 Information härleds från samtliga kategorier 
Detta avsnitt avser att identifiera viktiga begrepp som används i verksamheten för att skapa en 
konceptuell datamodell över informationssystemet. När begreppen ska härledas från 
verksamhetsteorin är en viktig källa de dokument som nämns i de infrastrukturella 
förutsättningarna. I tabell 18, avsnitt 11.2, framgår att information kan härledas från samtliga 
kategorier i den grafiska modellen (figur 47). När det gäller producenternas handlingar 
återfinns viktiga begrepp när deras handlingar benämns, men samma begrepp återfinns även i 
uppdrag, underlag, försörjare etc. Ordningsföljden torde vara att först söka bland övriga 
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kategorier. Sedan kan man avsluta med att söka efter viktiga begrepp bland producenternas 
handlingar. Om övriga kategorier och producenternas handlingar inte överensstämmer kan det 
indikera att någonting har missats. 

 

 

Figur 47. Samtliga kategorier kan härleda kravkategorin information.   

Exempel 1 från test av självvärdering  härledning från uppdrag och försörjare 
Den användningssituation som hittills analyserats leder till begrepp i en begreppslista. 
Begreppen från uppdrag och försörjare är Enkät och Verksamhetsutövare, tabell 21.  
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Tabell 21. Begreppslista för användningssituationen Begäran om självvärdering.  

Begrepp Innehållsdefinition Antal/värdeförråd 

Enkät Årlig enkät som innehåller 
riskområden och frågor per 
riskområden.  

Enkäten har fasta 
svarsalternativ.  

En ny enkät per år till samtliga 
verksamhetsutövare.  

Enkäten fungerar eventuellt i 10 år.  

Verksamhetsutövare 
(VU) 

Verksamhetsutövarnas 
verksamhet varierar.  Därför ska 
inte alla svara på alla frågor. 

Cirka 500 verksamhetsutövare 

Uppgifter per VU som grupperar VU 
och vilka frågor de behöver svara på.  

Härledning av begreppen som bildar egna klasser sker från den grafiska modellen (figurerna 
47 och 35). Försörjaren av underlag är viktig att ha information om eftersom det är försörjaren 
som besvarar enkäten. Enkäten är central i hela processen och det framgår av både 
handlingsobjekt och handlingar som utförs av producenterna. Min bedömning är att om hela 
processen skulle åskådliggöras i ett klassdiagram skulle det finnas två enkäter: en enkät för 
aktuell version av självvärderingen, och en enkät per verksamhetsutövare. Enkäten per 
verksamhetsutövare skapas när enkäten är besvarad. Den innehåller också uppgift om 
bedömning.  

 

Figur 48. Klassdiagram över situationen besvara enkät.  

Figur 48 visar en många till många relation mellan verksamhetsutövaren och enkät. Det beror 
på att rutinen är tänkt att fungera i flera år. Då kommer varje verksamhetsutövare att besvara 
många årliga enkäter och varje årlig enkät att besvaras av många verksamhetsutövare. Figur 
49 är övergripande. Både verksamhetsutövaren och enkäten genererar flera olika tabeller i en 
databas, t.ex. är enkäten uppbyggd av riskområden och frågor per riskområde. 
Verksamhetsutövarna är grupperade utifrån de olika krav som ställs beroende på vilken typ av 
verksamhet som bedrivs. Dessutom ska varje besvarad enkät bedömas utifrån vissa regler 
vilket inte är medtaget i klassdiagrammet. Denna information produceras i en pre-process, till 
denna process, som skapar enkäten.  

Exempel 2 från test av självvärdering – härledning från infrastrukturella förutsättningar 
Enkäten var uppbyggt av riskområden och frågor per riskområde. Riskområdena och frågorna 
kan inte härledas från den grafiska modellen. Riskområdena har identifierats av de 
författningar som nämns under normer och omdömen samt under kunskap och instrument, se 
figur 35 i avsnitt 10.3. 
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Identifierade riskområden i utvecklingsarbetet (tabell 9) bidrog med innehåll till databasens 
tabell Riskområde:  

Tabell 22. Tabell över riskområden som härletts från infrastrukturella förutsättningar.  

Roid10 Benämning Kod 

0001 Organisation, ledning och ansvar A 

0002 Ekonomi B 

0003 Riskanalys C 

Exempel 1 händelseregister – telefonberedskap – härledning från uppdrag och försörjare 
En händelse som anmäls skapar ett uppdrag. Anmälda händelser är viktiga fenomen som 
informationssystemet behöver hålla reda på. Handlingsobjektet ”Händelse anmäls” i figur 36, 
avsnitt 10.4.1, indikerar detta. Försörjaren av underlag är en viktig aktör som myndigheten 
behöver ha information om, bl.a. är det intressant att veta vem som anmäler en händelse, 
vilken roll dennes organisation har m.m. Både uppdraget och försörjaren finns med i 
datamodellen dels som objektet Handelse och dels som objektet Organisation, se bilaga 2 
figur 3. 

Exempel 2 händelseregister – veckomöteshantering  härledning från produkt 
Veckomöteshanteringens produkt är en risk- och aktivitetsbedömd händelse (se figur 37, 
avsnitt 10.4.4). Produkten är viktig att hålla reda på. Den är en pre-produkt till andra 
verksamhetsprocesser, bl.a. tillsynsprocessen. Datamodell över veckomöteshanteringen visas i 
bilaga 2 figur 5. I datamodellen är t.ex. produkten risk- och aktivitetsbestämd händelse ett 
eget objekt.   

Exempel 3 händelseregister – härledning av attribut från infrastrukturella kategorier  
Händelsens egenskaper kan härledas från de infrastrukturella förutsättningarna. Exempelvis 
återfinns beskrivning av händelsen i den anmälningsblankett som handläggaren använder sig 
av som stöd när en anmälan sker (se bilaga 1). Anmälningsblanketten återfinns i form av 
arbetsmaterial i kategorin kunskap och instrument. Anmälningsblankettens innehåll grundas 
på en föreskrift som finns i kategorin normer och omdömen. Detta betyder att infrastrukturella 
förutsättningar är viktiga källor för att hitta vilka egenskaper som kan beskriva objekten. I 
figur 3 i bilaga 2 framgår av objektet Handelse att tid, plats, händelsekategori, beskrivning 
m.m. beskriver händelsen. Samtliga dessa uppgifter återfinns i anmälningsblanketten.  

11.3 Avslutande kommentar om kravanalysens resultat 
Den tredje forskningsfrågan handlar om hur kraven på de informationssystem, som utvecklas i 
de empiriska fallen, kan härledas från verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn. I detta kapitel 
besvaras frågan genom att kravkategorierna härleds från verksamhetsteorin för riskbaserad 
tillsyn till kravdokumentation från de två fallen. Analysen i detta kapitel visar att en 
verksamhetsanalys, framtagen utifrån den praktikgeneriska modellen, kan fånga kraven på ett 
verksamhetsstödjande informationssystem för riskbaserad tillsyn och överföra dem till en 

                                                 
 

10 Primärnyckel 
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kravspecifikation. Tabell 23 anger från vilka av verksamhetsteorins kategorier och i vilka 
kravdokument som kravkategorierna har härletts. 

Tabell 23. Koppling mellan verksamhetsteorins kategorier och systemutvecklingens kravkategorier.  

Verksamhetsteorins 
kategorier 

Kravkategorier Kravdokument 

Uppdrag Information Klassdiagram/konceptuell datamodell, 
Begreppslista, även trigger 

Aktör (uppdragsgivare, 
producent, försörjare, 
resultand) 

Användare, Interaktion, 
Information 

Användare och behörighet, skärmbildsdesign 

Underlag Interaktion, Information Användningsfall/användningssituation, 
Klassdiagram, Begreppslista 

Produkt Information Klassdiagram, Begreppslista 

Handlingar Funktion, Interaktion Handlingsgraf, 
Användningsfall/användningssituation, 
Dokumentanalys 

Kunskap och instrument Information Klassdiagram, Begreppslista 

Normer och omdömen Information Klassdiagram, Begreppslista 

Tabell 23 kan också betraktas som ett embryo till en begreppsjämförelse som kan bidra till att 
skapa generell spårbarhet mellan verksamhetsanalys och kravdokumentation.  

Analysen i detta avsnitt visar alltså att verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn kan användas 
för att fånga kraven på ett verksamhetsstödjande informationssystem för riskbaserad tillsyn. 
Men analysen visar också att det behövs ytterligare bearbetning och analys innan en 
verksamhetsanalys baserad på den praktikgeneriska modellen kan användas i 
systemutvecklares vardag. Ett exempel på behov av ytterligare analys är utarbetande av 
vägledning för hur praktikgeneriska modellen kan användas som metod för 
verksamhetsanalys i systemutvecklingssammanhang.  

En omständighet som kan ha påverkat resultatet av kravanalysen är att utveckling av 
självvärderingen inte genererade den kravdokumentation som använts i denna analys inom 
utvecklingsprojektets ram. Kravdokumentationen avseende självvärdering jag skapat för 
analysens skull. Därför kan det vara svårt att avgöra i vilken mån jag påverkat 
kravdokumentationen och därmed möjligheterna till härledning. Denna omständighet kan 
undergräva analysens giltighet. Ett argument som talar för kravanalysens giltighet är att 
analys av kravdokumentation som utarbetades av den externa leverantören har lett till samma 
resultat som den egna kravdokumentationen. Ett annat argument för kravanalysens giltighet är 
att jag har följt anvisningar i VIBA som är en dokumenterad metod.  I och med detta kapitel 
anser jag att den tredje forskningsfrågan har besvarats.  

  



161 
 
 

12 Hur bör en verksamhetsanalys gå till? 

Nu återstår bara en forskningsfråga och den ska besvaras i detta kapitel. Det är den fjärde 
forskningsfrågan som återstår. Den lyder: Hur bör en verksamhetsanalys genomföras för att 
den ska fånga kraven på ett informationssystem för en verksamhet som bedriver riskbaserad 
tillsyn? Först studerades tre metoders tillvägagångssätt, vilket skedde i avsnitt 4.7. I detta 
kapitel beskrivs tillvägagångssättet i de två fallen, självvärdering och händelseregistret. Det 
finns alltså fem olika beskrivningar av tillvägagångssätt för att genomföra en 
verksamhetsanalys. De fem beskrivningarna har sammanställts i avsnitt 12.2. 
Sammanställning och analys leder fram till formulering av ett önskvärt tillvägagångssätt. I 
avsnitt 12.3 jämförs det önskvärda tillvägagångssättet med tillvägagångssättet för att generera 
verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om hur 
verksamhetsanalys för riskbaserad tillsyn bör genomföras, vilket avser att besvara den fjärde 
forskningsfrågan.  

 

12.1 Tillvägagångssätt för kravfångst i empirin 
I avsnitt 4.7 beskrevs tillvägagångssättet för kravfångst m.h.a. tre metodegenskaper. Dessa 
metodegenskaper är: arbetssätt, arbetsformer och notation. Deras innebörd i denna 
licentiatavhandling återfinns i avsnitt 4.5 och 4.7. I detta avsnitt analyseras och beskrivs de 
två empiriska utvecklingsprojektens tillvägagångssätt utifrån metodegenskaperna.  

Det är tillvägagångssättet i de två empiriska utvecklingsprojekten som studerats. Analysen i 
detta avsnitt baseras på beskrivning av de genomförda utvecklingsprocesserna i kapitel 8 och 
9. Analys av tillvägagångssätt för utveckling av händelseregistret har delats upp i två steg 
eftersom utvecklingen skedde i två steg. I det första steget var jag engagerad som både 
projektledare och praktikforskare. Detta arbete resulterade i en förberedande kravspecifikation 
som dokumenterades med hjälp av en genomförd förändringsanalys samt systemspecifikation 
baserad på VIBA 93 (Goldkuhl, 1993) och VIBA 99 (Ågerfalk, 1999). Arbetet som 
resulterade i en förberedande kravspecifikation kallas fortsättningsvis för händelseregister 
steg 1. I steg två tog den externa leverantören över och fullföljde kravdokumentationen. 
Resultatet av deras arbete dokumenterades i en kravspecifikation (se bilaga 2). Detta steg 
benämns fortsättningsvis för händelseregister steg 2. I steg 2 var min delaktighet begränsad 
till överlämning av tidigare arbete, vilket skedde vid separata genomgångar med leverantören 
och deltagande på några av de inledande kravfångstmötena. Jag fick ändå kännedom om 
mötenas frågeställningar via den e-postkommunikation som skedde mellan myndighetens 
representanter och leverantören.  

12.1.1 Arbetssätt i empirin 
Vilka arbetssätt användes i de empiriska fallen? Tabell 24 återger de huvudsakliga frågor som 
ställdes i utvecklingsprojekten. Vissa förutsättningar var givna när självvärderingen började 
utvecklas. Det givna var metoden för självvärdering. I tabell 24, kolumn Självvärdering, 
sammanfattas de viktigaste frågorna i projektarbetet. När enkätens frågor var formulerade 
uppstod andra viktiga frågor, såsom myndighetens grund för att ställa respektive fråga, hur 
svaren på frågorna skulle bedömas och om bedömning av svar på en fråga var beroende av 
svaret på någon annan fråga.  
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I händelseregistrets steg 1, var det processkartläggning och förändringsbehov som 
fokuserades. Därför var frågorna koncentrerade till vad som görs, vem som gör något och när 
någonting görs men även till problem med nuvarande verksamhet. Ett resultat av 
förändringsanalysen var behovet av ett nytt informationssystem för händelserapportering.  
Informationsbehovet hämtades till stor del från telefonberedskapens anmälningsblankett och 
från andra dokument, t.ex. säkerhetsrapport till EU och insamling av olycksdata. I 
händelseregistret steg 2 fokuserades kravspecifikation för utveckling av informationssystemet. 
Verksamhetsförändringen som var aktuell i steg 1 var genomförd och den nya 
analysprocessen var etablerad. De frågor som ställdes av leverantören utgick från vad som 
görs och vad handläggaren behöver dokumentera i informationssystemet. Steg 2 har hänförts 
till utformningsfasen bl.a. eftersom den fokuserade vad händelseregistret skulle göra.  

Tabell 24. Arbetssätt i empirin.  

Utvecklings- 
processens faser 

Arbetssätt i utvecklingsprojekten 

Självvärdering Händelseregister 

Steg 1 

Händelseregister 

Steg 2 

Verksamhets- 
analys 

Vilka riskområden finns? 
Var finns källor som 
reglerar riskområdena? 
Vad behöver vi veta om 
riskområdena? 
Vad regleras för 
respektive riskområde? 
Vem ska besvara 
enkäten? 

 

Vem gör något i processen 
för telefonberedskap? 
Vad gör de som gör något?
Vilka problem finns med 
befintlig 
arbetsorganisation? Hur 
vill vi att det ska fungera? 
Vilka risker (= händelser) 
finns? Vilka risker (= 
händelser) rapporteras 
idag?  
Vad rapporteras om 
riskerna?  
Vad behöver vi ha mer 
information om? 
Vad rapporterar 
verksamhetsutövare om 
inträffade händelser? 
Vilka system för 
händelserapportering har 
de? 
Vilka aktörer finns? 
Hurdan är myndighetens 
förhållande till aktörerna?  

 

 

Utformning Ska alla frågor ställas till 
alla verksamhets 
utövare? 
Hur ska det gå till att 
besvara enkäten? 
Hur ska enkätsvaren 
bedömas? 
Vad behöver 
verksamhetsutövaren 
göra för att besvara 

Meddelandeanalys:  
Vem gör något? 
I vilken riktning sker 
kommunikationen när 
något görs? 
Vilka media används för 
meddelandet? Vem är 
sändare respektive 
mottagare? 

Vad händer först? Vem gör 
något när det händer? 
Vad händer sedan?  
Vad händer därefter? 
I vilken ordning vill ni 
registrera uppgifterna på 
skärmbilden?  
Utgå ifrån 
händelseförloppet. Vad 
frågar ni efter först? Och 
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Utvecklings- 
processens faser 

Arbetssätt i utvecklingsprojekten 

Självvärdering Händelseregister 

Steg 1 

Händelseregister 

Steg 2 

enkäten? 
Hur ska 
verksamhetsutövarna få 
tillbaka den bedömda 
enkäten? 

 därefter? 
När en händelse 
rapporteras, vad behöver ni 
veta?  
Utgå ifrån 
händelseförloppet. Vad 
frågar ni efter först? Och 
därefter? 

 

12.1.2 Notation i empirin 
Vilken notation användes i de empiriska fallen? I tabell 25 presenteras den notation som 
producerades i utvecklingsprojekten. Exempel på notationsformer återfinns förutom i 
respektive empiriska kapitel, 8 och 9, även i bilaga 2 och i avsnitt 11.2. Utvecklingsprojektet 
för självvärdering använde egen dokumentation, utom för enkätens utformning som följde 
förlagan från Kammarkollegiet (se avsnitt 8.3). De verktyg som användes för dokumentation 
var MS Office-paketets program, framförallt Word och Excel. Självvärderingsprojektets 
analysfas fokuserade på att identifiera risk- och frågeområden. Detta dokumenterades dels i en 
rapport till myndighetens ledning, dels i en frågetabell i Excel. Frågetabellen var central i hela 
projektet, där dokumenterades det mesta (se avsnitt 8.3). Även fördelning av frågor till olika 
grupper av verksamhetsutövare dokumenterades i frågetabellen. I sändlistan fanns förutom 
organisations- och adressuppgifter även en kolumn med uppgift om datum för besvarad enkät. 
Exempel på använd notation i form av frågetabell, se avsnitt 8.3.3, och värderingsmall, se 
avsnitt 8.3.4.  

Händelseregistrets steg 1 inleddes med en förändringsanalys som dokumenterades enligt 
valda dokument från FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988), t.ex. problemlista, lista över 
förändringsbehov och förändringsåtgärder samt mållista. Förändringsanalysen hade inte ett 
systemutvecklingsperspektiv. Däremot framstod behov av ett nytt informationssystem för 
händelserapportering som ett resultat av förändringsanalysen (Karlsson, 2007). 
Processkartläggning av den nya analysprocessen skedde med hjälp av handlingsgrafer.  

Tabell 25. Notation i empirin.  

Utvecklings- 
processens faser 

Notation  

Självvärdering Händelseregister 
steg 1 

Händelseregister 
steg 2 

Verksamhets- 
analys 

Tabell över riskområden. 
Karta över regler och deras inbördes 
relationer (hierarki).  

 

Problemlista, 
förändringsbehov, 
förändringsåtgärder, 
mållista. 
Handlingsgrafer. 
Tabell i Excel över 
risker och deras 

 



164 
 
 

Utvecklings- 
processens faser 

Notation  

Självvärdering Händelseregister 
steg 1 

Händelseregister 
steg 2 

 egenskaper. 
Anmälningsblankett 
samt underlag för 
rapportering till ERA 
och Trafikanalys.  

 

Utformning En frågetabell skapades i Excel.  
Sändlista över verksamhetsutövare. 
Blankett i Word för enkäten. 
Bedömningstabell i Excel för att 
bedöma svaren. 

Datasystemöversikt. 
Meddelandeanalys 
ISP/ASP. 
Begreppslista. 
Konceptuell datamodell. 

Lista över aktörer 
och deras 
behörigheter. 
Lista över 
användningsfall. 
Statiska 
skärmdokument per 
användningsfall, 
inklusive regler. 
En konceptuell 
datamodell. 

 

12.1.3 Arbetsformer i empirin 
Självvärderingens utvecklingsprocess började med att jag läste in mig på området för att 
identifiera riskområden och deras frågeområden. I tabell 26 kallas jag utredaren. De dokument 
som fokuserades var metoddokument från Kammarkollegiet, lagar, föreskrifter, EU-direktiv 
eftersom det fanns nya regler som skulle implementeras i svensk lag, samt myndighetens 
interna dokument, t.ex. interna rutiner. Efter den inledande inläsningsfasen kom en fas där 
myndighetens handläggare deltog i utvecklingsarbetet. Deras engagemang bestod i att 
medverka i arbetsmöten där regler och frågeformuleringar penetrerades ingående. Det var 
intensiva möten som troligen engagerade deltagarna även efter mötestidens slut. Det var 
programmeraren som presenterade förslag på tillvägagångssätt för att genomföra 
självvärderingen. Han hade tidigare erfarenhet av liknande upplägg som relativt snabbt och 
enkelt skulle kunna genomföras. 

Händelseregistrets steg 1 fokuserades ett mycket nära samarbete med utredarna. Vi gjorde det 
mesta tillsammans. Det var inte bara jag som studerade regler och dokument, det gjorde även 
utredarna. Vi lärde oss mer om risker och riskhantering genom studiebesök, litteraturstudier 
samt genomförande av en skräddarsydd utbildning om risker i järnvägssystemet. Vi var även 
aktiva i arbetsgrupper inom EU som skulle implementera säkerhetsdirektivets krav på 
rapportering. Steg 2 genomfördes ett par år senare och då hade analysgruppen bildats och 
föreslagen arbetsprocess införts. I steg 2 genomfördes arbetsmöten som kallades 
kravfångstmöten, handläggarna i analysgruppen och från telefonberedskapen deltog på dessa 
möten.  
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 Tabell 26. Arbetsformer i empirin 

Utvecklings-
processens faser 

Arbetsformer 

Självvärdering Händelseregister 
Steg 1 

Händelseregister 
Steg 2 

Verksamhets 
analys 

Utredarem studerade regler i 
lag, föreskrift och interna 
rutiner. Utredaren studerade 
riskanalysmetoden 
Verksamhetscheck. 
Beslutsmöten med chef, 
utredaren och 
programmerare.  

 

Arbetsmöten med utredarna i 
utredargruppen. 
Utredaren studerade och 
dokumenterade lag, 
föreskrifter, interna rutiner 
och EU:s säkerhetsdirektiv. 
Utredargruppen studerade 
också regler och de 
inventerade vilka uppgifter de 
samlade in. De gav förslag på 
ytterligare informationsbehov 
och hur de önskade att den 
framtida processen skulle 
fungera.  
Vi läste på om risker i 
tekniska system, gjorde 
studiebesök hos 
verksamhetsutövare och en 
myndighet som aktivt 
hanterar risker i sin tillsyn.  
Rapportering till ERA kunde 
verkställas genom att 
utredargruppen (inkl. 
utredaren) samverkade med 
verksamhetsutövare som 
sanktionerade vilka uppgifter 
de kunde lämna med hög 
tillförlitlighet.   

 

Utformning Programmeraren 
presenterade skriftligt förslag 
på arbetsgång, skapade 
blanketter och programkod. 
Arbetsmöten med utredare 
och arbetsgrupp. 
Arbetsmöten med 
programmerare, utredaren 
och arbetsgrupp, ibland 
inklusive berörda chefer. 

Utredaren utformade 
dokument som överlämnades 
till utvecklingskonsulten. 
Meddelandeöversikt stämdes 
av på arbetsmöte med 
analysgruppens handläggare. 

Arbetsmöten med 
analysgruppens och 
telefonberedskapens 
handläggare. På mötena 
byggdes 
skärmdokumenten 
successivt upp. 
Handläggare bistod med 
skriftliga underlag till 
innehåll i värdeförråden. 

 

12.1.4 Sammanfattning av tillvägagångssättet i empirin 
En sammanfattande slutsats av beskrivningen över tillvägagångssättet för kravfångst i empirin 
är att tillvägagångssättet i de bägge projekten skiljer sig åt avseende tillämpning av etablerad 
metod. I utveckling av självvärderingen fanns en övergripande plan och struktur för arbetet 
men de underliggande stegen, t.ex. dokumentationsformer växte fram allteftersom arbetet 
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fortskred och ett behov uppstod. I utvecklingen av händelseregistret använde jag metoder 
inom samma familj, FA/SIM och VIBA. På så sätt uppstod spårbarhet mellan 
förändringsanalysens handlingsgrafer och VIBA:s process- och handlingsanalys som också 
använder handlingsgrafer (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Cronholm & Goldkuhl, 2010).  Vid 
utveckling av händelseregistret följdes FA/SIM som har en uttalad strategi för hur 
utvecklingsarbetet ska genomföras, även arbetsformer.  De arbetsformer som använts har varit 
likartade i bägge projekten. Användarmedverkan, oftast i form av arbetsmöten, studiet av 
regler och andra skriftliga dokument har dominerat. Händelseregistrets verksamhetsanalys var 
ambitiöst upplagt, bl.a. kontaktades intressenter (studiebesök och intervjuer) för att ta reda på 
deras situation (Karlsson, 2007).  

12.2 Analys av tillvägagångssätt för kravfångst  
De två utvecklingsprojekten har haft lite olika tillvägagångssätt vad gäller kravfångst. 
Analysen i detta avsnitt är en direkt fortsättning på jämförelsen mellan de studerade 
systemutvecklingsmetodernas tillvägagångssätt för kravfångst i avsnitt 4.8. Händelseregister 
steg 2 ingår inte i denna analys eftersom steg 2 har hänförts till utformningsfasen (se avsnitt 
12.1).   

12.2.1 Empirins tillämpning av metodegenskaperna och deras variabler 
I detta avsnitt beskrivs hur kraven har fångats i empirin utifrån samma modell som användes 
för de tre metoderna RUP, VIBA och XP. De studerade metodernas metodegenskaper har 
beskrivits och motiverats i avsnitt 4.8. De beskrivs inte igen men deras position på skalan 
redovisas för att relatera empirins tillvägagångssätt till metodernas. Det som kommenteras i 
detta avsnitt är självvärderingen som förkortas SV och händelseregister steg 1 som förkortas 
HR1 i figurerna 49 – 51.  

 

 

Figur 49. Jämförelse av arbetssätt mellan RUP, VIBA, XP och empirins utvecklingsprojekt.  

Den inledande fasen i projektet självvärdering fokuserade inläsning av metoden för riskanalys 
och vilket innehåll myndighetens riskanalys skulle ha. Perioden med inläsning hänförs till 
fasen för verksamhetsanalys. Inläsning av ämnesområdet grundade för detaljerade 
frågeställningar (se avsnitt 12.1). Slutsatsen av detta resonemang är att detaljerade frågor 
styrde verksamhetsanalysen och att den var verksamhetsorienterad.  
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Projektet som utvecklade händelseregistret steg 1, startade med en inledande 
processkartläggning och förändringsanalys (Karlsson, 2007). I denna fas deltog hela 
arbetsgruppen vars arbetsuppgifter skulle förändras pga. ändrad lagstiftning. Utöver detta 
kartlades några representativa grupperingar av verksamhetsutövarna och deras rutiner för 
rapportering av händelser. Dessutom kartlades myndighetens situation i förhållande till 
verksamhetsutövarna och andra aktörer. Det var bl.a. förändringsanalys enligt FA/SIM som 
tillämpades i verksamhetsanalysen, frågorna var både detaljerade och verksamhetsorienterade. 
Det kan anses vara självklart att VIBA och HR1 är nära varandra eftersom FA/SIM och VIBA 
är nära relaterade till varandra. Jag har inte uppfattat att det är samma metod, bara att de ingår 
i samma metodfamilj.  

 

Figur 50. Jämförelse av notation i RUP, VIBA, XP och empirins utvecklingsprojekt.  

Självvärdering hade bara en fastställd dokumenttyp i verksamhetsanalysen och det var 
enkätens utformning. I övrigt var det programmeraren och jag som tog fram de stöddokument 
som ansågs behövas för utvecklingsarbetet. Övrig dokumentation utgick från enkäten och i de 
flesta fall användes den initiala tabellen över riskområden och frågor genom att nya kolumner 
lades till, exempelvis kolumn för laglig grund och blankettyper per fråga. Samtliga 
dokumenttyper kan återanvändas om självvärdering skulle genomföras igen. Dokumenten 
skulle då fungera som ett stöd för en förnyad utveckling. Av denna anledning har 
självvärderingen, i figur 50, inplacerats i den vänstra delen i skalan för att dokumentexempel 
finns. Det var flera dokumenttyper som stödde utvecklingsprocessen, men de var inte lika 
många och framtagna på ett mer intuitivt sätt jämfört med dokumenten i RUP och VIBA. 
Därför placeras självvärderingen närmare mitten på frågan om flera dokument stödjer 
processen. Risk- och frågeområdena lade grunden för frågetabellens struktur. 
Programmeraren utvecklade bedömningstabellen utifrån frågetabellen. På så sätt finns 
spårbarhet mellan frågorna och deras bedömning. Poängbedömning av frågor, riskområden 
och beräkning av den totala risksammanställningen testades med hjälp av en prototyp. 
Prototypen utvecklades utifrån frågetabellen så även där fanns spårbarhet från 
verksamhetsanalysens första dokument. Det finns alltså spårbarhet mellan dokumenten.  
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Händelseregistrets utveckling i steg 1 skedde bl.a. med hjälp av en förändringsanalys utifrån 
FA/SIM. FA/SIM har flera olika dokumenttyper som stödjer utvecklingsprocessen (Goldkuhl 
och Röstlinger, 1988) och dokumenttyperna exemplifieras i metodbeskrivningen.  FA/SIM är 
avsedd att användas som en förberedande analys av förändringsbehov vilket inte 
nödvändigtvis behöver leda till ett nytt informationssystem. Av denna anledning tolkar jag att 
FA/SIM inte explicit har uttryckt spårbarhet till efterföljande systemutvecklingsarbete.  
Däremot finns det spårbarhet! Handlingsgrafer är ett dokument som skapas både i 
förändringsanalysen och i VIBA. Detta ledde till att händelseregistrets kravdokumentation 
hade spårbarhet mellan förändringsanalysen och det fortsatta arbetet med VIBA (versionerna 
1999 och 1993). Händelseregistret steg 1 placeras därför närmare ja, på frågan om spårbarhet 
mellan dokumenten påvisas. Arbetet med denna licentiatavhandling visar att spårbarhet kan 
explicitgöras genom en analys med hjälp av praktikgeneriska modellen.  

 

Figur 51. Jämförelse av arbetsform mellan RUP, VIB, XP och empirins utvecklingsprojekt.  

Självvärderingen utvecklades utan att någon bestämd metod användes. Både jag och 
programmeraren använde våra tidigare erfarenheter när vi skapade en plan för 
utvecklingsarbetet. Den teknik som användes för att fånga krav och information var dels 
inläsning av lagar, föreskrifter och interna myndighetsdokument, dels samtal med 
myndighetens handläggare som skulle administrera och följa upp självvärderingen. Det fanns 
inga uttalade arbetsformer i självvärderingsprojektet. Handläggarna var delaktiga i 
utvecklingsprojektet men inte verksamhetsutövarna som skulle besvara enkäten. På frågan om 
användarmedverkan varit en viktig arbetsform, är svaret ja. Frågan om samtliga 
intressentgrupper deltog i utvecklingsarbetet besvaras med nej eftersom verksamhetsutövarna 
inte deltog. Inläsning av skriftliga dokument i form av förekommande regler, lagar, 
föreskrifter och interna rutiner, var en förutsättning för att projektet skulle kunna genomföras 
Den frågan besvaras därför med ja.  

Händelseregistret steg 1 följde FA/SIM och där anges tydligt ett förhållningssätt i 
förändringsarbetet. Förhållningssättet bygger på att de som är berörda av ett förändringsarbete 
ska delta i arbetet i så hög grad som det är möjligt. Händelseregistret steg 1 har därför 
placerats högt på ja-sidan i bägge frågorna. FA/SIM beskriver inte exakt hur samverkan ska 
ske och med vilken teknik och därför hamnar händelseregistret inte längst ut på ja-sidan. På 
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frågan om samtliga intressentgrupper rekommenderades att delta i utvecklingsarbetet placeras 
händelseregistret steg 1 också långt till vänster på ja-sidan eftersom kartläggning av 
informationsbehov även inkluderade verksamhetsutövarna och deras informationssystem. 
Likaså var det viktigt att studera det nya EU-direktivet, lagar, förordningar och föreskrifter 
som myndigheten var berörd av, men det var även viktigt att studera interna dokument som 
rutinbeskrivningar. Analys av myndighetens förhållande till övriga aktörer baserades på en 
jämförelse med en tidigare utförd licentiatavhandling om aktörers samverkan för 
informationsutbyte (Andersson, 1998). 

12.2.2 Fastställande av ett önskvärt tillvägagångssätt 
Efter att ha studerat tillvägagångssättet i teorin och empirin växte ett mönster fram som 
formuleras i tre frågeställningar. Frågeställningarna har vuxit fram ur mina inledande 
funderingar om hur kravfångst för riskbaserad tillsyn kan gå till och hur en verksamhetsanalys 
bör genomföras för att fånga kraven på ett verksamhetsstödjande informationssystem. I 
tabellerna 27 – 29 anges en variabels förekomst med ett kryss (X) om variabeln förekommer i 
metoden. Fältet är blankt när variabeln inte förekommer. I redovisningarna som gjorts tidigare 
framgår att det inte alltid är entydiga ja eller nej på variablers förekomster i 
metodbeskrivningarna. Jag har valt att renodla svaren i detta avsnitt vilket innebär att om 
förekomsten bedöms finnas (om än i mindre grad är för övriga metoder) så har det markerats 
med ett kryss.  

Den första frågeställningen som redovisas i tabell 27, handlar om det verkligen finns ett gap 
mellan verksamhetsanalysen och det fortsatta kravarbetet när informationssystem ska 
utvecklas. Denna fundering återfinns i det första kapitlets avsnitt om 
verksamhetsbeskrivningar (avsnitt 1.2).  

Tabell 27. Avser att besvara frågeställningen om det finns ett gap mellan verksamhetsanalys och fortsatt analys av 
kraven.  

Frågeställning Metod-
egenskap 

Variabler som studerats 

R
U

P
 

V
IB

A
 

X
P

 

S
V

 

H
R

1 

Finns ett gap 
mellan 
verksamhets-
analys och analys 
av ett 
informations-
systems krav? 

Arbetssätt Verksamhetsorienterade 
frågor 

 X  X X 

Systemorienterade frågor X  X   

Notation Spårbarhet mellan 
dokumentationstyper 

X   X X 

 

Jag tolkar att jämförelsen i tabell 27 visar att den VIBA som har verksamhetsorienterade 
frågor saknar spårbarhet mellan verksamhetsanalysen och den senare producerade 
dokumentationen medan det finns spårbarhet när verksamhetsanalysen har systemorienterade 
frågor. Både RUP och XP har systemfokus i den inledande verksamhetsanalysen. RUP visar 
explicit spårbarhet till senare dokument i utvecklingsarbetet. VIBA som har en 
verksamhetsorienterad analys som saknar illustrerad och explicit uttryckt spårbarhet till 
senare producerade dokument (Cronholm & Goldkuhl, 2010). När det gäller XP är metoden 
systemorienterad och explicit spårbarhet saknas.  
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Den andra frågeställningen som presenteras i tabell 28 undersöker vilket stöd 
tillvägagångssättet ger för genomförande av verksamhetsanalysen. 

Tabell 28. Variabler som avser att besvara frågeställningen om det finns stöd för genomförande av 
verksamhetsanalysen.   

Frågeställning Metod-
egenskap 

Variabler som 
studerats 

R
U

P
 

V
IB

A
 

X
P

 

S
V

 

H
R

1 

Finns det stöd för att 
genomföra 
verksamhets-
analysen? 

Arbetssätt Detaljerade frågor X X  X X 

Notation Flera dokumentations-
typer 

X X  X X 

Exempel på 
dokumentationstypern
a finns 

X X X X X 

 

Det har tidigare i denna avhandling antagits att detaljerade frågor, flera dokumenttyper och 
exempel på dokumenten ger stöd i genomförandet av en verksamhetsanalys. Det är alltså 
viktigt att en metod för verksamhetsanalys innehåller dessa tre variabler. Tabell 28 visar att 
det bara är XP som saknar beskrivningar för dessa variabler.  

Den tredje frågeställningen belyser vilka arbetsformer som erbjuds för genomförande av 
verksamhetsanalysen.  

Tabell 29. Variabler som avser att besvara frågeställningen om flera arbetsformer erbjuds.  

Frågeställning  Metod-
egenskap 

Variabler  

R
U

P
 

V
IB

A
 

X
P

 

SV
 

H
R

1 

Erbjuds flera 
arbetsformer för 
datainsamling? 

Arbetsform Användarmed-
verkan tillämpas 

X X X X X 

Studera regler 
tillämpas 

X X  X X 

Kontakt med 
intressenter tillämpas 

X    X 

Liksom metodtriangulering antas vara en bra egenskap i en forskningsprocess, som stärker 
validiteten av undersökningens resultat, kan flera olika arbetsformer antas vara bra när ett 
verksamhetsstödjande informationssystem ska skapas. I tabell 29 framgår att 
användarmedverkan är viktig för samtliga studerade tillvägagångssätt. RUP och XP beskriver 
även hur detta kan ske, även om XP har färre exempel än RUP. I VIBA är beskrivning av 
arbetsformer nedtonat. Exempel på andra arbetsformer som har använts i utvecklingsprojekten 
är studiebesök, intervjuer eller samtal både med externa intressenter och interna 
verksamhetsrepresentanter (användare), samt studier av regelverk och andra verksamhetsnära 
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dokument. I utvecklingsprojekten har studiet av regler varit särskilt tydligt. Kontakt med 
intressenter är den variabel bland arbetsformerna som saknas i högst utsträckning. Underlaget 
i denna undersökning ger ingen indikation på hur viktig denna variabel är.  

12.2.3 Önskvärt tillvägagångssätt 
De tre frågeställningarna i föregående avsnitt (12.2.2) utgör grund för fastställande av ett 
önskvärt tillvägagångssätt. Det är önskvärt att gapet mellan verksamhetsanalys och fortsatt 
kravanalys elimineras, vilket kan ske med hjälp av att dokumenten har spårbarhet mellan 
faserna. Det är också önskvärt att genomförandet av en verksamhetsanalys har stöd i form av 
verksamhetsorienterade och detaljerade frågor samt av dokumentationen. Och, slutligen, är 
det önskvärt att flera olika arbetsformer erbjuds när en verksamhetsanalys ska genomföras.  
Hur väl uppfyller verksamhetsanalysen med hjälp av praktikgeneriska modellen, som 
resulterade i verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn, dessa krav? Om så vore fallet, skulle 
en verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kunna besvara forskningsfrågan hur en 
verksamhetsanalys bör genomföras för att skapa ett verksamhetsstödjande informationssystem 
för riskbaserad tillsyn.   

12.3  Tillvägagångssätt för verksamhetsanalys på praktikteoretisk 
grund 

I vilken utsträckning har framtagandet av verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn uppfyllt 
det önskvärda tillvägagångssättet? I tabell 30 framgår i vilken utsträckning 
verksamhetsanalysen på praktikteoretisk grund har beaktat metodegenskapernas variabler.   

Tabell 30. Egenskaper för kravfångst som verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund stödjer.  

Metodegenskap Variabler Tillvägagångssätt för 
verksamhetsanalys på praktikteoretisk 
grund  

Arbetssätt 

 

Verksamhetsorienterade 
frågor 

Ja  

Detaljerade frågor Ja  

Notation Flera dokumenttyper  Nej Modellen är det bärande 
dokumentet  

Dokumenten exemplifieras Ja  

Spårbarhet mellan 
dokumenttyperna 

Ja Se avsnitt 11.2 

Arbetsform Användarmedverkan Ja Behöver tydliggöras 

Studera regler och andra 
verksamhetsnära dokument  

Ja  

Kontakt med intressenter Ja Behöver tydliggöras 

 

Framtagandet av verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn har skett inom denna 
licentiatavhandlings ram och datainsamlingen grundar sig på studier av regler och andra 
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skriftliga dokument där även studier av forskningsrelaterade texter har ingått. Även 
erfarenheter och kunskap från de studerade fallen har bidragit med data som analyserats 
utifrån den praktikgeneriska modellen. Det är alltså ett omfattande arbete som ligger till grund 
för framtagandet av en verksamhetsteori för riskbaserad tillsyn.  

Verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund har följt den praktikgeneriska modellen som har 
både verksamhetsorienterade och detaljerade frågeställningar. Den grafiska modellen har varit 
ett bärande dokument för genomförande av analysen. En reflektion är att flera dokumenttyper 
inte behöver vara avgörande. Modellen är innehållsrik och ger ett bra stöd för 
verksamhetsanalysen genom att modellens kategorier, roller och relationer är tydliga.  
Därmed tycker jag att modellen uppfyller intentionen som avses med att flera dokumenttyper 
bör finnas, eftersom intentionen är att ge stöd till den som ska genomföra 
verksamhetsanalysen (se avsnitt 4.8). I avsnitt 11.2 har denna licentiatavhandling 
dokumenterat spårbarhet mellan modellen och kravdokumentation från utvecklingsprojekten. 
Användarmedverkan och kontakt med intressenter har ingått i framtagandet av 
verksamhetsteorin i samma utsträckning som fallen har tillämpat dem. Vägledning för flera 
olika arbetsformer har inte fokuserats i beskrivningar av den praktikgeneriska modellen, 
möjligen ingår olika arbetsformer implicit, eftersom Goldkuhl & Röstlinger (2005) även 
inkluderat beskrivning av praktiska tillämpningar. Slutsatsen blir därför att både 
användarmedverkan och kontakt med intressenter borde tydliggöras om en verksamhetsanalys 
enligt denna licentiatavhandling ska genomföras. En röd tråd i bägge utvecklingsprojekten är 
behovet av regelkunskap. Den studerade miljön är statlig tillsyn, alltså har regler om tillsyn 
och regler som styr själva tillsynsområdet varit viktiga att utveckla ingående kunskap om. 
Denna variabel har också framhållits i texter som beskriver den praktikgeneriska modellen 
(Goldkuhl & Röstlinger, 2006).  

12.4 Avslutande kommentar för hela kapitlet 
En slutsats, efter genomgång och analys av de olika tillvägagångssätt som denna avhandling 
beskriver, är att verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn har tagits fram på ett sätt som till 
stor del uppfyller det önskvärda tillvägagångssättet. Därmed anser jag att den fjärde 
forskningsfrågan har besvarats. En verksamhetsanalys som skapar förutsättningar till ett 
verksamhetsstödjande informationssystem för riskbaserad tillsyn bör ha 
verksamhetsorienterade och detaljerade frågor, ge stöd för analysen med hjälp av 
dokumentation som är spårbar i det fortsatta kravarbetet, innehålla flera arbetsformer 
framförallt; användarmedverkan, studier av regler och andra skriftliga dokument samt kontakt 
med intressenter.  
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13 Slutsatser och fortsatt forskning 

I detta kapitel återanknyts till det problem som forskningsfrågor och syfte gav uttryck för i 
första kapitlet. Inledningsvis diskuteras om forskningsfrågorna har besvarats, svarens giltighet 
och undersökningens brister. Därefter redogörs för syftet och syftets uppfyllelse, 
licentiatavhandlingens kunskapsbidrag och avslutningsvis lämnas förslag på fortsatt 
forskning.  

 

13.1 Besvarandet av forskningsfrågorna 
Utveckling av informationssystem är problematiskt eftersom användarna ofta upplever att 
driftsatta informationssystem inte ger dem stöd i deras verksamhetsutövning. Detta har 
dokumenterats både i media och i forskningslitteraturen och problemet har en allmän 
acceptans. Mina forskningsfrågor har sin grund i sökandet efter kunskap om och förståelse för 
hur utveckling av verksamhetsstödjande informationssystem skulle kunna gå till. Mina 
forskningsfrågor formulerades som stöd i detta arbete. Frågorna är verksamhetsnära och utgår 
till stor del från mina tidigare erfarenheter och den verksamhet som jag fortfarande arbetar 
inom. Besvarandet av frågorna har skett genom praktikforskning. I detta avsnitt sammanfattas 
det övergripande resultatet för varje forskningsfråga och samtidigt resonerar jag kring 
studiens styrkor, brister och giltighet.  

Vad karaktäriserar riskbaserad tillsyn? 
Karaktärisering av riskbaserad tillsyn skedde utifrån vägledning av den praktikgeneriska 
modellen av Goldkuhl & Röstlinger (2005). Analysen ledde till att en verksamhetsteori för 
riskbaserad tillsyn genererades. På en övergripande nivå visar verksamhetsteorin att det som 
karaktäriserar riskbaserad tillsyn är att riskhantering har integrerats i hela tillsynsprocessen. I 
kapitel 10 återfinns karaktäriseringen av riskbaserad tillsyn. Datainsamling har skett från flera 
olika källor: bl.a. från den studerade verksamheten och deras anställda, från verksamhetsnära 
texter men även från forskningsrelaterade texter. Verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn är 
väl underbyggd med data från både teori och empiri. Av detta skäl anser jag att 
verksamhetsteorin är giltig för en myndighet som bedriver riskbaserad tillsyn över 
järnvägssystemet. Teorins borde kunna prövas som giltig för andra verksamheter som 
bedriver riskbaserad tillsyn på statlig grund, eftersom analysmodellen är generell, stora delar 
av datainsamlingen har grundats på vetenskapliga texter, och eftersom statlig tillsyn har en 
gemensam grund i regelverket även om tillsynsobjektens regler varierar. Verksamhetsteorin 
för riskbaserad tillsyn skulle kunna kompletteras med en djupare studie av ärendehantering. 
Detta har inte inkluderats i verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn eftersom de empiriska 
fallen har fokuserat två projekt där ärendehantering har haft underordnad betydelse, varken 
självvärderingen eller anmälda händelser diarieförs rutinmässigt (däremot lagras de i 
strukturerad ordning).   

Vilka krav karaktäriserar ett informationssystem? 
Eftersom jag söker efter svar på hur krav kan fångas är det av intresse att veta vilka krav som 
ska fångas. Inledningsvis var min ambition att beskriva traditionell systemutveckling och hur 
kravfångst traditionellt går till. Detta visade sig vara svårare än förväntat, bl.a. eftersom det 
finns många olika systemutvecklingsansatser och metoder (se t.ex. Dahlbom, 1996; Avgerou, 
2000; Hirschheim m.fl., 1995; Bansler, 1990; Avison & Fitzgerald, 2006). Det finns alltså en 
heterogen samling ansatser och metoder och min första insikt var ett konstaterade att det inte 
finns någon traditionell systemutveckling, om man bortser från livscykelmodellen som är 
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alltför övergripande för att forskningsfrågan ska kunna besvaras. Istället fick jag söka en 
annan väg. Den väg jag valde var att söka efter gemensamma krav, d.v.s. vad söker alla 
ansatser och metoder efter, oavsett bakomliggande synsätt etc? Denna frågeställning ledde till 
att olika forskningsrelaterade texter om systemutveckling och kravhantering studerades och 
analyserades. Analysen ledde fram till att det är fyra kravkategorier som karaktäriserar ett 
informationssystem. Kravkategorierna som presenteras i avsnitt 4.6 är: användare, funktion, 
interaktion och information. Detta är svaret på den andra forskningsfrågan om vilka krav som 
karaktäriserar ett informationssystem.  

Distinktionen mellan olika typer av krav behandlas inte i denna undersökning. Det som fångas 
är krav och det görs ingen åtskillnad mellan funktionella och icke-funktionella krav. När jag 
summerar vad som åstadkommits kommer jag fram till att det huvudsakligen är de 
funktionella kraven som beskrivits i kravanalysen De icke-funktionella kraven har inte 
analyserats, vilket kan bero på att det empiriska underlaget saknar dessa krav. Man skulle 
behöva fortsätta kravanalysen med beskrivningar av icke-funktionella krav på hur gränssnittet 
mellan användare och informationssystem ska utformas och krav på svarstider, användning av 
tangentbord etc. Denna studie har inte haft ambition att styrka kravkategoriernas generella 
giltighet. Det har dock inte varit något problem att härleda kravdokumentationen m.h.a dem, 
varför jag drar slutsatsen att kravkategorierna är generellt giltiga men att de bl.a. behöver 
förtydligas begreppsmässigt och innebördsmässigt för att bli generellt tillämpbara. 

Hur kan kraven som fångas i verksamhetsanalysen användas i den fortsatta kravhanteringen? 
Denna fråga har formulerats för att undersöka spårbarheten mellan verksamhetsanalysen och 
den fortsatta kravhanteringen, vilket är en del av syftet med denna licentiatavhandling. Jag tog 
hjälp av de studerade fallens kravdokumentation för att utveckla kunskap om och förståelse 
för hur kraven kan härledas från tillämpningarna av verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn 
till fallens kravdokumentation. Det var kravkategorierna som härleddes i kravanalysen. 
Härledningen gick bra men vissa svårigheter uppstod, bl.a. var det svårt att precisera 
skillnaden mellan funktion och interaktion i kravdokumentationen. Samtliga kravkategorier 
var representerade i både verksamhetsteorin och fallens dokumentation. Härledningen 
baserades på kravdokumentation från två systemutvecklingsmetoder vilket ökar 
kravanalysens giltighet. I utvecklingen av händelseregistret använde den externa leverantören 
en agile metod och i utveckling av självvärdering skapade jag kravdokument m.h.a. en metod 
för handlingsbara informationssystem, även kallad VIBA.  

Hur  bör  en  verksamhetsanalys  genomföras  för  att  bidra  till  att  fånga  kraven  på  ett 
verksamhetsstödjande  informationssystem  för  en  verksamhet  som  bedriver  riskbaserad 
tillsyn?  Det  finns  inget  facit  för  hur  en  verksamhetsanalys  bör  genomföras.  Denna 
forskningsfråga  upplevdes  i  första  läget  som  både  komplex  och  svår  att  besvara.  Jag 
kallar  tillvägagångssättet  som  bör  vara  för  det  önskvärda  tillvägagångssättet.  Det 
önskvärda  tillvägagångssättet  får  jag  fram  genom  att  studera  tre 
systemutvecklingsmetoders verksamhetsanalys och de två tillvägagångssätt jag själv har 
tillämpat  i  utvecklingsprojekten.  En  sammanvägning  av  andras  kunskap  om 
tillvägagångssättet  i  systemutvecklingssammanhang  och  mina  egna  erfarenheter  från 
utvecklingsprojekten  ledde  fram  till  formulering  av  tre  metodegenskaper  och  deras 
variabler.  
 
De variabler som ansetts önskvärda för tillvägagångssättet i verksamhetsanalysen är: stöd till 
utvecklaren i form av detaljerade verksamhetsorienterade; frågor och dokumentation som 
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stödjer genomförandet av analysen; spårbarhet mellan dokumenten framförallt mellan 
verksamhetsanalysen och det fortsatta kravarbetet; att användarna medverkar i analysen; att 
intressenter kontaktas; samt att regler som berör den aktuella verksamheten studeras.  

Metodegenskaperna och deras variabler har jag formulerat själv med stöd från litteraturstudier 
och egen erfarenhet. Detta förhållande gör att det önskvärda tillvägagångssättet inte kan anses 
ha generell giltighet. Däremot skulle generell giltighet kunna erhållas om det önskvärda 
tillvägagångssättet tillämpas och utvärderas i en reell utvecklingssituation.  

En egenskap som inte kunnat belysas i denna licentiatavhandling är om det önskvärda 
tillvägagångssättet verkligen leder till verksamhetsstödjande informationssystem. För att 
undersöka detta hade det troligen varit bättre att följa en systemutvecklingsprocess från den 
inledande verksamhetsanalysen till ett driftsatt informationssystem och slutligen utvärdera det 
driftsatta informationssystemet. Detta var min intention när forskningsprocessen påbörjades. 
Av olika anledningar, som varit utanför min påverkan, kunde inte intentionen fullföljas. En 
utvärdering av ett driftsatt informationssystem, som utvecklats enligt denna 
licentiatavhandling, skulle ge ökad validitet åt verksamhetsanalysens betydelse för att skapa 
ett verksamhetsstödjande informationssystem.   

13.2 Syftets uppfyllelse 
Syftet med licentiatavhandlingen är att utveckla kunskap om och förståelse för hur en 
verksamhetsanalys kan skapa spårbarhet till dokumenterade krav på ett informationssystem 
som stödjer en verksamhet som bedriver riskbaserad tillsyn. Denna del av syftet har uppfyllts 
genom att kravdokumentation från fallen har härletts till kravkategoriernas förekomst i 
verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn. Jag anser att spårbarheten är giltig för de beskrivna 
fallen, vilket verifieras av beskrivningarna i denna licentiatavhandling. Jag anser även att det 
är möjligt att genomföra motsvarande kravanalys för en verksamhet som utför riskbaserad 
tillsyn på statlig grund. Detta förutsätter förstås att verksamhetsanalys på praktikteoretisk 
grund har genomförts. 

Vidare är syftet att utveckla kunskap om och förståelse för hur tillvägagångssättet i 
verksamhetsanalysen bör vara för att skapa ett verksamhetsstödjande informationssystem. 
Resultatet från analys av tillvägagångssättet visar att det önskvärda tillvägagångssättet bidrar 
till att fånga kraven på ett verksamhetsstödjande informationssystem för en verksamhet som 
bedriver riskbaserad tillsyn, vilket torde skapa förutsättningar för att informationssystemet blir 
verksamhetsstödjande. Även i detta fall är resultatet giltigt enligt beskrivningarna i denna 
licentiatavhandling och det är fullt möjligt att genomföra en verksamhetsanalys på 
praktikteoretisk grund i enlighet med det önskvärda tillvägagångssättet. Däremot vet vi inte 
om informationssystemet blir verksamhetsstödjande. För detta krävs ytterligare studier.  

13.3 Avhandlingens kunskapsbidrag 
Praktikforskning bör leverera tre resultat (se kapitel 2): ett kunskapsbidrag som riktar sig till 
den lokala praktiken, ett kunskapsbidrag till den generella praktiken och ett kunskapsbidrag 
till akademin (Goldkuhl, 2008).  

Bidraget till den lokala praktiken består av de resultat som producerades i de empiriska fallen, 
självvärdering och händelseregister. Fallens resultat kan beskrivas som dels en genomförd test 
av självvärderingen, inklusive viss kravdokumentation på ett framtida informationssystem (se 
kapitel 8), dels förslag till analysgruppens nya arbetsprocesser och kravdokumentation för 
händelseregister (se kapitel 9).  
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Bidraget till den generella praktiken består av karaktärisering av riskbaserad tillsyn som 
beskriver hur riskhantering påverkar en generell tillsynsprocess. Självvärderingen är ett 
exempel på en riskanalysmetod genom egenkontroll. Genom att tillämpa karaktärisering av 
riskbaserad tillsyn på någon annan tillsynsverksamhet, såsom den tillämpats på fallen, kan en 
verksamhet analyseras och eventuella behov av verksamhetsmässiga förändringar kan 
synliggöras. Utöver detta kan karaktärisering av riskbaserad tillsyn användas för att 
klassificera om en tillsynsverksamhet är riskbaserad. Då bör riskhantering vara integrerad i 
hela tillsynsprocessen. En annan del av praktiken är systemutvecklare. Bidraget till deras 
verksamhet är kravanalysen och de identifierade kravkategorierna. Verksamhetsanalysen på 
praktikteoretisk grund kan tillämpas för att genomföra verksamhetsanalyser i 
systemutvecklingsprojekt. Kravkategorierna skulle även kunna utnyttjas som underlag för att 
tolka vilka krav som beskrivs i andra typer av verksamhetsanalyser. På detta sätt skulle 
systemutvecklare kunna förbättra sin förståelse och tolkning av verksamhetsorienterad 
information, vilket kan öka insikten om vilket stöd av informationssystem som en verksamhet 
har behov av.  

Min kunskapsutveckling för akademin har åtminstone två bidrag: ett bidrag som visar att det 
finns spårbarhet mellan verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund och kraven som 
beskriver ett informationssystem; det andra bidraget beskriver ett önskvärt tillvägagångssätt 
för att genomföra en verksamhetsanalys. Det önskvärda tillvägagångssättet kan bidra till 
utveckling av både nya och befintliga metoder för verksamhetsanalys på praktikteoretisk 
grund. Sammanfattningsvis är bidraget att en verksamhetsanalys kan vara 
verksamhetsorienterad och ändå fånga kraven på ett informationssystem.  

13.4 Fortsatt forskning 
Denna licentiatavhandling har studerat hur en verksamhetsanalys på praktikteoretisk analys 
kan utnyttjas i systemutvecklingsprojekt och ligga till grund för kravfångst och 
dokumentation av krav på ett informationssystem. Den praktikgeneriska modellen som 
använts som mönstermodell för framtagandet av verksamhetsteorin för riskbaserad tillsyn har 
många styrkor, bl.a. verksamhetsorienterade frågor som utöver processorientering även 
inkluderar en verksamhets infrastruktur. Något som skulle kunna utvecklas genom fortsatt 
forskning kring den praktikgeneriska modellen är beskrivning av arbetsformer och spårbarhet 
till den fortsatta kravhanteringen i en systemutvecklingsprocess. 

Processer kan innehålla en kombination av transformation och koordination i enlighet med det 
socio-pragmatiska synsättet (Goldkuhl & Röstlinger, 2003). Mönstermodellen innehåller både 
koordination och transaktion, men i denna studie har transaktioner fokuserats. Stöd för analys 
av de koordinativa handlingarna skulle genom fortsatt forskning kunna utvecklas. Därigenom 
skulle modellen ge utökat stöd för detaljerade handlingar i en systemutvecklingsprocess.  

Kravanalysen har i första hand omhändertagit de funktionella kraven medan de icke-
funktionella kraven knappast har berörts. Kravkategoriernas relevans för funktionella krav har 
styrkts av denna undersökning. Fortsatt forskning skulle kunna inrikta sig på verifiering och 
eventuell komplettering av kravkategoriernas utformning. Denna avhandling har i första hand 
inriktats på att finna spårbarhet mellan en verksamhetsorienterad verksamhetsanalys och 
kravdokumentation i ett systemutvecklingssammanhang.  

Härledning av kravdokumentation från verksamhetsteorin om riskbaserad tillsyn visar att det 
är möjligt att använda en praktikgenerisk modell för verksamhetsanalys som en inledande 



179 
 
 

verksamhetsanalys även i ett systemutvecklingsprojekt. Fler studerade fall skulle kunna ge 
fler insikter och mer erfarenheter om detta.   

Den nästan viktigaste frågan är huruvida en verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund 
bidrar till att skapa ett verksamhetsstödjande informationssystem har inte kunna besvarats, 
bl.a. på grund av att min roll i utvecklingsprojekten avslutades innan informationssystemen 
driftsatts. Det tar lång tid att utveckla nya informationssystem. Det är kanske orealistiskt att 
följa ett systemutvecklingsprojekt från början till slut, men det vore ett önskvärt scenario. I 
skrivande stund har handläggarna med telefonberedskap just påbörjat test av händelseregistret 
som planeras driftsättas under våren 2012. Det skänker en viss tillfredsställelse att 
forskarstudierna och utveckling av händelseregister fortfarande följs åt. 
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Bilaga 2 TRAP - händelseregister  

Denna bilaga innehåller exempel på kravdokumentation som har utarbetats av den externa 
leverantören som utvecklar det nya verksamhetssystemet TRAP, där händelseregistret ingår.  
Det betyder att händelseregistret har många kopplingar till andra delar av systemet t.ex. 
hämtas uppgifter om verksamhetsutövare från företagsregistret och uppgifter om fordon från 
fordonsregistret. Det var den externa leverantören som tog över analysfasens arbete för att 
slutföra kravspecifikationen av det nya händelseregistret. Kravspecifikationen är daterad maj 
2010. Den bygger på beskrivning av användningsfall. Nedan presenteras utdrag från 
leverantörens kravspecifikation. I överlämningsfasen deltog jag på ett par inledande möten 
där även telefonberedskapens handläggare deltog. Dessa möten kallades för kravfångstmöten. 
Kravdokumentationen i denna bilaga används när kraven härleds från verksamhetsteorin om 
händelseregistret i avsnitt 11.2. Denna dokumentation är tänkt att användas som referens i 
analysen eftersom kravspecifikationen inte är lättillgänglig utanför myndigheten.  

Aktörer 
De aktörer som definierats i kravspecifikationen har olika behörighet till systemet. Aktörer av 
högre rang ärver behörighet av de lägre. De aktörer som definierats är:  
D = Systemkonfiguratör, C = Enhetschef, B = Handläggare och A = Extern (avser annan 
intern enhet).   

 

Figur 1. Aktörer i TRAP händelseregister enligt kravspecifikation daterad maj 2010.  

Användningsfall 
Användningsfallen har två lägen – visa och registrera och de följer den logiska processen för 
händelses rapportering och registrering som handläggarna tillämpar. I nedanstående tabell 1 
visas samtliga användningsfall. Användarnas behörighet är markerad med en asterix i 
respektive kolumn som representerar användargrupperna A till D. De användningsfall som 
kommer att följas i denna avhandling är registrera kontakter och registrera 
veckomöteshantering.  

Tabell 1. Användningsfall som visar händelseregistrets funktioner och behörighet för respektive användartyp . 

Användningsfall, funktion A B C D 

AF01.0 Visa kontakter  * * * 

AF01.1 Registrera kontakter  * * * 

AF02.0 Visa SHK aktivitet * * * * 

Af02.1 Visa SHK anmälan * * * * 
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Användningsfall, funktion A B C D 

AF02.2 Registrera SHK anmälan  * * * 

AF02.3 Visa SHK svar * * * * 

AF02.4 Registrera SHK svar  * * * 

AF02.5 Visa SHK utredningsresultat  * * * 

AF02.6 Registrera SHK utredningsresultat  * * * 

AF03.0 Visa tid och plats * * * * 

AF03.1 Registrera tid och plats  * * * 

AF04.0 Visa händelse (gäller alla olyckstyper) * * * * 

AF04.1 Registrera händelse (gäller alla olyckstyper)  * * * 

AF4.2 Modalfönster personskador  * * * 

AF4.3 Modalfönster farligt gods  * * * 

AF4.4 Modalfönster följdolyckor  * * * 

AF5.0 Sök händelse * * * * 

AF6.0 Visa veckomöteshantering * * * * 

AF6.1 Registrera veckomöteshantering  * * * 

AF7.0 Visa personskadekontroll * * * * 

AF7.1 Registrera personskadekontroll  * * * 

AF8.0 Sammanställning händelse * * * * 

Administrera värdeförråd    * 

Låsa upp händelse   *  

Radera händelse  *(1) * * 

(1) Handläggare kan endast radera händelser som handläggaren själv skapat.  
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Exempel på skärmbild över registrera kontakt AF01.1 
 

 

Figur 2: Skärmbild över registrera kontakt.  

Datamodell över händelseregistrering 
Datamodellen för händelseregistrets telefonberedskap är för omfattande för att återges i sin 
helhet. I figuren nedan återges endast de mest relevanta delarna för registrera kontakt.  
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Figur 3. Utdrag från datamodell över händelseregistrets avseende användningsfallet registrera kontakt. 

Exempel på skärmbild över registrera veckomöteshantering AF06.1 
Skärmbilden för att registrera veckomöteshantering i figur 2 åskådliggör interaktion för 
veckomöteshanteringen. Det finns regler för när en händelse ska anmälas – därför noteras om 
händelsen var anmälningspliktig eller inte (se figur 2). Grad av kontroll, indikation på 
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systembrist och potentiell konsekvens bildar tillsammans underlag för att värdera risknivån 
som sätts automatiskt utifrån valda nivåer av riskkomponenterna.  

 

Figur 4. Skärmbild för att registrera veckomöteshantering. 

Datamodell över veckomötets risk och aktivitetsbedömning 
Den rutin som påverkats mest av riskbaserad tillsyn är veckomöteshanteringen eftersom det är 
på veckomötet som de anmälda händelserna bedöms utifrån ett riskperspektiv, därför återges 



198 
 
 

den delen av den datamodellen nedan. Entiteten/objektet Händelse är inte fullständig. Det 
saknas många egenskaper som ska knytas till händelsen.  

 

 

Figur 5. Del av datamodell över användningsfall veckomöteshantering. 

Regler  
Varje användningsfall har en skärmbild som motsvarar exemplen i figurerna 2 och 4. För 
varje skärmbild/användningsfall finns även skärmbildens regler angivna. Reglerna avser t.ex. 
om något inmatningsfält är obligatoriskt att ange eller inte. I tabell 2 avser kolumnen Namn 
fältets namn. Kolumnen Typ avser vilket typ av fält det är. Oblig. m det är en obligatorisk 
uppgift eller inte. Kolumnen Värdeförråd i tabell 2 anger om fasta svarsalternativ gäller eller 
om det är möjligt att själv skriva in det som ska stå i fältet (fritext). 



199 
 
 

Tabell 2. Regler för att bestämma risknivå. 

Namn Typ  Oblig  Värdeförråd  
Grad av kontroll 
över förloppet  

Dropdown  Ja  Värdeförråd(1,2,3,4,5)  

Kommentar  Textbox(multiline) Nej Fritext 
Indikation på 
systembrist  

Dropdown  Ja  Värdeförråd(1,2,3,4,5)  

Kommentar  Textbox(multiline)  Nej  Fritext  
Potentiell 
konsekvensnivå  

Dropdown  Ja Värdeförråd(1,2,3,4,5)  

Kommentar  Textbox(multiline)  Nej  Fritext  
Risknivå  Textfält  - Visar risknivå utifrån vad 

man valt i ovan 
dropdown menyer. Visar 
dels med färgkod och 
dels med beskrivande 
text. Om nivån är 3 
(Orange) och dödfall är 
bekräftat självmord skall 
nivån ökas till 4 (röd)  

 

 




