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Sammanfattning
En trend på marknaden för affärssystem är att utveckla branschspecifika affärssystem,
det vill säga system som är anpassade till affärsprocesserna inom en viss bransch.
Eftersom det är affärsprocesserna i en verksamhet som affärssystemet ska stödja är
det vid utveckling av affärssystem viktigt att kartlägga dessa processer.
Detta arbete syftar till att undersöka vilka problem som kan uppstå i samband med
processkartläggning vid utveckling av branschspecifika affärssystem. Vidare är
arbetet begränsat till att endast behandla problem vad det gäller val, uppdelning och
benämning av affärsprocesser. Arbetet har genomförts dels genom en fallstudie, dels
genom intervjuer av leverantörer av affärssystem.
Resultatet av detta arbete visar på problem med att avgöra hur många och vilka
affärsprocesser som ska innefattas av affärssystemet. Vidare kan problem uppstå
bland annat vad det gäller identifiering av huvudprocesser och antalet processnivåer
som ska tillämpas. Problemen kring benämning av affärsprocesser visade sig vara av
mindre omfattning, dock kan det finnas risk att benämningen avspeglar avdelningar
inom verksamheter istället för affärsprocesser.
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1 Inledning

1 Inledning
Detta kapitel syftar till att ge en introduktion till vad arbetet kommer att beröra, dels
genom en kort bakgrund till ämnesområdet, dels genom en överblick av vad varje
kapitel i rapporten behandlar.

1.1 Bakgrund
Under 1990-talet har verksamheter ställts inför allt större krav och utmaningar.
Kunden ställer högre krav på produkter och tjänster, samtidigt som konkurrensen blir
allt större (Willoch, 1995). Vidare menar Willoch att de flesta verksamheter har
föråldrade organisationsstrukturer och därför inte klarar av dessa nya krav. Enligt
Kirchmer (1999) bör en verksamhets organisationsstruktur vara platt, flexibel och
rörlig för att klara av den ökande konkurrensen. En nyckel till en sådan struktur är
införandet av processorientering. Kärnan i processorientering ligger i att fokusera på
det horisontella flödet i verksamheter, det vill säga affärsprocesserna (Carlsson &
Lönnquist, 1999). En utförligare beskrivning av begreppet processorientering ges i
kapitel 2.2.
Alla verksamheter kan enligt Willoch (1995) beskrivas som en samling
affärsprocesser, och för att stödja dessa affärsprocesser har de flesta verksamheter
någon typ av informationssystem. En specifik typ av informationssystem är
affärssystem, vilka oftast stödjer större delen av en verksamhets informationsbehov
(affärssystem tas upp mer ingående i kapitel 2.4). Davenport (2000) menar vidare att
införandet av affärssystem kan underlätta processorientering, eftersom affärssystem i
sig är processorienterade.
Vid införandet av ett affärssystem, måste detta mer eller mindre anpassas till
verksamheten, det vill säga affärssystemets processer måste stämmas av gentemot
affärsprocesserna i verksamheten (Brandt, Carlsson & Nilsson, 1998). För att
kartlägga en verksamhets processer kan olika tekniker för processmodellering
användas (Alter, 1999). Processmodellering är av stor vikt i samband med införandet,
eller utveckling, av ett affärssystem, eftersom det är affärsprocesserna i en verksamhet
som affärssystemet skall stödja. Vidare menar Alter (1999) att modellering av en
verksamhets processer gör det lättare att definiera de problem som finns i
verksamheten.
En kritik mot affärssystem är att implementationen tar alltför lång tid och kostar
alltför mycket (Byttner, 2001; Davenport, 2000). Detta har medfört att leverantörer av
affärssystem har utvecklat system som är specifikt anpassade till verksamheter inom
en viss bransch (Dahlén & Elfsson, 1999). Genom att affärssystemet redan till stor del
är anpassat till verksamheten kan implementationsprocessen underlättas och förkortas.
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka problem som kan uppstå vid
kartläggning av processer i samband med utveckling av ett branschspecifikt affärssystem. Är det möjligt att skapa processer som passar flera verksamheter, samtidigt
som de stödjer varje enskild verksamhets behov?
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1.2 Rapportens uppbyggnad
I kapitel 2, Introduktion, tas centrala begrepp upp och definieras för att ge en
förståelse för problemområdet. I Kapitel 3, Problembeskrivning, ges ytterligare
beskrivning av problemområdet, en konkret precisering av vilket problem som skall
behandlas och hur problemet avgränsats, samt förväntat resultat. För att undersöka
problempreciseringen krävs att relevant material samlas in, vilket görs genom att
använda olika undersökningsmetoder. I kapitel 4, Metod, beskrivs för detta arbete
möjliga undersökningsmetoder och motivering ges till valet av undersökningsmetoder. I kapitel 5, Genomförande och materialpresentation, redovisas hur de olika
undersökningsmetoderna genomfördes, samt vilket material som framkom vid
respektive metod, varefter materialet analyseras i kapitel 6, Analys av presenterat
material. I kapitel 7, Resultat, presenteras vilket resultat som framkommit från
materialpresentationen och analysen, samt vilka slutsatser som kan dras. Slutligen tas
i kapitel 8, Diskussion, funderingar och reflektioner upp kring problemområde,
problemprecisering och resultat, samt arbetsprocess. Vidare ges i slutet av kapitel 8
förslag på fortsatt arbete.
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2 Introduktion
I detta kapitel ges definition och introduktion av de centrala begrepp som rapporten
berör, såsom process, processorientering, informationssystem och affärssystem.
Vidare tar kapitlet upp samband mellan de olika begreppen och slutligen ges en kort
introduktion till problemområdet.

2.1 Process
Alla verksamheter kan ses som en samling affärsprocesser som tillsammans beskriver
hur verksamheten fungerar (Willoch, 1995; Alter, 1999). Eftersom affärsprocesser är
ett centralt begrepp i detta arbete tar följande delkapitel upp olika definitioner av
affärsprocesser, vilka kännetecken som finns, hur affärsprocesser kan delas upp, samt
hur kartläggning av dessa kan gå till.
2.1.1 Vad är en affärsprocess?
Det råder i litteraturen oenighet kring hur begreppen process och affärsprocess skall
definieras och enligt Rentzhog (1998) beror definition och tolkning av dessa begrepp
till stor del på vilken bakgrund tolkaren i fråga har. För att belysa olika tolkningar av
begreppen process och affärsprocess, samt för att förtydliga vad som i detta arbete
menas med process respektive affärsprocess, tas här olika definitioner av dessa
begrepp upp. I den litteratur som studerats görs sällan någon skillnad mellan process
och affärsprocess, utan i många fall behandlas begreppen synonymt. Den tolkning
som har gjorts utifrån litteraturen (exempel på källor är: Davenport, 2000; Mattsson,
1999; Rentzhog, 1998 och Willoch, 1995) är dock att en affärsprocess är en specifik
typ av process som sker inom, eller mellan, verksamheter. Generellt kan affärsprocesser beskrivas som det horisontella flödet i en verksamhet (Intentia R & D,
2001). Hur olika författare definierar begreppet process, eller affärsprocess, skiljer sig
dock åt. Davenport (2000) definierar process enligt följande:
”En process är därför en specifik ordning av arbetsaktiviteter i tid och
rum, med en början, ett slut, och klart definierade input och output: en
struktur för handling.” (Davenport, 2000, sid 137)
En intressant notering är att Davenports definition av process skiljer sig från flertalet
andra genom att kunden inte nämns i definitionen. Rentzhog (1998) presenterar en
definition av process, som till skillnad från Davenports definition innefattar kunden:
”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde
skapar värde för en kund.” (Rentzhog, 1998, sid 30)
Observera att Rentzhogs definition av process liknar många av de definitioner av
affärsprocess som presenteras nedan. Willoch (1995) tar upp en definition som syftar
till begreppet affärsprocess:
”En affärsprocess är en samling sammanhängande aktiviteter, som
skapar ett värde som kunden kan uppfatta, dvs ett arbete som utförs av
organisationen och som kunden är villig att betala för.” (Willoch, 1995,
sid 23)
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Mattsson (1999) tar upp följande definition av affärsprocess, vilken fokuserar på att
processen initieras av ett behov och är avslutad när behovet är uppfyllt:
”Med en process menas en ordnad sekvens av logiskt och villkorat
sammanhängande aktiviteter eller grupper av aktiviteter som syftar till att
transformera någon form av input till en output. Processen har kunder för
vilka outputen är avsedd, den har en början i form av behovsidentifiering
och ett slut när kundbehovet är tillfredställt.” (Mattson, 1999, sid 71)
Både Willoch (1995) och Mattson (1999) menar att en affärsprocess har en kund.
Observera dock att mottagaren eller kunden kan finnas både internt inom
verksamheten, t ex i form av en annan affärsprocess, och externt, i form av t ex slutkonsumenten (Willoch, 1995; Mattson, 1999). På grund av att Rentzhog (1998) i sin
definition av process nämner kunden, vilket även Willoch (1995) och Mattson (1999)
gör i sina definitioner av affärsprocess, kan definitionen enligt min mening troligen
ses som en definition av affärsprocess. Vidare finns även likheter mellan Rentzhogs
definition av process och den definition av affärsprocess som tas upp av Intentia R &
D (2001) nedan. Det är bara några få författare som nämnt att en process ofta
använder någon slags resurs för att omvandla input till output (Alter, 1999; Intentia R
& D, 2001). Dessa resurser kan enligt Alter (1999) bland annat vara i form av
människor eller information. Intentia R & D (2001) presenterar följande definition av
affärsprocess:
” Generellt, kan en affärsprocess definieras som en serie av samordnade
aktiviteter med ett specifikt mål som upprepas kontinuerligt eller med
intervaller. Genom att använda specifika resurser, omvandlar en process
input till output för en intern eller extern kund.” (Intentia R & D, 2001,
sid 1)
Utifrån ovanstående resonemang och definitioner kan en affärsprocess beskrivas som
visas i figur 1:

Process
Aktiviteter
Output

Resurs
Figur 1. Process. Bearbetad från: (Persson, 1999)
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En syn på sammanhanget mellan begreppen process och affärsprocess presenteras av
Mattsson (1999) som menar att affärsprocesser kan delas in i en-funktionella,
tvärfunktionella och tvärorganisatoriska processer. Skillnaden mellan dessa tre typer
av processer är dess omfattning. En-funktionella processer utförs endast inom en
avdelning eller funktion i en verksamhet, tvärfunktionella sträcker sig över flera
avdelningar, medan tvärorganisatoriska processer korsar verksamhetsgränser
(Mattson, 1999). Vidare menar Mattsson att Bergstand och Klevsjö delar in processer
i individuella processer, funktionella processer och affärsprocesser, varav affärsprocess har samma innebörd som Mattssons tvärfunktionella processer (Mattsson,
1999). Bergstrand och Klevsjö har alltså en snävare definition av begreppet
affärsprocess än Mattson (1999). Det finns dock ingen klar och generellt överenskommen gräns mellan begreppen process och affärsprocess. I fortsättningen kommer
med affärsprocess avses både en-funktionella, tvärfunktionella och tvärorganisatoriska processer. Dock kommer arbetets tyngdpunkt ligga på en-funktionella
och tvärfunktionella processer.
De definitioner av affärsprocess som har presenterats ovan har olika tyngdpunkt och
tar upp olika saker, men ger sällan en fullständig definition. Intentia R & D’s
definition av en affärsprocess tar dock upp många av de synvinklar som nämnts i
andra definitioner, varför begreppet affärsprocess fortsättningsvis syftar på denna
definition. Ytterligare en orsak till att använda Intentia R & D’s definition av
affärsprocess är att en fallstudie kommer att utföras hos Intentia som en del av detta
arbete, varför det är av stor vikt att begreppet affärsprocess avspeglas på rätt sätt i
rapporten. Vidare kommer begreppet process i fortsättningen användas med syfte på
affärsprocess. Detta på grund av att litteraturen sällan skiljer på process och
affärsprocess, samt att det i detta arbete inte finns någon anledning att skilja på
begreppen, eftersom endast en typ av process tas upp.
2.1.2 Kännetecken för affärsprocesser
För att få en större förståelse för hur affärsprocesser förhåller sig till verksamhetens
organisationsstruktur tas ett antal kännetecken för affärsprocesser upp. Enligt Willoch
(1995) har affärsprocesser följande kännetecken:
•

De är fragmentariska, det vill säga en affärsprocess sträcker sig över flera
funktioner inom en verksamhet.

•

De är anarkistiska, vilket är en följd av ovanstående punkt. Detta innebär att
eftersom affärsprocesser sträcker sig över flera funktioner inom en verksamhet,
är det svårt att utse någon ansvarig för processen. Varje funktion har istället
ansvar för sin del av processen.

•

De är namnlösa. Det finns inga avdelningsnamn inom verksamheten som
stämmer överens med affärsprocessen, vilket är en följd av att affärsprocesser är
fragmentariska.

•

De är osynliga. Oftast finns endast en beskrivning av ansvarsområden med på
organisationsscheman, däremot finns ingen beskrivning av hur processerna flyter
genom verksamheten.

Dessa kännetecken kan även ses som orsaker till varför problem kan uppstå i samband
med affärsprocesser (Willoch, 1995). Detta kan t ex visa sig i samband med
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kartläggning av affärsprocesser eller vid försök att införa processorientering i en
verksamhet.
2.1.3 Olika typer av affärsprocesser
En verksamhets processer kan delas upp, eller kategoriseras, utifrån sin uppgift. Enligt
Strand (1999) har Rosander t ex följande uppdelning, vilken även stöds av Rise &
Wiklund som presenteras i Rentzhog (1998):
•

Strategiska processer. Dessa används för att skapa planer för verksamheten.

•

Operativa processer. Det är dessa processer som skapar ett direkt värde för
slutkonsumenten (kunden), och därmed skapar intäkter till verksamheten.

•

Stödjande processer, vilka inte skapar direkta intäkter till verksamheten, utan
endast fungerar som stöd för de operativa och strategiska processerna.

En mer förenklad uppdelning görs av Rentzhog (1998) själv, där processerna delas in
i kärnprocesser och stödprocesser. Kärnprocesser syftar på de processer som bidrar
till att uppfylla verksamhetens affärsidé, det vill säga är direkt värdeskapande för
verksamheten. Stödprocesserna, däremot, är inte direkt värdeskapande för
verksamheten, utan skall verka stödjande för kärnprocesserna.
Eftersom fallstudien genomförs hos Intentia, vilka använder sig av samma uppdelning
av processer i kärnprocesser och stödprocesser som Rentzhog (1998), är detta den
uppdelning som kommer att användas i fortsättningen.
2.1.4 Nedbrytning av affärsprocesser
Affärsprocesser kan delas upp i olika detaljnivåer, det vill säga en process kan ses
utifrån olika detaljperspektiv (Rentzhog, 1998; Carlsson & Lönnquist, 1999). Liksom
det finns många definitioner av vad en process är, finns det även skilda meningar om
hur de olika nivåerna av en process ska benämnas. Enligt Carlsson & Lönnquist
(1999) och Rentzhog (1998) består varje process av ett antal delprocesser, som i sin
tur består av ett antal aktiviteter. Carlsson & Lönnquist (1999) delar därefter in
aktiviteterna i delaktiviteter, medan Rentzhog (1998) benämner motsvarande arbetsuppgifter.
I fortsättningen kommer de olika nivåerna benämnas process (alternativt
huvudprocess), delprocess och aktivitet. Detta på grund av att detta är benämningar
som tillämpas både av författare såsom Carlsson & Lönnquist (1999) och hos Intentia.
2.1.5 Processägare
Som tidigare nämnts i kapitel 2.1.2 är processer tvärfunktionella, vilket innebär att en
process sällan hör till enbart en avdelning eller funktion inom en verksamhet. På
grund av detta är det därför ofta svårt att utse någon enskild ansvarig för en process
(Willoch, 1995). Det är dock viktigt med en helhetssyn på processerna, vilket medför
ett behov av ledningsansvar för processen (Carlsson & Lönnquist, 1999; Davenport,
2000). Det vill säga någon som är ansvarig för att leda, styra och utveckla processen.
Carlsson & Lönnquist (1999) menar vidare att detta kan uppnås genom att utse
processägare till verksamhetens processer.
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Processägaren ska enligt Carlsson & Lönnquist (1999) se till att processen flyter som
den ska genom hela organisationen och att den tillför det värde till verksamheten och
dess kunder som den är avsedd att göra. På grund av att processerna är tvärfunktionella bör processägaren vara en person med befogenheter och ställning som
medger att denne kan ta beslut oavsett vilka organisatoriska enhetsgränser som
behöver korsas (Carlsson & Lönnquist, 1999; Willoch, 1995; Davenport, 2000).
Det är av särskild vikt att utse processägare i samband med införandet av ett affärssystem (Davenport, 2000). Detta på grund av att införandet av ett affärssystem ofta
leder till förändring av processerna, vilket medför att fler beslut än normalt måste tas
kring hur processerna i verksamheten ska fungera (Davenport, 2000). Vidare menar
författaren att det ställs andra krav på processägarens egenskaper i samband med
införandet av ett affärssystem, än vid det dagliga arbetet. De egenskaper som
Davenport (2000) anser är av speciell vikt är att processägaren kan samla och
analysera information, skapa en helhetsbild och därefter se möjliga designlösningar.
Det är viktigt att personen i fråga inte är främmande för nya idéer och lösningar inom
processdesign.
2.1.6 Processmodellering
Vid utveckling av ett informationssystem spelar modellering av affärsprocesser en
stor roll. Modellering gör det lättare att klargöra de problem som informationssystemet är tänkt att lösa (Alter, 1999). Vidare är att det av stor vikt att beskriva
affärsprocesserna, eftersom det är dessa som informationssystemet skall stödja.
Genom att kartlägga verksamhetens processer menar dessutom Carlsson & Lönnquist
(1999) att de medverkande får en helhetssyn, som leder till en förståelse för
verksamheten och därmed skapar engagemang. Vidare får de anställda en bild av
vilken roll de spelar i verksamheten, det vill säga hur de medverkar till att uppfylla
kundens behov (Carlsson & Lönnquist, 1999; Rentzhog, 1998).
Alter (1999) definierar processmodellering, som en metod för att dokumentera
processer, vilket görs genom att identifiera huvudprocesser och dela in dessa i
delprocesser. Processmodellering benämns av Bustard, Kawalek & Norris (2000)
Business Process Modeling, BPM, vilket lägger tyngdpunkten på att det är
affärsprocesser som kartläggs. Båda begreppen syftar dock till samma sak. Vidare
menar Bustard et al. att syftet med processmodellering är att få kunskap om
verksamhetens processer, vilket senare ofta leder till en förändring av processerna.
Det finns ett antal olika tekniker vars syfte är att beskriva processer. Dessa tekniker
delas in i olika grupper, exempelvis formella, informella och grafiska (Bustard et al.,
2000). Vissa tekniker beskriver endast informationsflödet, andra både informationsflöde och materialflöde. Ytterligare tekniker kopplar även processer, eller
delprocesser och aktiviteter, till olika roller inom verksamheten. Nedan ges två
exempel på tekniker för processmodellering: Data Flow Diagrams och Processkartläggning.
•

Ett exempel på en teknik för processmodellering är Data Flow Diagrams,
DFD’s (Alter, 1999; Avison & Fitzgerald, 1995). DFD representerar enligt
Alter (1999) dataflödena mellan olika processer inom en verksamhet. Vidare
menar Alter att DFD’s endast beskriver informationsflödet, det vill säga tar
inte upp materiella flöden mellan processer.
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•

Ytterligare en teknik (benämns metod av författarna, men kan enligt min
mening tolkas som en teknik) för att beskriva en verksamhets processer är
Processkartläggning (Carlsson & Lönnquist, 1999). Denna teknik beskriver
processens aktiviteter, vilka objekt som flödar genom processen och tillförs
värde, vilken arbetsmetod som används, vad som driver processen framåt,
samt vilka resurser som processen använder sig av. Vidare görs markeringar
för vad som fungerar bra i processen, vilka problem som finns, alternativa
lösningar, samt vilka delar av processen som kan vara värdefulla att mäta.

De största skillnaderna mellan dessa två tekniker är att DFD inte kartlägger det
materiella flödet, vilket görs i Processkartläggning. Dessutom förutsätter i stort sett
DFD att ett datoriserat informationssystem finns, eller ska införas. Processkartläggning däremot, syftar inte lika tydligt till införandet av ett informationssystem,
utan fokuserar istället på nyttan av att ha kunskap om verksamhetens processer och
hur dessa kan förbättras.

2.2 Processorientering
Traditionellt har medlen för att anpassa en verksamhet till marknaden varit
rationalisering och automatisering (Willoch, 1995). Genom tankar kring hur
organisationer kan bli lönsammare genom specialisering uppstod den hierarkiska,
funktionsorienterade organisationsstrukturen (Willoch, 1995). Enligt Kirchmer (1999)
kännetecknas en sådan organisationsstruktur av en tydlig indelning i funktioner, hög
arbetsfördelning, flera hierarkiska nivåer, samt en uppdelning av aktiviteter för
administration eller beslutstöd och operativa processer. Den funktionsorienterade
organisationsstrukturen dominerade under början och mitten av 1900-talet och
medförde vissa fördelar såsom enkla definitioner av individuella processer,
systematiskt utnyttjande av verktyg och personer, samt tydliga ansvarsområden. Den
funktionsorienterade organisationsstrukturen medförde dock även en mängd problem
och har enligt Willoch (1995) följande nackdelar:
•

Organisationsschemat utgår inte från kunden och dennes behov.

•

Ingen har översikt över det horisontella värdeskapandet. Varje funktion
fokuserar enbart på sin bit av arbetet och rapporterar uppåt i hierarkin, vilket
leder till att endast några få, om några, personer får översikt över arbetet.

•

Det finns sällan någon som är ansvarig för hela produktionsprocessen, vilket
leder till att kunden inte heller får någon enhetlig kontaktyta då problem
uppstår.

•

Mer vikt läggs vid att vara chefen till lags, än på att uppfylla kundens behov.

•

Nya idéer måste gå igenom hela hierarkin av chefer och underchefer innan de
når toppen, vilket försvårar nytänkande.

Ovanstående nackdelar kom till stor del att uppmärksammas under 1970-talet då
kunderna ställde högre krav på flexibilitet och konkurrensen ökade (Willoch, 1995).
En viktig princip för att klara av denna nya situation är enligt Rentzhog (1998)
kundorientering, vilket innebär att fokus läggs på att skapa värde för kunden. Vidare
menar Rentzhog att kundorientering försvåras med en funktionsorienterad
verksamhet, eftersom en sådan verksamhet kan göra det svårt att fokusera på vad som
egentligen skapar värde för kunden. I och med att processorientering fokuserar på
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processerna i verksamheter och hur dessa skapar ett värde för kunden, är
processorientering en nyckelprincip för att uppnå kundorientering (Rentzhog, 1998).
För att undvika de nackdelar som en funktionsorienterad verksamhet innebär, bör
därför verksamheter införa processorientering (Rentzhog, 1998; Kirchmer, 1999).
Grunden för processorientering lades redan på 1930-talet då Walter A. Shewhart
införde begreppet inom kvalitetsområdet (Rentzhog, 1998). Sedan dess har processtänkandet återkommit i flera filosofier kring ledarskap och förändring, bland annat
Total Quality Management (TQM) och Business Process Reengineering (BPR). TQM
uppkom under 1950-talet och grundades av författare såsom Crosby och Juran
(Bustard et al., 2000). Enligt Cortada (1995) är TQM en samling strategiska och
långtidsfokuserade metoder som gör det möjligt för en verksamhet att införa ständiga
förbättringsinitiativ i verksamhetens samtliga funktioner. I TQM är kundorientering
ett centralt begrepp och därmed även processorientering, eftersom detta är en
nyckelprincip för att uppnå kundorientering (Rentzhog, 1999). I början av 1990-talet
uppkom BPR (Willoch, 1995). BPR har sina rötter från bland annat Frederick Taylors
tankar kring vikten av att fokusera på verksamhetens processer, vilket medför en
nedbrytning av den traditionella, funktionsorienterade organisationsstrukturen
(Coulson-Thomas, 1996). Ytterligare något som legat till grund för BPR är de tankar
som uppkom efter andra världskriget, nämligen kvalitetsrörelsen och systemtänkandet
(Coulson-Thomas, 1996). Kärnan i BPR är enligt Willoch (1995) att fokusera på
verksamheters affärsprocesser och att, istället för att cementera gamla arbetssätt med
IT, skapa helt nya arbetssätt och använda sig av IT för att uppnå detta. Vidare
definierar Willoch (1995) begreppet reengineering som en
”radikal redesign av affärsprocesser för att uppnå dramatiska
resultatförbättringar” (Willoch, 1995, sid 26)
På senare tid har begreppet processorientering blivit mer och mer uppmärksammat
och många författare betonar vikten av att en verksamhet är processorienterad. Att
fokusera på processerna innebär enligt Rentzhog (1998) att frågan Vem gör vad? blir
mindre viktig och istället läggs kraft på att svara på frågan: Hur producera resultat?
Följande citat belyser vikten av att fokusera på processerna:
”Den övre ledningen står för visionen och riktningen, lag korrigerar
problemen, och individer står för kreativitet, men det är processerna inom
en organisation som får saker gjorda.” (Hammer i: Rentzhog, 1998, sid
9)
Enligt Carlsson & Lönnquist (1999) spelar begreppet ständig förbättring en central
roll inom en processorienterad verksamhet. Helhetssyn är ytterligare ett centralt
begrepp inom processorientering (Carlsson & Lönnquist, 1999). Med helhetssyn
menas att det inte räcker att se till den del av processen som utförs inom en avdelning,
utan hänsyn måste tas till hur processen sträcker sig igenom och hör ihop med resten
av verksamheten.
Troligen kommer verksamheter i framtiden att anta ett mer processorienterat synsätt
och därmed fokusera mer på verksamhetens processer än på dess funktioner
(Rentzhog, 1998). Vidare menar Rentzhog att en anledning till detta är att processorientering är en viktig grundsten i TQM, som redan i dagens verksamheter har stor
genomslagskraft.
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Ytterligare något som talar för processorientering är följande generella trender inom
affärslivet, som tyder på ett ökande behov av att fokusera på processer inom
verksamheter (Rentzhog, 1998):
•

Ökad kundfokusering, det vill säga vikten av att fokusera på kundens behov
ökar allt mer. Detta leder också till ett ökat behov av processorientering,
eftersom det är processerna som skapar värde för kunden.

•

Service blir en viktigare del i produktsammansättningen, det vill säga serviceprocesserna får större vikt jämfört med produktionsprocesserna.

•

Ökad organisatorisk komplexitet, vilket leder till ett behov av bättre förståelse
för helheten.

•

Förändring blir det normala tillståndet. Omgivningen ställer krav på att
verksamheter skall förändras i takt med den. Genom att tillämpa processorientering skapas en helhetsförståelse för hur verksamheten fungerar,
samtidigt som de anställda uppmanas att ständigt ifrågasätta processerna i
verksamheten och sträva efter förbättringar.

•

Informationsteknologi skapar nya möjligheter, bland annat genom databaser
som innebär att data kan delas av flera användare. En annan möjlighet är att
kommunikation kan ske över stora avstånd, t ex med hjälp av videokameror.

Som nämnts i punkterna ovan ställs verksamheter inför krav på ständig förnyelse och
utveckling. Rentzhog (1998) menar att dessa krav kan tillgodoses genom att öka
kundorienteringen och genom att ta tillvara medarbetarnas kompetens. Den
traditionella synen på en verksamhet, det vill säga indelning efter funktioner, är inte
alltid lämpad för detta, varför ett processorienterat synsätt bör införas (Rentzhog,
1998).
Eftersom det är en verksamhets processer som skapar ett värde för kunden, är det
dessa som skall styras och förbättras (Rentzhog, 1998; Willoch, 1995). Kunden är
intresserad av resultatet av de horisontella processerna inom en verksamhet, det vill
säga slutprodukten (Coulson-Thomas, 1996). Verksamheten, däremot, fokuserar
alltför ofta på strukturen, det vill säga de vertikala flödena (Coulson-Thomas, 1996).
Vidare menar Coulson-Thomas att för att förbättra slutprodukten, krävs att kunden
sätts i centrum och därmed även processerna. Enligt Intentia R & D (2001) är processorientering en viktig del vid förbättring av en verksamhets arbetssätt. Genom att en
verksamhet ständigt arbetar med och analyserar sina processer kan kunskap fås om
vad som bör förbättras för att verksamheten skall bli ännu mer lönsam (Carlsson &
Lönnquist, 1999).
Trots de argument som framförts för processorientering, verkar processynsättet vara
svårt att praktiskt genomföra (Rentzhog, 1998). En anledning till detta kan vara att i
många verksamheter dominerar en hierarkisk organisationsstruktur och indelning i
funktioner (Rentzhog, 1998). Därmed menar Rentzhog att verksamheten blir
funktionellt styrd, vilket motverkar processynsättet. Enligt Coulson-Thomas (1996) är
processförändring oftast till ytan en mindre attraktiv förändring för chefer än en
förändring i strukturen. Vidare menar Coulson-Thomas att den främsta orsaken till
detta motstånd är att struktur är lättare att visualisera än process. Det vill säga det är
lättare att placera in verksamhetens medarbetare i strukturen, vilket i sin tur leder till
en slags säkerhet ”jag jobbar här”. På grund av att processer är osynliga är det därför
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ofta mycket svårt att införa processorientering i en verksamhet som tidigare varit
funktionsorienterad.

2.3 Informationssystem
Begreppet system används enligt Alter (1999) med syfte på många olika typer av
system. Dess mångfacetterade betydelse kräver därför att begreppet system, och
framförallt informationssystem, definieras mer ingående. Ett informationssystem ska
enligt Avison & Fitzgerald (1995) ge användbar fakta till medlemmarna i en
verksamhet, vilket hjälper verksamheten att fungera effektivt. Begreppet
informationssystem kan delas upp i två delar, information och system. Avison &
Fitzgerald (1995) menar att information skiljer sig från data på så sätt att data
representerar ostrukturerad fakta, det vill säga fakta som är inte tolkad, medan
information är data som tolkats av en viss mottagare i ett visst sammanhang. Enligt
Alter (1999) är ett system en samling samverkande enheter som strävar efter att uppnå
ett mål. Vidare har ett system ett antal input och output, samt en samling processer
som omvandlar input till output (Avison & Fitzgerald, 1995). Viktigt att påpeka är att
olika system är relaterade, det vill säga ett system samverkar med andra system i dess
omgivning, samt att ett system i sig kan bestå av flera subsystem (Alter, 1999; Avison
& Fitzgerald, 1995).
Ett informationssystem kan definieras som:
“ett system som samlar, lagrar, bearbetar och överlämnar information
som är relevant för en organisation (eller samhälle), på ett sådant sätt att
informationen är nåbar och användbar för de som vill använda den,
inklusive chefer, anställda, kunder och medborgare. Ett informationssystem är ett system av mänskliga (sociala) aktiviteter som både kan, men
inte nödvändigtvis behöver, involvera användning av datorsystem.“
Buckingham et al. i: (Avison & Fitzgerald, 1995, sid 13)
Som ovanstående definition tar upp behöver inte ett informationssystem involvera
informationsteknologi (IT). Eftersom detta arbete fokuserar på affärssystem, vilket
kan ses som ett datoriserat informationssystem, kommer dock fortsättningsvis
begreppet informationssystem syfta på datoriserade informationssystem. I figur 2 ges
en bild av hur ett informationssystem kan se ut:

Data
Information

Databehandling

Data
Information

Regler
Lagrade data
Figur 2. Ett informationssystem: Bearbetat från: (Persson, 2001)

Figur 2 visar hur information tas in och omvandlas till data, t ex genom att en person
matar in siffror i ett program. Därefter behandlas datan utifrån de regler som finns och
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tidigare lagrad data, varefter den bearbetade datan återigen tolkas och blir information
för tolkaren.
2.3.1 Informationsteknologins roll
Ett medel för att utföra rationalisering och automatisering har varit, och är fortfarande,
informationsteknologi (IT). Tanken med tidiga informationssystem var enligt Avison
& Fitzgerald (1995) inte att förändra själva arbetssättet inom verksamheten, utan att
effektivisera de existerande aktiviteterna och framför allt minska personalkostnader.
Dessa informationssystem gav dock inte alltid önskat resultat, vilket till stor del
berodde på att IT i dessa fall främst användes för att mekanisera gamla arbetsprocesser (Willoch, 1995; Davenport, 2000). Genom att cementera gamla arbetsprocesser, blir framtida förändringar både svårare och kostsammare för verksamheten,
varför verksamheter istället bör fokusera på hur arbetsprocesser kan förändras och
förbättras (Willoch, 1995).
Den första datorapplikationen för att stödja en verksamhets informationsbehov
utvecklades enligt Davenport (2000) i mitten av 1950-talet. Med datorapplikation
avses här informationssystem enligt den definition som togs upp i kapitel 2.3. De
tidiga datorapplikationerna gav dock endast stöd till delar av en verksamhets
informationsbehov. När senare även andra funktioner inom verksamheten krävde
applikationer, utvecklades helt enkelt en applikation för den funktionen. Resultatet
blev att en verksamhet kunde ha en mängd olika separata informationssystem
(applikationer), alla med sin egen karaktär (Davenport, 2000). Även om utvecklingen
sedan dess har rört sig mot system som omfattar större delar av en verksamhet, finns
det idag många verksamheter med en mängd olika separata system. Davenport (2000)
menar att en nackdel med att en verksamhet har flera mindre system är att det blir i
stort sett omöjligt att koordinera arbetet mellan de olika funktionerna (systemen).
Ytterligare en nackdel är att det inte finns någon gemensam förståelse för de begrepp
som används i de olika systemen, det vill säga ett visst begrepp i ett system kan
betyda en helt annan sak i ett annat system (Davenport, 2000). Vidare menar
Davenport (2000) att underhållet av verksamhetens system försvåras, eftersom
förändringar måste göras i flera system.
Nackdelarna med att en verksamhet har flera separata informationssystem gjorde att
behov för mer integrerade system blev allt mer märkbart. De tidiga informationssystemen har därför allt mer fått lämna plats för större system, så kallade Enterprise
Resource Planning (ERP) system, vilka stödjer de flesta funktioner i en verksamhet
(Davenport, 2000). ERP-system benämns på svenska affärssystem och fokuserar på
samverkan av en verksamhets interna funktioner, men även samverkan mot externa
intressenter såsom kunder och leverantörer (Davenport, 2000). Affärssystem kan
enligt Davenport (2000) ses som uppföljaren till de BPR-projekt som blev så populära
i början av 1990-talet, dock med skillnad att affärssystem medför en ännu större
förändring för verksamheten. Vidare menar författaren att på grund av affärssystemens bredd och komplexitet, krävs ännu mer resurser i form av tid och pengar än
de tidigare BPR-projekten. (Ytterligare information om affärssystem tas upp i kapitel
2.4.)
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2.3.2 Typer av informationssystem
Hur informationssystem delas in, eller kategoriseras, i olika typer varierar mellan
olika källor. Avison & Fitzgerald (1995) delar t ex in informationssystem utefter
vilken typ av information systemet behandlar. En indelning som mer speglar hur
informationssystemet har utvecklats görs av Brandt et al. (1998) enligt följande typer:
•

Standardsystem

•

Egenutvecklade system

•

”Joint-venture” system

•

Manuella system

Ett standardsystem är enligt Brandt et al. (1998) en färdig programvara som
utvecklats av en leverantör för att kunna motsvara flera verksamheters (kunders)
behov. Då en verksamhet anskaffar ett standardsystem innebär detta att denne köper
ett färdigt system från en leverantör på marknaden. Motsatsen till standardsystem är
egenutvecklade system, där verksamheten på egen hand utvecklar systemet (Brandt et
al., 1998). Joint-venture system är enligt Brandt et al. (1998) en kombination av
standardsystem och egenutvecklade system, där verksamheten och en leverantör
samarbetar för att utveckla ett informationssystem. Manuella system är system som,
till skillnad från de tre första systemen, inte är datoriserade (Brandt et al., 1998).
Eftersom detta arbete kommer att beröra affärssystem, som i de flesta fall kan ses som
en typ av standardsystem, ges en mer ingående beskrivning av standardsystem i
kapitel 2.3.3.
2.3.3 Standardsystem
Standardsystem är som tidigare nämnts generella system som ska kunna användas av
flera olika verksamheter (Brandt et al., 1998). Genom att flera verksamheter kan
använda samma system kan tid, kostnad och arbete vid utveckling av systemet
fördelas på fler användare (Brandt et al., 1998). Vidare kan verksamheter, genom att
använda ett standardsystem, uppnå fördelar såsom snabb installation, billig utveckling
och förvaltning, samt att erfarenhet är inbyggd i systemet (Brandt et al., 1998;
Andersen, 1994). Det finns dock enligt Brandt et al. (1998) och Andersen (1994) vissa
nackdelar med att införa ett standardsystem. Den största nackdelen är enligt Andersen
(1994) att det finns risk för att de verkliga kraven bortses från, vilket leder till ett
system som inte uppfyller verksamhetens behov till fullo. Ytterligare en nackdel är att
verksamheten blir beroende av en utomstående leverantör (Brandt et al., 1998).
Brandt et al. (1998) klassificerar standardsystem utefter till vilken grad systemet kan
anpassas till verksamheten. Nedan visas den enligt Brandt et al. (1998) möjliga
klassificering av standardsystem, där hårdkodade system är de minst anpassningsbara
och programmerbara system är de mest anpassningsbara:
•

Hårdkodade (låsta) system

•

Tabellstyrda (parameterstyrda) system

•

Programmerbara system (plattformar)
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I detta arbete kommer endast tabellstyrda system beröras, på grund av att fallstudien
grundar sig på ett tabellstyrt standardsystem. Därmed kommer med affärssystem
hädanefter avses tabellstyrda system. I tabellstyrda system kan verksamheten till viss
del påverka hur systemet skall fungera, vilket görs genom att sätta värden på olika
parametrar (Andersen, 1994).
2.3.4 Ett informationssystems livscykel
Processen från det att ett behov för ett informationssystem uppmärksammas i en
verksamhet till dess att systemet är helt installerat, benämns bland annat informationssystemets livscykel, systemutvecklingens livscykel eller vattenfallsmodellen (Avison
& Fitzgerald, 1995). Dessa benämningar syftar dock till samma sak och hädanefter
kommer begreppet ett informationssystems livscykel, eller enbart livscykel, användas.
Livscykeln i sig kan delas in i ett antal delsteg (Avison & Fitzgerald, 1995). Det råder
dock enligt Alter (1999) skilda meningar kring hur de olika stegen i livscykeln ska
delas upp och benämnas, samt hur stor tyngdpunkt som läggs vid varje steg. Nedan
visas de steg som enligt Avison & Fitzgerald (1995) ingår i ett informationssystems
livscykel:
•

Förstudie

•

Systemundersökning

•

Systemanalys

•

Systemdesign

•

Implementation

•

Efterstudie och underhåll

I förstudien ses det nuvarande systemet över med avsikt på vilka krav det var tänkt att
stödja, vilka problem som uppstått och vilka nya krav som uppkommit (Avison &
Fitzgerald, 1995). Vidare definieras olika alternativa lösningar, av vilka en väljs. I det
fall verksamheten beslutar att fortsätta systemutvecklingsarbetet påbörjas systemundersökningen. I den görs en mer genomgående undersökning av det nuvarande
systemet, bland annat genom att kartlägga processer, vilka problem som finns, samt
vilka krav som finns på det framtida systemet. Utifrån den information som
framkommit i systemundersökningen görs en djupare analys i systemanalysfasen. Där
undersöks varför problemen existerar, varför saker görs på ett visst sätt och även hur
förbättringar kan genomföras (Avison & Fitzgerald, 1995). I systemdesignfasen
designas det nya systemet, både med avsikt på datoriserade och manuella delar av
systemet. Liksom i systemundersökningsfasen används här ofta olika beskrivningstekniker för att beskriva t ex processflöden (Avison & Fitzgerald, 1995). Exempel på
sådana tekniker har tidigare tagits upp i kapitel 2.1.6. I implementationsfasen sker
bland annat programmering av eventuella program, användare utbildas,
dokumentation såsom användarhandböcker skapas och slutligen integreras systemet i
verksamheten. I den sista fasen efterstudie och underhåll sker eventuella
finjusteringar och systemet utvärderas utifrån de krav det var tänkt att uppfylla.
Andersen (1994) tar upp en liknande indelning av livscykelns steg, men har dock
utökat livscykeln med ett steg som benämns avveckling, vilket innebär att systemet
inte längre uppfyller de krav som ställts och att systemet därför tas ur drift alternativt
går igenom en ny utvecklingscykel.
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Det råder vissa speciella omständigheter som bör beaktas vid införandet av ett
standardsystem, jämfört med egenutveckling (Brandt et al., 1998). Dels måste
verksamhetens krav jämföras med standardsystemets egenskaper, dels blir
verksamheten beroende av leverantören av standardsystemet (Brandt et al., 1998). På
grund av detta ser livscykeln vid införandet av ett standardsystem något annorlunda
ut, än vid egenutveckling av ett system. Livscykeln för standardsystem kan delas in i
följande steg (Brandt et al., 1998; Andersen, 1994):
•

Förstudie

•

Val

•

Anpassning

•

Införande

•

Användning (och drift)

•

Efterstudie

•

Avveckling

Förstudiefasen är enligt Andersen (1994) densamma oberoende om verksamheten
skall använda sig av ett standardsystem eller ett egenutvecklat system. I förstudien
görs en flödesanalys där verksamhetens processer, det vill säga affärsprocesserna,
kartläggs (Brandt et al., 1998). Beskrivning av affärsprocesser, det vill säga
processmodellering, har tidigare tagits upp i kapitel 2.1.6. Beroende på om ett
standardsystem skall införas eller om verksamheten själv ska utveckla ett system,
används denna dokumentering av affärsprocesser olika. Vid införandet av ett
standardsystem jämförs processerna med standardprocesserna i det tänkta standardsystemet för att undersöka hur väl standardsystemet överensstämmer med
verksamheten (Brandt et al., 1998). Vid egenutveckling av ett system ligger
dokumenteringen av affärsprocesserna istället till grund för designen av systemet. De
två nästföljande stegen är de som skiljer sig mest från ett egenutvecklat systems
livscykel, nämligen val och anpassning. I valfasen sker ett val mellan de standardsystem som finns tillgängliga på marknaden och det system som bäst stämmer
överens med verksamheten väljs (Andersen, 1994). Därefter sker en anpassning av
det valda standardsystemet till verksamheten, samt oftast även anpassning av
verksamheten till standardsystemet. I införandefasen installeras och förankras
standardsystemet i verksamheten, varefter systemet börjar användas i verksamheten
(Andersen, 1994). Vanligtvis görs en efterstudie för att undersöka om standardsystemet uppfyller verksamhetens behov. Slutligen avvecklas standardsystemet då det
inte längre stöder verksamheten på ett tillfredsställande sätt, vilket ofta leder till en ny
förstudie.

2.4 Affärssystem
Affärssystem kan ses som ett informationssystem som består av flera mindre
integrerade informationssystem och är enligt Davenport (2000) en samling moduler,
vilka oftast stödjer en stor del av en verksamhets informationsbehov. Enligt min
mening kan begreppen informationssystem och affärssystem därmed i vissa fall
likställas, eftersom affärssystem kan ses som ett informationssystem. Skillnaden
ligger dock i att affärssystem täcker hela verksamhetens informationsbehov, medan
ett informationssystem i många fall endast täcker delar av verksamhetens
informationsbehov. Enligt Davenport (2000) kan en verksamhet antingen välja att
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utveckla sitt eget affärssystem eller välja ett affärssystem som tillhandahålls av en
leverantör på marknaden. Det är dock mycket få verksamheter som skulle tjäna på att
utveckla ett eget system jämfört med att köpa ett standardsystem (se fördelar och
nackdelar med egenutveckling kontra standardsystem i kapitel 2.3.3), utan vanligen
sker en upphandling av affärssystem från utomstående leverantörer (Brandt et al.,
1998). På grund av att affärssystem vanligen tillhandahålls av utomstående leverantör,
kan affärssystem ses som en typ av standardsystem. Vidare berör detta arbete endast
tabellstyrda affärssystem (se kapitel 2.3.3), varför begreppet affärssystem hädanefter
syftar till affärssystem i meningen tabellstyrda standardsystem.
Vanligen erbjuder varje affärssystem en mängd moduler som är avsedda för olika
affärsaktiviteter, bland annat räkenskaper, tillverkning och försäljning (Davenport,
2000; Kirchmer, 1999). Dagens affärssystem erbjuder dessutom applikationer såsom
kalkylprogram, ordbehandlare och Internetbaserade system, vilket medför att ett
affärssystem ofta är det enda informationssystemet en verksamhet behöver. Vidare
menar Davenport att affärssystem möjliggör att information kan flyta över både
funktionsgränser inom en verksamhet och över geografiska gränser. Enligt Kirchmer
(1999) är dagens affärssystem till hög grad integrerade, vilket möjliggör en processorienterad syn på verksamheten och stöd för hela affärsprocesser.
2.4.1 Kännetecken för affärssystem
För att ge ytterligare förståelse för vad ett affärssystem är, ges nedan ett antal
kännetecken för affärssystem.
Modularitet
En verksamhet behöver inte installera alla moduler som ett affärssystem erbjuder,
utan kan välja de som behövs för verksamheten (Davenport, 2000). Dessutom kan
verksamheten välja att ersätta vissa av modulerna med mjukvara från en annan
återförsäljare, men detta kräver att ett gränssnitt skapas mellan affärssystemet och den
utomstående mjukvaran, vilket ibland kan medföra svårigheter (Davenport, 2000).
Client/Server arkitektur
Dagens affärssystem är enligt Davenport (2000) uppbyggda enligt en så kallad clientserver arkitektur, vilket innebär att viss del av databearbetningen sker på server och
viss del på arbetsstationen, det vill säga klienten.
Anpassning
Trots att affärssystem erbjuder en mängd fördefinierade moduler, kan affärssystemet
till viss del anpassas till verksamheten (Davenport, 2000; Kirchmer, 1999).
Anpassning av systemet kan även till viss del göras efter att affärssystemet är
implementerat, vilket leder till att systemet kontinuerligt kan anpassas till
förändringar inom verksamheten (Kirchmer, 1999). Denna anpassning görs enligt
Davenport (2000) genom så kallade konfigurationstabeller, där värden anges på olika
parametrar.
Databas
Affärssystem består av en central databas som alla moduler använder sig av för att
hämta, ändra och lägga till data (Davenport, 2000). Vidare menar Davenport (2000)
att databasen inte nödvändigtvis måste ägas av återförsäljaren av affärssystemet, utan
kan erhållas från någon ledande databasåterförsäljare.
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Flera gränssnitt
Enligt Davenport (2000) är affärssystem globala till naturen. Med detta menar
Davenport (2000) att affärssystem tillhandahåller olika gränssnitt för olika länder,
vilket innebär att affärssystemet kan användas i flera olika länder och erbjuda
användarna ett gränssnitt som är anpassat till deras land.
2.4.2 Hur affärssystem stödjer processorientering
Detta kapitel baseras på Davenport (2000) om inte annat anges.
Det är viktigt att skilja mellan designen av processer och själva förverkligandet, det
vill säga implementeringen av designen. I många reengineeringprojekt har det varit
stor skillnad mellan designen av processerna och vad som senare verkligen gick att
genomföra (implementera). Ofta har verksamheten mycket ambitiösa designmål, som
senare inte genomförs vid implementeringen. En orsak till detta är att verksamheterna
ofta har svårt att finna ett processorienterat informationssystem som stödjer den nya
processdesignen. För att överbrygga klyftan mellan design och implementation kan
affärssystem användas, eftersom de är processorienterade enligt följande argument:
•

Affärssystem utgör ett ramverk som liknar det inom processorientering.
Verksamheten stöds av affärssystemet.

•

Affärssystem länkar samman olika funktioner och delprocesser inom en
verksamhet.

•

De moduler som utgör ett affärssystem motsvarar mer eller mindre de processer
som återfinns i verksamheten.

•

Affärssystem möjliggör att processernas effektivitet kan mätas, t ex i tid eller
kostnad.

•

Affärssystem länkar samman processdesign och processimplementation genom
att tillhandahålla en slags ”bästa väg” i form av fördefinierade processer. Detta
medför att det finns ett sätt att implementera den processdesign som framtas med
hjälp av ett informationssystem (det vill säga affärssystemet).

•

I samband med dokumentation av affärssystemet, och därmed även
dokumentering av speciella konfigureringsval, uppnås en större kunskap kring
verksamhetens processer. Det vill säga, hela verksamheten blir mer medveten om
hur den egentligen fungerar.

Dessa argument för att affärssystem stödjer processorientering, innebär dock inte att
en verksamhet blir processorienterad endast på grund av införandet av ett affärssystem. En verksamhet kan mycket väl fortsätta att arbeta på ett icke-processorienterat
sätt, det vill säga efter indelning i funktioner eller produkter, men införandet av ett
affärssystem innebär en möjlighet att arbeta på ett processorienterat sätt.
2.4.3 Affärssystem på dagens marknad
På världsmarknaden finns idag en mängd olika leverantörer till affärssystem och
bland de marknadsledande kan nämnas SAP (R3), Oracle (Oracle Applications) och
Peoplesoft (Peoplesoft), varav SAP är klart dominerade (Dahlén & Elfsson, 1999). På
den svenska marknaden är det främst tre leverantörer som dominerar nämligen
Intentia, IFS och IBS. Affärssystemen SAP/R3 och Oracle Applications används
enligt Davenport (2000) främst i stora organisationer, men även av medelstora
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organisationer som planerar en tillväxt inom en snar framtid. Affärssystemet
Peoplesoft passar däremot främst medelstora organisationer (Davenport, 2000). De
svenska leverantörerna Intentia, IFS och IBS med affärssystemen Movex, IFS
Applications respektive ASW riktar sig enligt Dahlén & Elfsson (1999) främst till
medelstora organisationer. Vanligen stödjer affärssystem mer eller mindre flertalet av
funktionerna inom en verksamhet, men de flesta av leverantörerna har ett
specialområde som de är mer kända för än övriga områden. Peoplesoft grundar sig t
ex i Human Resources varför detta fortfarande är affärssystemets styrka (Dahlén &
Elofsson, 1999). De funktioner som vanligen stöds av affärssystem är enligt Kirchmer
(1999) följande:
•

Finans & Ekonomi

•

Redovisning

•

Human Resources Management

•

Försäljning

•

Inköp

•

Produktionsplanering

•

Tillverkningskontroll

•

Forskning & Utveckling

•

Underhåll

•

Kvalitetskontroll

2.4.4 Val och implementering av affärssystem
Detta kapitel baseras på Davenport (2000) om inte annat anges.
Eftersom affärssystem som tidigare nämnts kan ses som en typ av tabellstyrda
standardsystem, kan tiden från det att en verksamhet känner ett behov av ett
affärssystem till dess att det är implementerat och i drift, delas in i samma steg som
livscykeln för dessa. För att ge en djupare förståelse för de val som måste göras vid
införandet av ett affärssystem, samt de problem som kan uppstå, ges nedan en mer
ingående beskrivning av implementering av affärssystem.
Att införa ett affärssystem innebär som tidigare nämnts en viss risk, på grund av att
det inte är frågan om endast byte av hård- och mjukvara. Införandet av ett affärssystem innebär även att det krävs stora förändringar inom verksamheten i form av
bland annat förändring av affärsprocesser, verksamhetens struktur och kultur och
ibland även affärsstrategin.
Genom att undersöka den egna verksamheten tas beslut om affärssystem är ett bra val
för verksamheten. Vidare hör frågan om ett affärssystem skall införas ihop med frågan
vilket affärssystem som skall väljas. Detta dels beroende på att vilket affärssystem
som väljs ibland påverkas av vilket affärssystem verksamhetens leverantörer och
kunder använder. Dels kan affärssystem vara mer eller mindre anpassade till
verksamhetens typ, vilket gör de mer eller mindre lämpliga. Kriterier som i första
hand avgör vilket affärssystem som bäst passar verksamheten är inom vilken industri
verksamheten finns, storleken på verksamheten, affärsmodell, samt vilka funktioner
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som fokuseras. Därefter görs en noggrannare genomgång av de möjliga affärssystemen genom att identifiera de affärsprocesser som i första hand behöver stödjas
av systemet. En verksamhet behöver som tidigare nämnts i kapitel 2.4.1 inte
nödvändigtvis installera alla moduler som ett visst affärssystem erbjuder, utan kan
välja de som de anser mest relevanta för sin verksamhet. Vidare kan desto större
integreringsfördelar uppnås, ju fler moduler som implementeras. Dock kräver
införandet av fler moduler större förändring inom verksamheten, samt större kostnad
och ökade risker.
2.4.5 Fördelar och nackdelar med affärssystem
De fördelar och nackdelar som gäller för affärssystem sammanfaller till stor del med
de fördelar och nackdelar som tidigare tagits upp i kapitel 2.3.3 i samband med
standardsystem. Det finns dock några punkter som är specifika för affärssystem, vilka
berörs nedan.
Den största fördelen som ett affärssystem medför för en verksamhet är att affärsprocesserna kan förbättras markant (Davenport, 2000). Vidare menar Davenport att
affärssystem i stort sett är nödvändiga vid förändring av en verksamhets processer.
Orsaken till detta är som tidigare nämnts att affärssystem stödjer processorientering.
Vad som kan ses som en nackdel, eller en risk, med affärssystem är att införandet av
ett affärssystem oftast tar lång tid och leder till stora kostnader och förändringar inom
verksamheten (Davenport, 2000; Byttner, 2001). Vidare menar Davenport att de
förändringar som krävs inte endast är av teknisk typ, utan även involverar hur arbetet
inom verksamheten utförs. Detta innebär att, eftersom verksamheter ofta till stor del
består av människor, måste förändringen beröra människor och hur de utför sitt
arbete, samtidigt som hårdvara och mjukvara förändras. Enligt Davenport (2000) är
detta orsaken till att införandet av ett affärssystem är ett riskfyllt arbete, samtidigt som
det, om implementeringen lyckas, kan medföra stora förbättringar för verksamheten.
Som tidigare nämnts är en ofta förekommande kritik mot affärssystem den långa
implementationstiden. Därför strävar många verksamheter mot att istället koppla ihop
redan befintliga system, samt att komplettera med några få, mindre komponenter för
att få en helhet. Det finns alltså en utveckling mot så kallade komponentbaserade
system (Brandt et al., 1998). Leverantörer och utvecklare av affärssystem, t ex SAP
och Intentia, hanterar kritiken av den långa implementationstiden genom att utveckla
affärssystem med fokus på enkel och snabb implementation (Dahlén & Elfsson,
1999). Leverantörer på marknaden har även utvecklat system som är specifikt
anpassade för en viss typ av verksamheter, t ex tillverkande, banker, hälso- och
sjukvård etc. Tanken är att ju mer anpassat affärssystemet är för en viss typ av
verksamhet, desto snabbare går implementationen. Vidare innebär detta att, eftersom
affärssystem stödjer en verksamhets affärsprocesser, måste affärsprocesserna i
affärssystemet stämma överens med de affärsprocesser som finns i verksamheten
(Kirchmer, 1999; Davenport, 2000).
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I detta kapitel ges en introduktion till det problemområde som detta arbete behandlar,
samt en precisering av vilket/vilka problem inom området som arbetet syftar till att
undersöka. Den information som tas upp i kapitel 3.1 har till stor del tidigare nämnts i
kapitel 2, men återges för att ge en introduktion till problempreciseringen i kapitel 3.2.

3.1 Problemområde
Processorientering har blivit ett allt viktigare begrepp när det gäller att beskriva och
förbättra ett verksamhets arbetssätt. Vad processorientering syftar på är det
horisontella flödet i en verksamhet, nämligen affärsprocesserna (Carlsson &
Lönnquist, 1999). Varje verksamhet kan beskrivas som ett antal affärsprocesser och
det är dessa som är värdeskapande för verksamheten, det vill säga ligger till grund för
den slutliga intäkten från kund (Alter, 1999). För att stödja affärsprocesserna har de
flesta verksamheter ett informationssystem, vilket i många fall är ett så kallat affärssystem (definitioner för informationssystem och affärssystem har tidigare behandlats i
kapitel 2.3 respektive 2.4).
Vid implementering av affärssystem måste systemet, mer eller mindre, anpassas till
den verksamhet som det skall stödja, det vill säga, affärssystemets processer måste
stämma överens med verksamhetens (Brandt et al., 1998; Kirchmer, 1999). Hur
omfattande själva anpassningen och implementeringen av affärssystemet blir varierar
givetvis från fall till fall, men det är en självklar önskan ifrån kundens sida att denna
process går så enkelt och snabbt som möjligt.
En ansats till att göra införandet av ett affärssystem så smidigt som möjligt är att
använda sig av affärssystem som i förväg är anpassat till verksamheten, det vill säga
att affärssystemets affärsprocesser till så stor del som möjligt överensstämmer med
verksamhetens. Detta har flera leverantörer av affärssystem på marknaden tagit fasta
på genom att utveckla branschspecifika affärssystem, det vill säga affärssystem som
är anpassat mot de behov som verksamheter inom en viss typ av bransch kan tänkas
ha.
Som tidigare nämnts i kapitel 2.1.6 är en verksamhets affärsprocesser en central punkt
för dess funktion och utveckling. Vidare spelar modellering av affärsprocesser en stor
roll i samband med utveckling av informationssystem, eftersom det är dessa som
informationssystemet skall stödja (Kirchmer, 1999). Arbetet med att kartlägga
processer är dock inte alltid helt enkelt och många av problemen som kan uppstå både
vid införandet av, och utveckling av, affärssystem kretsar kring just kartläggningen av
processer. Problemet vid utveckling av ett branschspecifikt system tros vara att finna
och kartlägga processer som är specifika för just den typ av bransch som avses. Det
vill säga hur processerna kan göras generella, men så att de ändå uppfattas som
specifika av kunden? Det kan anses som att det i vissa fall är svårt, eller omöjligt, att
hitta affärsprocesser gemensamma för alla tänkbara målverksamheter inom en
bransch. De problem som kan uppstå vid kartläggning av processer kan t ex beröra
följande områden: Vilka processer som det branschspecifika affärssystemet ska
stödja, hur de valda processerna ska delas upp och benämnas, vilket tillvägagångssätt
som används för att kartlägga processer, samt vilket dokumentationsverktyg som
används. Vidare kan det ibland vara svårt för de inblandade att tänka i nya banor,
vilket medför en risk för att gamla processer cementeras.
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3.2 Problemprecisering
Att kartlägga en verksamhets affärsprocesser är som tidigare nämnts i kapitel 2.3.4 av
stor vikt både vid utveckling av ett affärssystem och vid införandet av ett affärssystem
i en verksamhet. På grund av processernas stora betydelse är det intressant att utreda
vilka problem som kan uppstå i samband med kartläggning av dessa. Vidare är
utveckling av branschspecifika affärssystem, enligt Dahlén & Elfsson (1999), en
tydlig trend hos leverantörer av affärssystem, varför det är speciellt intressant att
utreda hur processer kartläggs i samband med utveckling av ett sådant system. Den
problemformulering som ligger till grund för arbetet är därför:
Vilka problem kan uppstå i samband med kartläggning/framtagande av affärsprocesser vid utveckling av ett branschspecifikt affärssystem?
Med problem avses här problem vad gäller vilka processer som affärssystemet ska
stödja, samt problem i samband med hur dessa processer ska delas upp och benämnas.
Följande delfrågor är därför relevanta för att undersöka ovanstående problemställning:
•
•
•

Vilka problem kan uppstå i samband med val av affärsprocesser?
Vilka problem kan uppstå vid uppdelning av affärsprocesser?
Vilka problem kan uppstå vid benämning av affärsprocesser?

Orsaken till att arbetet delvis fokuserar på valet av vilka processer som affärssystemet
är tänkt att stödja, är vikten av att kunden uppfattar affärssystemet som specifikt
anpassat till dennes verksamhet. Det vill säga processerna i affärssystemet måste
motsvara de processer som finns i målverksamheterna. Vidare är även uppdelning och
benämning av de affärsprocesser som affärssystemet ska stödja viktiga områden.
Detta på grund av att uppdelning och benämning av affärsprocesser troligen är det
område som det är svårast för de inblandade att komma överens om. Människor har
alla olika syn på hur de utför sitt arbete och hur verksamheten i helhet fungerar, vilket
kan leda till oenighet (Andersen, 1994). Dessa problem vad gäller val, uppdelning och
benämning, kommer om tid finnes, relateras till problem som kan tänkas uppstå vid
kartläggandet av processer då ett affärssystem skall införas i en verksamhet. Det vill
säga, skiljer sig de problem som uppstår i samband med utveckling av ett branschspecifikt affärssystem från de problem som kan uppstå vid kartläggning/förändring av
processer i samband med införandet av ett affärssystem? Troligen kommer som
tidigare nämnts även andra typer av problem att bidra till problem kring uppdelning
och benämning av processer, men dessa kommer endast att beröras i mån av tid.

3.3 Avgränsning
Arbete kommer endast att beröra affärssystem som kan ses som standardsystem, det
vill säga affärssystem som utvecklas av en leverantör i syfte att säljas vidare till olika
verksamheter. Vidare berör arbetet endast affärssystem som utvecklas och säljs av
svenska leverantörer. Ytterligare en begränsning som gjorts är att arbetet i huvudsak
fokuserar på utvecklingen av branschspecifika affärssystem, det vill säga system som
avser att stödja verksamheter inom en viss bransch, vilket i fallstudien är möbeltillverkande företag. Eftersom fallstudien görs hos Intentia, sker utvecklingen av ett
branschspecifikt affärssystem utifrån Intentias affärslösningar, vilket innebär en
begränsning till affärssystemet Movex.
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3.4 Förväntat resultat
Resultatet av detta arbete förväntas belysa vilka problem, vad gäller val, uppdelning
och benämning, som kan uppstå i samband med kartläggning av processer vid
utveckling av ett branschspecifikt affärssystem. Vidare kommer förhoppningsvis även
arbetet resultera i kunskap kring relaterade problem. Är det t ex överhuvudtaget
möjligt att skapa generella processer som kan upplevas som specifika för målverksamheten? Eftersom de framtagna processerna även kommer att dokumenteras
innebär detta att någon form av processmodelleringsteknik kommer att användas.
Därmed förväntas även fördjupade kunskaper i den processmodelleringsteknik som
kommer att användas. Vidare finns förhoppningar om att erhålla djupare kunskaper
om affärssystem, främst vad gäller hur de är uppbyggda, men även hur ett affärssystem implementeras i en verksamhet och vilken nytta det kan medföra.
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4 Metod
Efter att ett problemområde valts och en problemprecisering tagits fram, bör beslut tas
om hur information ska samlas in för att besvara problempreciseringen. I kapitel 4.1
tas de undersökningsmetoder upp som är möjliga att tillämpa utifrån den problemprecisering som definierats i kapitel 3.2. I kapitel 4.2 redovisas de metoder som valts
ut, motivering till valet, samt fördelar och nackdelar med metoden.

4.1 Möjliga metoder
Problempreciseringen anger förutom vilket problem som ska undersökas även vilken
typ av svar som förväntas (Patel & Davidsson, 1991). Beroende på vilken typ av svar
som förväntas, är vissa undersökningsmetoder mer lämpade att använda än andra
(Bell, 1995). I detta kapitel ges en kort beskrivning av de metoder som kan tänkas
vara möjliga för att undersöka den problemställning som definierats. Följande
metoder kommer att beskrivas:
•

Fallstudie

•

Survey

•

Intervju

•

Enkät

•

Litteratur

4.1.1 Fallstudie
En fallstudie innebär att en undersökning görs mot en mindre grupp (Patel &
Davidsson, 1991). Denna grupp kan vara en individ, en grupp individer eller en
organisation. Vidare kan flera fallstudier göras, vilkas resultat sedan kan jämföras
(Patel & Davidsson, 1991). Oftast används fallstudie för att undersöka en process eller
en förändring. Fallstudier genomförs enligt Bell (1995) under en viss tidsperiod och
ger möjligheten att studera en viss företeelse på djupet. Enligt Bell (1995) är de
metoder som främst används i samband med fallstudie intervjuer och enkäter (dessa
berörs vidare i kapitel 4.1.3 respektive 4.1.4), men även andra metoder för att samla
information kan tänkas komma till användning.
4.1.2 Survey
Att göra en survey innebär att undersökningen görs på en större avgränsad grupp
(Patel & Davidsson, 1991). En survey kan liksom fallstudie genomföras med hjälp av
t ex frågeformulär eller intervjuer. Vanligen ställs samma frågor till målgruppen under
så lika villkor som möjligt (Bell, 1995). Enligt Patel & Davidsson (1991) används ofta
surveyundersökningar i samband med en problemprecisering där frågor av typen vad,
var, när och hur berörs.
4.1.3 Intervju
En undersökningsteknik som bygger på frågor är intervjuer. Enligt Patel & Davidsson
(1991) innebär intervjuer oftast personliga intervjuer, det vill säga att intervjuaren
träffar intervjupersonen och utför intervjun. Det finns två aspekter att beakta i
samband med hur intervjufrågorna utformas, nämligen grad av standardisering och
strukturering (Patel & Davidsson, 1991). Med standardisering menas hur stort ansvar
23

4 Metod
som lämnas till intervjuaren vad gäller frågornas utformning och ordning, det vill säga
till hur stor grad kan intervjuaren vid intervjutillfället själv formulera frågor som
passar och välja vilken ordning de ska ställas i. Med strukturering menas till hur stor
grad respondenten har möjlighet att tolka frågorna och svara fritt (Patel & Davidsson,
1991).
4.1.4 Enkät
Enkät bygger liksom intervjuer på frågor, vilket innebär att dessa två tekniker har en
del gemensamt (Patel & Davidsson, 1991). Liksom intervjuer kan en enkät bedömas
utefter aspekterna standardisering och strukturering. Enkäter skiljer sig vanligen från
intervjuer genom att utformaren av enkäten inte personligen träffar den/de personer
som ska svara på enkäten (Patel & Davidsson, 1991). Fördelen med enkäter menar
Bell (1995) är att information kan samlas in relativt snabbt och med låg kostnad.
Ytterligare en fördel är att frågorna kan ställas till en större mängd respondenter,
jämfört med vid intervjuer. Nackdelen är dock att det sällan finns möjlighet varken för
intervjuaren eller respondenten att ställa följdfrågor eller förklara sig vidare (Bell,
1995).
4.1.5 Litteraturstudie
Att göra en litteraturstudie innebär att information samlas från olika dokument (källor)
(Patel & Davidsson, 1991). Litteraturstudie benämns av Bell (1995) källanalys och de
dokument som informationen hämtas från benämns källor. Enligt Patel & Davidsson
(1991) kan dokument t ex vara statistik och register, offentliga handlingar, privata
handlingar, litteraturer, ”kortlivade” dokument, bilddokument samt ljuddokument.
Vidare menar Patel & Davidsson att dokument kan användas för att svara på frågor
kring faktiska förhållanden och skeenden. Litteraturstudier kan enligt Bell (1995) vara
en viktig ersättningsmetod i de fall intervjuer inte går att genomföra, t ex på grund av
att intervjupersonen inte är tillgänglig.

4.2 Val av metod
Vilken metod som väljs för att undersöka ett problem beror som tidigare nämnts i
kapitel 4.1 bland annat på vilken typ av problemställning som ska besvaras.
Ytterligare en aspekt som spelar in vid valet av metod, är hur lång tid och vilka
resurser som finns till förfogande (Patel & Davidsson, 1991). Utifrån problempreciseringen och vilka resurser som finns till förfogande, kan därefter beslut tas om
vilken undersökningsmetod som är bäst lämpad. Enligt Bell (1995) finns det dock
möjlighet att anpassa den metod som väljs efter det problem som ska undersökas, det
vill säga, bara för att undersökningsmetoder har klassificerats som olika metoder
innebär inte detta att avvikelser inte får göras. Bell menar vidare att genom att känna
till olika metoders nackdelar och fördelar, kan den metod väljas som är bäst lämpad
för problemet. De undersökningsmetoder som kommer att tillämpas i detta arbete är
fallstudie, intervju och litteraturstudie. Varför just dessa metoder är bäst lämpade för
att undersöka problemet motiveras i följande delkapitel.
4.2.1 Fallstudie
Den fallstudie som kommer att utföras i samband med detta arbete kommer att utföras
hos en leverantör av affärssystem och syftar till att undersöka processen vid
framtagande av ett branschspecifikt affärssystem för möbeltillverkande företag. Syftet
med fallstudien är att undersöka vilka problem som kan uppstå vid kartläggningen av
affärsprocesser. Fallstudien kommer att innefatta praktisk framtagning av affärs24
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processer för verksamheter inom en viss bransch, vilket kommer att göras i ett
processmodelleringsverktyg. Vidare är avsikten att fallstudien främst ska innefatta
framtagning av affärsprocesser utifrån leverantörens befintliga processamlingar och
övrigt tillgängligt material i form av t ex rapporter. En alternativ metod hade varit
surveyundersökning, men detta hade troligen tagit alltför lång tid på grund av att
dessa oftast innefattar en stor undersökningsgrupp. Ytterligare en anledning till att
välja fallstudie framför survey är att fallstudier ger möjlighet att grundligt undersöka
det preciserade problemet (Bell, 1995). Dessutom kan fallstudier i många fall
tydligare visa på samband mellan olika faktorer som inte framkommer vid en
surveyundersökning (Patel & Davidsson, 1991). En vanlig kritik mot fallstudier är
enligt Bell (1995) att generaliseringar är svåra att göra, och enligt Patel & Davidsson
(1991) spelar urvalet av de fall som används i undersökningen stor roll för hur
generaliserbart resultatet blir. På grund av att detta arbete endast kommer att beröra en
fallstudie och att ingen undersökning gjorts för att kontrollera hur generell fallstudien
är, kan generaliserbarheten ifrågasättas. Därför kommer fallstudien kompletteras med
intervjuer av personer som inte medverkar i fallstudien. Detta för att få ytterligare
perspektiv på problemområdet och för att senare kunna göra jämförelser med
resultatet av fallstudien.
4.2.2 Intervju
Intervjuer kommer som tidigare nämnts att användas i detta arbete främst för att
tillföra fler perspektiv på problemet än vad fallstudien ger. Intervjuer är dessutom
fördelaktiga att tillämpa i detta arbete, jämfört med enkäter, på grund av den
möjlighet som ges att skapa frågor som är anpassade till respondenten, samt
möjligheten att ställa relevanta följdfrågor. Dessutom kan intervjuaren klargöra vad
frågorna syftar till i de fall respondenten inte förstår frågan (Patel & Davidsson,
1991). Vidare medför intervjuformen en personlig kontakt med respondenten jämfört
med exempelvis enkätundersökningar, vilket kan medföra att denne blir mer
motiverad att svara på frågor. Dock är det även vid intervjuer av stor vikt att syftet
med intervjun klargörs, för att motivera respondenten att medverka. Därför kommer i
detta arbete en beskrivning av syftet med intervjun, samt hur respondenten kan bidra
med sina åsikter, att skickas ut till de aktuella respondenterna inför intervjutillfällena.
Nackdelen med intervjuer är att de oftast tar lång tid, både att förbereda, genomföra
och analysera (Bell, 1995). På grund av arbetets tidsramar är avsikten att planera och
genomföra intervjuerna i god tid, för att kunna ge utrymme för analys av den
information som framkommit.
Som nämndes i kapitel 4.1.3 kan intervjuer bedömas utifrån två aspekter,
standardisering och strukturering. Beroende hur graden av standardisering och
strukturering kombineras får intervjun olika användningsområden, det vill säga det
går inte att generellt säga att en högt standardiserad intervju är att föredra framför en
lågt standardiserad, utan detta beror på vilket problem som undersöks (Patel &
Davidsson, 1991). Fördelen vid en helt standardiserad intervju är att resultaten i
efterhand lättare kan jämföras och mätas (Patel & Davidsson, 1991). Nackdelen är
dock att frågorna inte kan anpassas till situationen och respondenten i fråga, vilket kan
medföra att intervjun inte ger önskat resultat. Fördelen med en strukturerad intervju är
att den är lätt att genomföra och analysen av svaren underlättas då både antalet
svarsmöjligheter och omfattningen av dessa är begränsade (Bell, 1995). Nackdelen
med en strukturerad intervju är det finns risk för att respondenten inte ges tillräckligt
med utrymme för att utveckla sina svar, vilket i vissa fall kan leda till misstolkningar.
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På grund av att för- och nackdelarna varierar beroende på till vilken grad intervjun är
standardiserad och strukturerad, är det viktigt att bedöma vilken typ av intervju som
bäst passar det problem som ska undersökas. I detta arbete kommer intervjuerna ha en
så hög grad av standardisering som möjligt för att underlätta analysen av frågorna.
Fördelen med att genomföra intervjuer istället för enkäter är dock att
standardiseringen kan justeras till vad som är lämpligt i varje situation. Avsikten vad
gäller intervjuernas strukturering är att hålla en låg grad av strukturering för att ge
respondenten möjlighet att svara fritt på frågorna. Dessutom ges respondenten
möjlighet att utveckla sina svar, vilket troligen minskar risken för misstolkningar.
4.2.3 Litteraturstudie
Litteraturstudie är enligt Bell (1995) fördelaktigt att använda för att ta reda på vad
som tidigare gjorts inom ämnesområdet. På grund av detta kommer litteraturstudier
användas i detta arbete för att få en bakgrund till problemområdet och de begrepp som
detta arbete innefattar. Vidare är litteraturstudier jämförelsevis den metod som tar
minst tid att genomföra, samtidigt som möjligheten ges att undersöka vad som
tidigare gjorts inom problemområdet. Dessutom möjliggör litteraturstudier att relativt
många åsikter kan fångas upp utan att behöva träffa alla personer i fråga. Förhoppning
finns även att litteraturstudierna, förutom att verka som en referensram, kan användas
för att göra jämförelser mot fallstudien och intervjuerna. Nackdelen med litteraturstudier är dock att det oftast är svårt att få tag i material som berör just den problemprecisering som är aktuell, varför litteraturstudierna troligen främst kommer att
användas som bakgrundsmaterial till problemområdet.
Enligt Bell (1995) är det vid granskning av en källa viktigt att kritiskt analysera
innehållet. Vid all granskning av källor är det av stor vikt att fastställa hur sannolik
den fakta som presenteras är (Patel & Davidsson, 1991). Det kan t ex röra sig om att
ta reda på när källan framställdes, av vem, var och i vilket syfte? Viktigt att nämna är
dock att analys av material inte endast sker i samband med litteraturstudier, utan att
även andra metoder kräver att informationen analyseras efter det att den har samlats
in, t ex under en intervju (Bell, 1995).
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I detta kapitel redovisas hur arbetet med litteraturstudie, fallstudie och intervjuer har
förlöpt, samt vilket material som framkommit vid respektive undersökningsmetod.
Inledningsvis redovisas litteraturstudien i kapitel 5.1, varefter fallstudien och
intervjuer redovisas i kapitel 5.2 respektive 5.3. Kapitlen för respektive undersökningsmetod är upplagda på så sätt att först redogörs för arbetsprocessen, varefter
det material som framkommit presenteras.

5.1 Litteraturstudie
Som nämndes i kapitel 4.2.3, var det främsta syftet med att genomföra en litteraturstudie att ge en bakgrund till problemområdet och de begrepp som berörs i detta
arbete. Litteraturstudien påbörjades därför tidigt (januari 2001) och har därefter pågått
under i stort sett hela arbetets gång. Litteraturstudien tog dock störst utrymme i
början, varefter fallstudien och intervjuerna tagit allt större plats. Det material som
framkom av litteraturstudien har tidigare presenterats i kapitel 1, 2 och 3, varför detta
inte återigen tas upp i detta kapitel. Som tidigare nämnts i kapitel 4.2.3, är det inte
alltid lätt att hitta relevant litteratur och på grund av vissa svårigheter med att finna
litteratur kring affärssystem, har material kring detta i huvudsak baserats på en källa,
nämligen Davenport (2000)1. Nackdelen med att endast använda en källa är att endast
en synvinkel belyses, vilket kan innebära att denna åsikt i vissa fall felaktigt kan
tolkas som den rådande i ämnet av läsaren. Dock anses inte detta som något större
problem, eftersom Davenport är en erkänd källa både vad det gäller processer och vad
det gäller affärssystem.
En förhoppning vad det gäller litteraturstudien var att material även skulle
framkomma som kunde jämföras med material från fallstudie och intervjuer. Det har
dock under arbetets gång visat sig att det inte finns mycket litteratur skrivet kring den
problemprecisering som definierats i kapitel 3.2. Oftast behandlar litteraturen
antingen kartläggning av processer i samband med egenutveckling av informationssystem eller kartläggning av processer i samband med införandet av ett standardsystem. Litteratur som berör kartläggning av affärsprocesser i samband med
utveckling av affärssystem är dock mycket sällsynt, och under arbetets gång har ingen
litteratur kring detta kunnat identifieras. Troligen kan denna brist på litteratur bero på
att affärssystem i många fall är något som växer fram allt eftersom leverantören av
affärssystemet får kunskap om vad deras kunder har behov av. Ytterligare en orsak till
att processkartläggning vid utveckling av affärssystem berörs betydligt mindre i
litteratur än processkartläggning vid införandet av affärssystem, kan vara att
införandet av affärssystem blivit betydligt mer uppmärksammat, eftersom kunden ofta
sätts i centrum. De verksamheter som implementerar ett affärssystem stöter troligen
ständigt på svårigheter i samband med detta. Givetvis vill leverantören av affärssystemet underlätta implementationen så mycket som möjligt, varför det kan tänkas
att avhandlingar skrivs om hur implementation ska genomföras på bästa sätt.

1

Thomas H. Davenport är direktör för Anderson Consulting Institute for Strategic Change och
professor i Information Management vid Universitetet i Boston. Vidare är Davenport ofta refererad till
när det handlar om processer.
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5.2 Fallstudie
Den fallstudie som genomförts för att besvara problempreciseringen, utfördes hos
Intentia International AB i samarbete med ytterligare en student från Högskolan i
Skövde. Intentia är en svensk leverantör av affärssystem som utvecklar och säljer
affärssystemet Movex (utförligare beskrivningar av Intentia och Movex ges i bilaga 1
respektive bilaga 2). Projektgruppen bestod av två studenter från Högskolan i Skövde,
två representanter från Intentia i Göteborg, en representant från Movex
AnvändarFörening (MAF), samt tre representanter från Intentia Research &
Development i Norge. Syftet med projektet var att ta fram ett förkonfigurerat affärssystem för mindre och medelstora företag inom möbelindustri, se bilaga 3. Projektet
bestod totalt av följande moment:
•

Att ta fram förkonfigurerade processer, samt dokumentera dessa i Enterprise
Reference Model (ERM) (För introduktion till ERM se kapitel 5.2.1, samt
bilaga 4.).

•

Definiera användarroller med tillhörande Movex menyträd.

•

Skapa en förladdad databas med nödvändiga parametrar

•

Ta fram presentations- och marknadsmaterial

Studenternas (det vill säga vår) del av projektet bestod dels i att ta fram
förkonfigurerade processer för möbeltillverkande företag, dels i att definiera
användarroller (dock ej att ta fram ett Movex menyträd). Ansvar för övriga
delmoment i projektet var fördelade på övriga projektdeltagare. Arbetet har för vår del
till stor del utförts självständigt, dock har regelbundna möten hållits med övriga
medverkande i projektet för att stämma av arbetets fortskridande och för att diskutera
övergripande beslut. Hädanefter kommer detta arbete endast att fokusera på arbetet
med att ta fram förkonfigurerade processer, eftersom det är detta område som är
aktuellt för att undersöka frågorna i problempreciseringen. I kapitel 5.2.1 redovisas
hur fallstudien genomförts, varefter det material som framkommit presenteras i
kapitel 5.2.2 och sammanfattas i kapitel 5.2.3. Vidare syftar hädanefter ”vi” och ”vår”
på de två studenter som ingick i projektgruppen.
5.2.1 Genomförande av fallstudie
Projektet inleddes under januari och februari 2001 med några inledande möten hos
Intentia i Göteborg. Under dessa möten diskuterades bland annat vilket resultat som
förväntades och hur detta skulle uppnås. En övergripande beskrivning av projektet
och en projektplan togs fram, vilken redovisas i bilaga 3. Projektplanen kom dock att
förändras något på grund av att tidpunkten ändrades för det planerade mötet med
representanten för MAF. Under mars månad påbörjades därefter själva arbetet med att
ta fram förkonfigurerade processer. Det material som fanns att utgå ifrån var följande:
•

ERM Furniture. En databas med processer som är tänkta att stödja
möbelindustrin.

•

ERM Express. En databas med processer som är tänkta att passa mindre och
medelstora tillverkande företag. ERM Express används i affärslösningen
Express Solution, vilken syftar till snabb och enkel implementation. För
ytterligare information om Express Solution se bilaga 2.
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•

White Paper (Øvrebust, 2001). En rapport från Intentia Research &
Development med beskrivning av trender och behov inom möbelindustrin,
samt presentation av förslag på processer för möbelindustrin.

•

MAF-processer. Inom MAF har en speciell möbelgrupp, bestående av ett antal
företag inom möbelindustrin, under 1997-1999 arbetat med att ta fram
affärsprocesser specifika för möbelindustrin. MAF-processerna finns inte
dokumenterade i ERM-format.

Syftet med vår (studenternas) del av arbetet, det vill säga att ta fram fördefinierade
processer för möbelindustrin, var att ta fram processer liknande de i ERM Express för
möbelindustrin. Processer som är anpassade för möbelindustri var dock till viss del
redan framtagna och dokumenterade i ERM Furniture, men åsikten var den att ERM
Furniture behövde omarbetas och förenklas något. Det som skulle bli resultatet av
arbetet kom att benämnas Preconfig Furniture. Hur arbetet förlöpte redovisas nedan,
med uppdelning på de projektfaser som framtagits efter modifiering av projektplanen.
Jämförelse av processer i ERM Furniture och ERM Express
Som tidigare nämnts i detta kapitel är både ERM Furniture och ERM Express
databaser med lagrade processer. Skillnaden mellan dessa två databaser är främst
omfattningen av lagrade processer. ERM Furniture är en modell som omfattar i stort
sett alla processer som kan tänkas finnas i ett företag inom möbelindustrin, medan
ERM Express endast omfattar ett mindre antal processer, vilka heller inte är
anpassade för möbelindustri. För att få en tydligare bild av vad som skiljer dessa två
åt vad gäller processernas omfattning, gjordes först en grov genomgång av både ERM
Furniture och ERM Express i verktyget Enterprise Process Manager, EPM (för
introduktion till EPM, se bilaga 4). Det största problemet som upplevdes i detta skede
var att förstå vad processerna innebar, det vill säga vad varje process egentligen
gjorde, vilket främst berodde på att vi inte var insatta i den terminologi som användes.
Det är t ex inte självklart vad processen Sales innefattar. För att få grepp om
terminologin studerades marknadsmaterial från Intentia, samt processer beskrivna i
EPM. Vidare upplevdes till en början problem med att få överblick över processerna,
speciellt vad gäller ERM Furniture då denna innefattar betydligt fler processer än
ERM Express. Genom att göra pappersutskrifter över processernas uppbyggnad, samt
genom noggranna studier av processerna i EPM löste sig dock detta problem ganska
snart.
Framtagning av förslag till Preconfig Furniture
Efter att processerna i ERM Furniture och ERM Express jämförts, var tanken att dessa
skulle jämföras med processer framtagna av MAF. På grund av att ett möte inte kunde
arrangeras med representanten för MAF, fick arbetet fortskrida ändå. Med
utgångspunkt från de processer som finns i ERM Express togs förslag på processer
fram, det vill säga en databas med processer anpassade till möbelindustri, för
Preconfig Furniture, (se vidare kapitel 5.2.2). Detta gjordes genom att utgå från
processer i ERM Express och därefter lägga till relevanta processer ifrån ERM
Furniture. Arbetet utfördes i EPM genom att kopiera relevanta processer från ERM
Furniture och ERM Express till Preconfig Furniture. Att processerna fanns
dokumenterade i ERM-format underlättade vårt arbete, eftersom processer inte
behövde skapas från ”scratch”. Vidare innebar detta att kopplingar till dokument och
Movexfunktioner redan var inlagda i ERM Furniture och ERM Express, vilket gjorde
att dessa kopplingar kunde inkluderas i Preconfig Furniture trots våran begränsade
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kunskap om Movex. Som utgångspunkt för arbetet med att ta fram Preconfig
Furniture fanns, som tidigare nämnts i detta kapitel, även en rapport över vilka behov
som är specifika för möbelindustrin. Denna rapport underlättade arbetet avsevärt,
eftersom våra kunskaper om affärsprocesser inom företag i möbelindustrin var
begränsade.
Jämförelse av processer framtagna av MAF med processer i Preconfig Furniture
Nästa steg i arbetet var att göra en jämförelse mellan de processer som hittills
framtagits för Preconfig Furniture och de processer som framtagits av MAF.
Eftersom MAF-processerna är framtagna utan hänsyn till Movex och de däri ingående
processerna, är de enligt min mening troligen mer fokuserade på verksamheten än de
processer som finns i ERM Furniture och ERM Express. Tanken var därför att
Preconfig Furniture skulle anpassas efter de processer som MAF framtagit. I
samband med att MAF-processerna presenterades för de medverkande i projektet
under ett möte på Intentia, skedde en förändring vad gäller det ursprungliga syftet
med Preconfig Furniture. Vid projektets start var det tänkt att Preconfig Furniture
skulle bli en Express Solution för möbelindustri, det vill säga fokusera på enkla
processer och kort implementation. Efter diskussion kring vad som bör ingå i
Preconfig Furniture beslutades att det kanske var en något mer omfattande affärslösning som krävdes, det vill säga en lösning som är mer omfattande än Express
Solution.
Fortsatt framtagning av Preconfig Furniture
Efter att ha jämfört MAF-processerna med Preconfig Furniture, var syftet att ta fram
en lösning som grundade sig på båda dessa processamlingar. MAF-processerna är
som tidigare nämnts i detta kapitel framtagna utifrån möbelföretag på marknaden,
varför dessa förmodligen stämmer mer överens med verkligheten än de som ingår i
ERM Express och ERM Furniture (vilka legat till grund för Preconfig Furniture). På
grund av detta utgick vi från MAF-processerna för att göra om det Preconfig
Furniture som hittills framtagits. Något som skapade problem var dock att MAFprocesserna var långt ifrån lika väldokumenterade som ERM Furniture och ERM
Express. Dels var de inte dokumenterade i ERM-format, dels innefattade
beskrivningarna för merparten av MAF-processerna endast de tre översta processnivåerna. Vidare beskrevs sällan funktionen för MAF-processerna i text, utan endast
genom en benämning, vilket gjorde att det i många fall var svårt att tolka vilken
funktion som processen hade. Den främsta anledningen till att alla MAF-processer
inte är utförligt beskrivna, är troligen att möbelgruppens arbete med att ta fram
processer aldrig blev helt färdigt. Dock lyckades vi med hjälp från Intentia bedöma
syftet med MAF-processerna och tog fram ett förslag på Preconfig Furniture, vilket
grundade sig på ERM Express, ERM Furniture och MAF-processerna. För att
underlätta förståelsen för de framtagna processerna togs även en processbeskrivning
fram över Preconfig Furniture, vilken på en övergripande nivå, i text, beskriver vad
processerna gör (delar av slutgiltig processbeskrivning redovisas i kapitel 5.2.2 och
bilaga 5).
Avstämning gentemot MAF och framtagning av slutgiltigt förslag
Det framtagna förslaget över vilka processer som bör ingå i Preconfig Furniture
presenterades (både genom EPM och som processbeskrivning) under ett möte för
representanter för Intentia i Sverige, Norge och Danmark, samt en representant för
MAF. Efter mötet kompletterades processbeskrivningen och vissa av processerna
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justerades i EPM, varefter processbeskrivningen skickades ut för granskning av alla
inblandade.
Fortsatt arbete
Arbetet med att utveckla Preconfig Furniture är vid examensarbetets avslutande ännu
inte färdigt. Utifrån de eventuella synpunkter som framkommer på processbeskrivningen kommer ett slutgiltigt förslag tas fram för Preconfig Furniture. Vidare
kommer arbetet med Preconfig Furniture att fortsätta med bland annat utveckling av
Movex menyträd och databas, avstämningar mot företag inom möbelindustrin,
framtagning av marknadsmaterial, samt översättning av Preconfig Furniture till
svenska, norska och danska.
5.2.2 Materialpresentation
I detta kapitel redovisas det material som framkommit under fallstudien. Kapitlet
följer samma struktur som kapitel 5.2.1, det vill säga framkommet material
presenteras enligt de projektfaser som definierats.
Jämförelse av processer i ERM Furniture och ERM Express
Jämförelsen av ERM Furniture och ERM Express visade att ERM Furniture är
ungefär fem gånger så omfattande som ERM Express. För att ge en bild av skillnaden
mellan dessa två databaser listas nedan vilka huvudprocesser som ingår i respektive
databas. På grund av att engelska är det officiella språket inom Intentia, samt på grund
av att översättning kan medföra misstolkningar, presenteras alla processer på
engelska. Generellt gäller att processerna i ERM Furniture innehåller betydligt fler
delprocesser än processerna i ERM Express. Detta innebär t ex att Financial
Management i ERM Furniture är betydligt mer omfattande än Financial Management
i ERM Express.
ERM Furniture:
•

Financial Management

•

Strategic Management

•

After sales

•

Distribution

•

Human Resources Management

•

Maintenance

•

Marketing Management

•

Order Fulfillment

•

Procurement

•

Product Management

•

Production

•

Quality Management

•

Sales

•

Tactical Management & Operational Planning
31

5 Genomförande och materialpresentation

ERM Express:
•

Distribution

•

Order Fulfillment

•

Procurement

•

Product Management

•

Production

•

Financial Management

Vidare visade jämförelsen att många processer som kan ses som viktiga för ett
företags funktioner, t ex beräkning av materialbehov, saknades i ERM Express och
slutsatsen blev att ERM Express måste utökas för att kunna stödja ett företag inom
möbelindustrin.
Framtagning av förslag till Preconfig Furniture
Efter att ha jämfört ERM Furniture och ERM Express, samt tagit del av ett white
paper, var vår åsikt den att ERM Express inte täcker alla nödvändiga processer för
möbelindustrin. Därför beslutades att Preconfig Furniture skulle innehålla samtliga
processer i ERM Express, samt hela eller delar av relevanta processer i ERM
Furniture. De processer som lades till från ERM Furniture var After Sales, Human
Resources Management, Sales och Tactical Management & Operational Planning. Det
första förslag som togs fram för Preconfig Furniture innehöll alltså följande
processer.
•

Distribution

•

Order Fulfillment

•

Procurement

•

Product Management

•

Production

•

Financial Management

•

After Sales

•

Human Resources Management

•

Sales

•

Tactical Management & Operational Planning

Detta var dock kanske inte den optimala uppdelningen av processer, eftersom den
enligt min mening kan ses som mer funktionsorienterad än processorienterad. Vid
undersökning av ett flöde från behov från kunden till leverans av varan, visade det sig
att detta flöde främst innefattades av Order Fulfillment, men även till viss del av bland
andra processerna Procurement, Distribution och Production.
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För att ge en övergripande bild av hur de olika processerna samarbetar vid ett flöde
från det att kontakt skapas med en kund till leverans av produkt, tog vi fram
nedanstående bild (figur 3). Observera att det flöde som beskrivs i figur 3 är ett av
många möjliga flöden, men det ger ändå en bild av hur de olika processerna
samarbetar.

PO
Sales

Order fulfillment

After sales

MO

Production

Outbound
logistics

Internal
logistics

Figur 3: Samband mellan flöde och processer i Preconfig Furniture

Processen Sales har hand om att utveckla kundkontakter och att upprätta avtal med
kunder. När kunden sedan lägger en kundorder, tas denna emot och registreras i Order
Fulfillment. En MO (Manufacturing Order) skickad därefter till Production och
produkten produceras. Alternativt skapas först en PO (Purchase Order) som går till
Procurement (tas ej upp här) för att indikera att material behöver köpas in för att
kunna producera produkten. Vid tillverkning av varan är det möjligt att material
behöver hämtas från lagret, vilket sköts av Internal Logistics (en del av Distribution).
Efter att varan tillverkats levereras den till kunden i Outbound Logistics (en del av
Distribution), varefter faktura skickas ut av Order Fulfillment (observera att
mottagandet av betalning för fakturan därefter sköts av Financial Management, vilken
inte innefattas av figur 3). Efter att köpet genomförts tar After Sales över, där
hantering av eventuella klagomål från kunden sköts.
Jämförelse av processer framtagna av MAF med processer i Preconfig Furniture
MAF-processerna visade skilja sig ganska mycket från de processer vi lagt in i
Preconfig Furniture, främst vad gäller uppdelning och benämning. Dock fanns i stort
sett motsvarighet till MAF-processerna, vad gäller processernas funktion, i Preconfig
Furniture. Nedan listas de huvudprocesser som framtagits av MAF, dock tas inte
delprocesser och aktiviteter upp på grund av att dessa inte ryms i rapporten.
•

Leda företaget

•

Utveckla och marknadsföra sortiment

•

Säkerställa resurser

•

Uppfylla kundbehov
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Trots att dessa kan tyckas skilja sig helt från processerna i Preconfig Furniture, är den
största skillnaden hur uppdelning och benämning har gjorts. Processen Uppfylla
kundbehov innefattar t ex delar av både Order Fulfillment, Procurement, Production,
Distribution och Financial Management. Vid jämförelse av MAF-processerna med
figur 3, framkommer att MAF-processen Uppfylla kundbehov motsvaras av hela det
flöde som beskrivs i figur 3. Det vill säga Uppfylla kundbehov innefattar samtliga
processer som krävs för att uppfylla kundens behov, medan Order Fulfillment i
Preconfig Furniture måste använda sig av andra processer för att genomföra hela
flödet. I och med att den största skillnaden mellan Preconfig Furniture och MAFprocesserna var uppdelningen, följer att om en omorganisering gjordes av Preconfig
Furniture, skulle denna lösning till stor del täcka MAF-processerna.
Fortsatt framtagning av Preconfig Furniture
Som tidigare nämnts i kapitel 5.2.1 beslutade projektgruppen efter jämförelse av
processerna i Preconfig Furniture med MAF-processerna att Preconfig Furniture
skulle utgå från den uppdelning och benämning av processer som framtagits av MAF.
Eftersom jämförelsen visade att både Preconfig Furniture och MAF-processerna
hanterade i stort sett samma flöde, beslutades att processerna i Preconfig Furniture
skulle ”flyttas om”, så att uppdelningen mer liknade den uppdelning av processer som
gjorts av MAF. Därmed lades hela eller delar av Preconfig Furniture processer in som
delprocesser i MAF’s huvudprocesser. En process som ansågs saknas i MAFprocesserna var dock Sales, varför denna process lades till. I punktlistan nedan visas
resultatet av sammanslagningen av MAF-processer och Preconfig Furniture.
Observera att MAF-processerna översatts till engelska, eftersom Preconfig Furniture
är en internationell produkt. Som kursiv stil visas vilka tidigare Preconfig Furnitureprocesser som innefattas i MAF-processerna. Observera dock att Strategic
Management och Marketing Management är hämtade från ERM Furniture och inte
från Preconfig Furniture, då dessa inte tidigare ingått i Preconfig Furniture. Det bör
även betonas att det inte nödvändigtvis är hela processen som lagts in. Det vill säga
även om Develop the Company består av Strategic Management, innebär inte detta att
hela Strategic Management lagts in, utan det kan handla om delprocesser som valts ut
från Strategic Management. Detta innebär även att processer från det tidigare förslaget
på Preconfig Furniture kan ingå i flera av MAF-processerna som utgör den nya
versionen av Preconfig Furniture. Nedan visas vilka huvudprocesser som kom att
ingå i den nya versionen av Preconfig Furniture:
•

Develop the Company: Strategic Management

•

Develop Assortment: Product Management

•

Marketing and Sales: Sales, Marketing Management

•

Guarantee Resources: Human Resources,
Operational Planning, Procurement.

•

Fulfil Customer Demands: Order Fulfillment, Procurement, Distribution,
Financial Management, Manufacturing, After Sales, Sales.

Tactical

Management

&

Valet av vilka processer som skulle ingå i Preconfig Furniture gjordes som tidigare
nämnts i kapitel 5.2.1 till stor del utifrån MAF-processerna, just på grund av att det är
processer i möbelföretag som Preconfig Furniture ska stödja. Vidare har valet av
processer gjorts utifrån vilka processer inom möbelindustrin som kan ses som
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standardprocesser, det vill säga processer som vanligen finns i möbelföretag, eftersom
syftet är att ta fram en affärslösning för snabb och enkel implementation. Vad som var
problematiskt var dock att besluta om vilka processer som skulle ingå. Det är ofta
frestande att lägga in processer som ”kan vara bra att ha”, vilket leder till ett mer
omfattande system och därmed även mer komplicerat. För att lösa detta dilemma
lades vissa processer som så kallade pluspaket, vilka kan inkluderas i Preconfig
Furniture om kunden så önskar. Att en del processer lagts som pluspaket innebär
därmed att Preconfig Furniture endast innefattar de vanligaste och allra
nödvändigaste processerna, men att möjlighet ändå finns att lägga till utökad funktion.
Syftet med att dela upp Preconfig Furniture i ovanstående processer är att denna
uppdelning tydligare avspeglar flödena i en verksamhet, jämfört med den uppdelning
av processer som gjorts i den första versionen av Preconfig Furniture. I den tidigare
versionen av Preconfig Furniture avspeglade de övergripande processerna till stor del
vanliga funktioner inom verksamheter, varför det blev svårt att se ett helt flöde. Ett
exempel är figur 3, vilken beskriver Order Fulfillment processen i den första
versionen av Preconfig Furniture och som tydligt visar att Order Fulfillment
egentligen består av flera andra processer. I den omgjorda Preconfig Furniture
innefattar istället Fulfil Customer Demands hela flödet, vilket förhoppningsvis ger en
bättre bild av hur en aktivitet eller delprocess hänger ihop med en annan.
Vid uppdelning av processer i delprocesser uppstod ibland problem vid bedömning av
hur många processer som skulle finnas på varje nivå. Det vill säga, ska t ex Fulfil
Customer Demands delas in i två, fem eller sju delprocesser? Hur många delprocesser
krävs för att få en förståelse för vad Fulfil Customer Demands innebär, utan att gå in
på alltför mycket detaljer? Vidare uppstod ibland svårigheter vad gäller att bedöma en
process tyngd eller omfattning. Med omfattning menas här, och i fortsättningen av
arbetet, antalet delprocesser och aktiviteter en process är indelad i. Enligt vår mening
bör alla delprocesser på en viss nivå ha samma tyngd eller omfattning, varför Fulfil
Customer Demands delades in i följande delprocesser:
•

Define Customer Needs

•

Plan Production

•

Procure Material

•

Produce

•

Deliver

•

Follow-up Fulfil Customer Demands

Vidare upplevdes ibland att processtrukturen i vissa fall blev väl djup, det vill säga att
en process delades in i för många underliggande nivåer. Detta ledde till att processen
blev oöverskådlig och att det var lätt att ” gå vilse” i processen och tappa bort flödet.
Benämning av processer har gjorts utifrån MAF’s benämningar på processer och
delprocesser till så stor del som möjligt. Detta på grund av att det är företag inom
möbelindustrin som tagit fram MAF-processerna, varför dessa benämningar bör
avspegla termer som används inom möbelindustrin. Vi upplevde dock ändå problem
med att veta vilka benämningar som används inom möbelindustrin, eftersom vi själva
inte har någon erfarenhet av denna. Vidare var det ibland svårt att hitta korta och
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förklarande benämningar, det vill säga som tydligt förklarar vad processen gör.
Eftersom Preconfig Furniture byggts upp av ERM Furniture och ERM Express har
även benämningar som tillämpas i dessa databaser använts. Dessa benämningar har
dock givetvis anpassats för att passa den uppdelning av processer som beslutats
användas i Preconfig Furniture. En grundregel som tillämpats vid benämning av
processer är att namnet alltid ska vara ett verb. Detta är något som redan tidigare
genomsyrar ERM Furniture och ERM Express. Vidare ges även stöd av den
modelleringsteknik som används i EPM för att processnamn ska vara verb. Eftersom
Preconfig Furniture ska marknadsföras i flera länder beslutades tidigt att alla processbenämningar skall vara på engelska. Detta i sig medförde vissa svårigheter med att
hitta passande engelska begrepp som motsvarade de svenska begreppen, eftersom vår
kunskap kring engelska begrepp inom möbelindustrin var begränsad.
Avstämning gentemot MAF och framtagning av slutgiltigt förslag
Efter avstämning mot MAF och representanter för Intentia togs som tidigare nämnts i
kapitel 5.2.1 ett omarbetat förslag på Preconfig Furniture fram. Det omarbetade
förslaget dokumenterades dels i EPM, dels i form av en processbeskrivning, vilken
skickades ut till representanter för Intentia för att utvärderas. Nedan återges endast en
del av processbeskrivningen eftersom hela processbeskrivningen är för omfattande för
att innefattas i rapporten. Den del som redovisas nedan redogör för huvudprocesserna
i Preconfig Furniture:
1 Develop the Company
Utveckla strategiska planer och affärsplan. Utför uppföljningsaktiviteter
vad gäller försäljning, produktion och klagomål, samt hantera
räkenskaper.
2 Marketing and Sales
Utför marknadsundersökningar och kampanjer,
marknadstaktik. Hantera offerter från kunder.

samt

definiera

3 Developing Assortments
Definiera kundbehov, samt utveckla nya eller existerande produkter och
avveckla inaktuella produkter.
4 Guarantee Resources
Säkerställ resurser såsom personal, material och kassaflöde.
5 Fulfil Customer Demands
Hantera kundbehov, planera produktion, producera produkter, leverera
färdiga produkter till kund och hantera eventuella krav från kunder.
För att ytterligare visa uppbyggnaden av den processbeskrivning som togs fram, ges i
bilaga 5 ett utdrag från denna (över huvudprocessen Fulfil Customer Demands).
Anledningen till att inte hela processbeskrivningen redovisas, är att den är för
omfattande för att innefattas i denna rapport.
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5.2.3 Sammanfattning av fallstudie
Nedan sammanfattas det för problempreciseringen relevant material som framkommit
under fallstudien, uppdelat enligt de delområden som definierats i problempreciseringen.
Problem vad gäller val av processer:
•

Problem med att identifiera standardprocesser

•

Svårt att prioritera processer

Problem vad gäller uppdelning av processer:
•

Uppdelning sker enligt funktioner istället för flöden

•

Svårt att avgöra hur många delprocesser som ska finnas på varje nivå

•

Djupa processtrukturer

Problem vad gäller benämning av processer:
•

Svårt att veta vilka begrepp som används inom möbelindustri

•

Svårt att hitta förklarande benämningar

•

Förväxling av process och enhet

Ovanstående punkter kommer i kapitel 6, Analys av presenterat material, att förklaras
ytterligare, samt jämföras med material som framkommit under intervjuerna.

5.3 Intervjuer
I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen vid intervjuerna, samt vilket material som
framkommit under dessa. Först ges i kapitel 5.3.1 en kort beskrivning av de
respondenter som kontaktats, varefter kapitel 5.3.2 beskriver hur arbetet med
intervjuer har förlöpt. I kapitel 5.3.3-5.3.5 presenteras det material som framkom vid
respektive intervju, vilket därefter sammanfattas i kapitel 5.3.6. I avsnittet för
respektive intervju redovisas förutom för problempreciseringen relevant material även
annan information som framkom vid intervjuerna. Detta för att ge ytterligare
information om respondenterna och deras affärssystem, samt för att möjliggöra för
läsaren att göra egna tolkningar. Observera att samtliga respondenter har gett sitt
medgivande till att deras namn får förekomma i rapporten.
5.3.1 Respondenter
Intervjuerna utfördes hos tre svenska leverantörer av affärssystem. Avsikten var från
början att i första hand kontakta företag som, liksom Intentia, utvecklar branschspecifika affärssystem. På grund av att antalet svenska leverantörer av affärssystem är
relativt få och de som utvecklar branschspecifika affärssystem ännu färre, beslutades
dock att detta krav inte nödvändigtvis behövde uppfyllas. Vidare gjordes den
bedömningen att en intervju skulle tillföra information av intresse, även om företaget i
fråga inte utvecklar branschspecifika affärssystem. Liknande problem borde uppstå
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vid utveckling av ett generellt affärssystem som vid utveckling av ett branschspecifikt
affärssystem. Trots att en fallstudie genomförts hos Intentia, beslutades att även
genomföra en intervju med dem. Detta dels för att säkerställa Intentias synpunkter i de
aktuella frågorna, dels för att underlätta jämförelse mot material från övriga
respondenter. De företag som kontaktats för intervjuer förutom Intentia är IFS och
IBS, vilka tillsammans med Intentia utgör de tre största svenska leverantörerna av
affärssystem. Nedan följer en kort beskrivning av samtliga respondenter.
Intentia
Intentia International AB är en svensk leverantör av affärssystem som utvecklar och
säljer affärssystemet Movex. Intentia grundades 1984 och finns idag representerat i
cirka 40 länder. Det totala antalet kunder över världen uppgår till över 3 800. Utifrån
Movex har Intentia utvecklat olika branschspecifika lösningar, vilka inriktar sig på
behov inom olika industrier. Som exempel kan ges Movex Automotive, Movex Food
& Beverage och Movex Furniture. För ytterligare information kring Intentia, se bilaga
1. (Materialet är hämtat från: Intentia, 2001)
IFS
Industrial and Financial Solutions, IFS AB, både utvecklar och levererar affärssystemet IFS Applications. IFS grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Linköping.
IFS finns för närvarande representerat i 43 länder och har ca 3 000 kunder. IFS
Applications bygger på komponentbaserad teknik och erbjuder över 50 webbaserade
affärssystemkomponenter. Vidare har IFS utvecklat olika versioner av IFS
Applications som är anpassade för en viss typ av industri, t ex IFS Aviation & Rail,
IFS Repetitive/Automotive och IFS Service Management. (Materialet är hämtat från:
IFS, 2001)
IBS
International Business Systems är en svensk leverantör av affärssystemet ASW och
deras fokus ligger på distribution, supply chain management och customer relations
management. IBS grundades 1969 och huvudkontoret ligger i Stockholm. Vidare har
IBS totalt ca 5000 kunder och är representerade i 33 länder. Enligt IBS är ASW
speciellt utvecklat för snabb implementation, stora transaktionsvolymer, hög säkerhet
och låg kostnad under hela affärssystemets livslängd. (Materialet är hämtat från: IFS,
2001)
5.3.2 Genomförande av intervjuer
Syftet med att genomföra intervjuer var som tidigare nämnts i kapitel 4.2.2 främst att
belysa problempreciseringen från flera håll. Vidare var syftet att materialet från
intervjuerna skulle jämföras med materialet från fallstudien för att belysa eventuella
skillnader och likheter. Dessutom finns förhoppningen att, eftersom både fallstudie
och intervjuer genomförts, blir resultatet av detta arbete mer generaliserbart.
Genomförandet av intervjuer pågick parallellt med slutfaserna av fallstudien. Den
främsta orsaken till detta, var att material då hade hunnit samlas in både från
litteraturstudie och fallstudie, vilket därmed underlättade formuleringen av lämpliga
intervjufrågor. Dels kunde frågorna formuleras så att de klargjorde eventuella
skillnader gentemot fallstudien, dels underlättade kunskaperna från fallstudien
förståelsen för respondenternas svar. De frågor som utgjorde grunden för intervjuerna
finns redovisade i bilaga 6. Ytterligare en orsak till att intervjuerna genomfördes sent i
projektet var att det tog något längre tid än beräknat att kontakta respondenterna.
Detta har dock inte ställt till några problem senare i arbetet, eftersom tidsplanen var
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relativt väl tilltagen. Som tidigare nämnts i kapitel 4.2.2 är det viktigt att klargöra
syftet med intervjun dels för att respondenten ska vara motiverad att svara på frågor,
dels för att respondenten ska få en bättre insikt i vad för svar som förväntas.
Respondenterna kontaktades först via telefon, där endast en kort beskrivning av
arbetet gavs, varefter ett e-mail skickades ut inför själva intervjutillfället. I e-mailet
gavs en kort introduktion till problemområdet, samt en beskrivning av vad frågorna
skulle komma att beröra för att förbereda respondenten inför intervjun. Avsikten var
som tidigare nämnts i kapitel 4.2.2 att göra besöksintervjuer hos samtliga
respondenter, eftersom personlig kontakt under intervjun borde minska risken för
missförstånd, samtidigt som båda parter ges chansen att bilda sig en uppfattning av
varandra. Intervjun med Intentia gjordes dock på telefon, eftersom samarbete med
respondenten har pågått under hela fallstudien och personlig kontakt med Intentia
därmed redan uppnåtts. Som nämndes i kapitel 4.2.2 var avsikten att genomföra
intervjuer med så hög standardisering som möjligt, det vill säga samma frågor skulle
ställas i samma följd till samtliga respondenter. I stort sett tillämpades en hög
standardisering under samtliga intervjuer, dock krävdes vissa omformuleringar av
frågorna i det fall respondenten inte utvecklade branschspecifika affärssystem. Det
material som framkommit under intervjun sammanställdes därefter och skickades ut
för godkännande av respektive respondent. Anledningen till detta förfarande var att
risken för misstolkningar skulle minskas, samtidigt som respondenten fick möjlighet
att göra tillägg om behov för detta fanns. Något som underlättade både genomförandet
och analysen av intervjuerna, var att intervjufrågorna grupperades i olika ämnesområden, vilka delvis avspeglar delfrågorna i problempreciseringen (se kapitel 3.2).
Genom att alla intervjuer följde samma struktur minskade troligen risken för att något
utelämnades, samtidigt som jämförelsen av materialet från de olika intervjuerna
underlättades. De ämnesområden som intervjuerna delades in i avspeglas även i
fallstudien, vilket även medför att jämförelse mot fallstudien underlättades. Vidare
presenteras i följande kapitel materialet från intervjuerna enligt den uppdelning som
tillämpats på intervjufrågorna.
5.3.3 Materialpresentation – Intentia
Respondenten för Intentia menar att syftet med att ta fram branschspecifika
affärssystem är att visa marknaden att de har en produkt som är anpassad för en viss
marknad. Genom att erbjuda branschspecifika affärssystem hoppas de visa att de har
kunskap om kundernas verksamhet och därmed vet hur den fungerar och kan
förbättras. Vidare menar Intentia att syftet med att kartlägga affärsprocesser i
samband med utveckling av affärssystem är att koppla ihop olika funktioner i affärssystemet. Affärssystem består nämligen av olika delsystem som stödjer olika
funktioner i verksamheter och det är affärsprocesserna som kopplar ihop alla
delsystemen. Det vill säga affärsprocesserna täcker verksamheten med funktionalitet.
Vidare definierar respondenten för Intentia begreppet affärsprocess som en process
som direkt skapar värde för verksamheten, det vill säga kärnprocesserna i
verksamheten.
Val av affärsprocesser
Grundidén hos Intentia är att alla processer ska innefattas av affärssystemet. Givetvis
skapar detta mycket stora system varför detta oftast inte är möjligt. Ett sätt att lösa
problem med för stora system är enligt Intentia att skapa branschsystem, vilka är
specifikt anpassade till en viss typ av bransch. Eftersom systemet till viss del
begränsas blir det därmed inte så stort. Vidare menar respondenten att bransch-
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specifika affärssystem underlättar implementationsprocessen, eftersom inte så många
irrelevanta processer måste gås igenom.
Uppdelning av affärsprocesser
Ett problem vid uppdelning av affärsprocesser kan enligt respondenten vara att det
alltid finns olika uppfattningar bland företag vad som ska ses som huvudprocesser.
Viktigt är att alltid definiera vad en process börjar och sluta med, eftersom uppdelningen då följer sig ganska naturligt. Om uppdelningen av processerna är grundad
på processorientering, kan detta påvisa att kunskap finns om verksamheten och hur
den fungerar. Vidare menar Intentia att en processorienterad uppdelning även leder till
enkla beskrivningar av flöden, men som ändå innefattar alla funktioner.
Benämning av affärsprocesser
En risk som uppstår då funktionsorienterade namn används är enligt Intentia att
processen därmed direkt kopplas till en viss person eller avdelning inom
organisationen. I övrigt så finns det inga regler för benämning av processer utan hur
processerna benämns är mycket personligt. Respondenten vill gärna att processerna
ska ha annorlunda, roliga namn som väcker nyfikenhet. Vidare bör de vara verb och
beskrivande för processen.
5.3.4 Materialpresentation – IBS
IBS har utvecklat en egen metod för att utveckla sitt affärssystem ASW, vilken består
av tre faser:
•
•
•

Grov kravspecifikation
Funktionell design
Teknisk kravspecifikation

Den grova kravspecifikationen tas fram av marknadsavdelningen som kartlägger
kunders krav och trender på marknaden. Produktansvariga på marknadsavdelningen
analyserar marknaden och diskuterar vad som skall ingå i affärssystemet och vad som
ska utvecklas vidare. Den fortsatta utvecklingen av produkten sker därefter hos
Research & Development avdelningen som tar fram en funktionell design. Den
funktionella designen är en tydligare specificering av projektet/produkten och kan ses
som ett mellanting mellan den grova kravspecifikationen och den tekniska
kravspecifikationen. I den funktionella designen bryts produkten ner i så kallade DAT
(kan ses som processer), vilka är uppbyggda enligt följande:
•
•
•

Domain (= huvudprocesser t ex purchase)
Applications (= delprocesser)
Tasks (= aktiviteter)

Tasks beskrivs i den funktionella designen på högst 10 rader text. Är beskrivningen
längre är aktiviteten för stor. I dagsläget finns ingen koppling mellan Tasks och
funktioner i affärssystemet, det vill säga det är i beskrivningen av en task inte angivet
vilka menyer i affärssystemet som används. Den funktionella designen ligger sedan
till grund för den tekniska kravspecifikationen, vilket är en beskrivning för
programmeraren. Vidare ska den tekniska kravspecifikationen vara en vettig
programmeringsuppgift (3-20 dagar) och kan innefatta en eller flera tasks.
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Val av affärsprocesser
Ett problem kan enligt respondenten vara att få affärssystemet lagom stort. Det ska
vara lagom många parametrar och lagom komplext för att kunden ska ha nytta av
systemet. Ett annat problem kan vara budget- och tidsramar. Ibland kan inte alla
processer utvecklas på grund av att projektet måste avslutas inom budget- och
tidsramarna. Utveckling av vissa processer kan därför behöva skjutas på framtiden.
Vilka processer som ska utvecklas beslutas av ett internationellt produktråd.
Uppdelning av affärsprocesser
Problem kan t ex vara att uppdelningen inte stämmer överens med processerna i de
tänkta målverksamheterna. Idag kan i stort sett DAT ses som processer, men de var
från början funktionsorienterade. Det visade sig dock att det kunde uppstå vissa
problem just med att DAT inte överensstämde med kundernas processer, varför
uppdelningen ändrades till att bli mer processorienterad och det visade sig att
kunderna reagerade positivt på denna förändring. Vidare menar respondenten att IBS
försöker göra sina uppdelningar av DAT användarorienterade. Det vill säga de utgår
från roller i verksamheter när processerna (DAT) utvecklas.
Benämning av affärsprocesser
Respondenten för IBS upplever inga direkta problem vad gäller benämning av
processer (DAT), utan benämningarna är oftast ganska självklara. Vidare anser
respondenten att benämningarna helst ska avspegla de begrepp som används i
målverksamheterna.
Övriga problem
Enligt respondenten är det största problemet just avvägningen, det vill säga att få
affärssystemet lagom stort. Oftast har leverantörerna inte möjlighet att vara bäst på
alla områden (t ex finans, tillverkning, distribution) inom alla branscher, utan får
specialisera sig på ett visst område eller en viss bransch. IBS ser sig själva starka
inom t ex elektronik, kemi och livsmedel. Vidare leder specialisering till att kunden
köper olika delar från olika leverantörer och kopplar ihop dessa. Detta ställer i sin tur
krav på leverantörerna att bygga affärssystem i delar som lätt kan kombineras med
andra system. Dessutom är det viktigt att delarna är mer eller mindre fristående och
oberoende av varandra.
5.3.5 Materialpresentation – IFS
IFS’s affärssystem IFS Applications består av en mängd komponenter som stödjer
olika funktioner i en verksamhet. Dessa kopplas samman av processer. Beroende på
hur processerna utformas kan komponenterna kopplas ihop på olika sätt och genom
att ta fram olika kombinationer av komponenterna har IFS skapat ett antal
branschspecifika affärssystem. Syftet med dessa branschspecifika affärssystem är
enligt respondenterna för IFS att kunden lättare tar till sig affärssystemet om denne
känner att det avspeglar dennes bransch och är anpassad till branschens behov. Vidare
menar respondenterna att IFS genom sina branschspecifika affärssystem vill visa att
de är specialiserade på branschen och vet hur verksamheter inom branschen fungerar.
IFS’s verktyg för att modellera processer heter IFS Business Modeler. I denna
kartläggs flöden utan en direkt koppling till själva funktionaliteten i affärssystemet.
Dock kopplas funktioner in från affärssystemet på aktivitetsnivå i processbeskrivningarna. IFS skapar i IFS Business Modeler basmodeller över processer i
olika typer av företag, som därmed bildar ett lösning speciellt anpassad för en viss
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industri. Basmodellerna är inriktade på olika branscher och är tänkta att fungera som
exempel på hur de olika komponenterna i affärssystemet kan kopplas samman och
kan sen används för att jämföra mot kundens processer. Vidare anser respondenterna
att samliga processer i en verksamhet, det vill säga både kärn- och stödprocesser, är
affärsprocesser.
Anledningen till att kartlägga affärsprocesser i samband med utveckling av affärssystem beror enligt respondenterna i grund och botten på att syftet med affärssystemet
är att stödja verksamheten. För att kunna göra detta måste affärssystemet stödja
processerna i verksamheten, vilket innebär att vid utveckling av affärssystem måste de
processer som affärssystemet är tänkt att stödja kartläggas.
Val av affärsprocesser
Respondenterna för IFS såg inte några större problem vad det gäller valet av processer
som en lösning ska innefatta utan, vilka processer som innefattas beror enligt
respondenterna på vilka behov som finns från fall till fall. Vidare menar
respondenterna att IFS tillhandahåller kunden processer som är relevanta för just
dennes behov genom att utarbeta flera versioner av ”samma” processflöde. Detta för
att den version som stämmer bäst överens med kundens processer ska kunna väljas.
Uppdelning av affärsprocesser
Respondenterna för IFS menar att det är mycket svårt att göra bra uppdelningar och
det krävs mycket vana och styrning (t ex i form av riktlinjer) för att lyckas. Ett
problem kan t ex vara att en process innehåller alldeles för många aktiviteter, vilket
leder till att processen blir svår att överskåda och att flödet lätt tappas bort. Vidare är
det är enligt respondenterna viktigt att det finns regler för hur processmodellerna skall
byggas upp. Inom IFS tillämpas tre nivåer för processer:
•
•
•

Verksamhetsmodell
Processmodell
Aktivitetsdiagram

Verksamhetsmodellen är den högsta nivån och innefattar samliga processer i
verksamheten. Nästa nivå benämns processmodell och beskriver varje enskild process
i verksamheten. Den lägsta nivån benämns aktivitetsdiagram och beskriver vilka
aktiviteter som ingår i en process i form av aktivitetsdiagram. Det kan finnas flera
olika aktivitetsdiagram kopplade till en process, vilka kan ses som olika varianter av
processen. Vidare menar respondenterna att processerna på samma nivå bör vara av
samma omfattning, det vill säga innefatta ungefär lika många delprocesser och
aktiviteter.
Benämning av affärsprocesser
Benämningar av processer bör enligt respondenterna vara så generella benämningar
som möjligt, det vill säga de ska passa flera verksamheter. Vidare ska benämningarna
vara vedertagna begrepp, gärna verb och givetvis ge en beskrivning av flödet.
Övriga problem
För att undvika problem med inkonsekventa processmodeller menar respondenterna
att det är viktigt att ha ett regelverk som alla jobbar utifrån. Eftersom inkonsekvens
lätt uppstår då arbetet utförs på skilda håll, är detta speciellt viktigt i de fall utveckling
av processmodeller sker i olika länder.
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5.3.6 Sammanfattning av intervjuer
Nedan sammanfattas det material som framkommit under intervjuerna, uppdelat enligt
de delområden som definierats i problempreciseringen.
Problem vad gäller val av processer:
•

Svårt att hitta en balans vad gäller antalet processer som ska innefattas.

Problem vad gäller uppdelning av processer:
•

Kan finnas olika uppfattningar bland företag vad som ses som huvudprocesser.

•

Processer kan komma att innehålla för många aktiviteter.

•

Uppdelning stämmer inte överens med målverksamheternas processer.

•

Olika omfattning på processer på samma processnivå.

•

Avsaknad av regler.

Problem vad gäller benämning av processer:
•

Förväxling av funktion och process.

Övriga problem:
•

Inkonsekventa processmodeller.

Ovanstående punkter kommer i kapitel 6, Analys av presenterat material, att förklaras
ytterligare, samt jämföras med materialet från fallstudien.
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6 Analys av presenterat material
I detta kapitel bearbetas och analyseras det material som framkommit under
fallstudien och intervjuerna. Kapitlet är strukturerat i fyra delkapitel, av vilka de tre
första avspeglar de delfrågor som definierades i problempreciseringen. I det fjärde
kapitlet analyseras material som inte tillhör någon av dessa delfrågor. Observera att
underrubrikerna till följande delkapitel kan skilja sig från de sammanfattande punkter
som presenterats i materialpresentationen (se kapitel 5.2.3 och kapitel 5.3.6). Detta
beror på att materialet har bearbetats och analyserats, vilket har medfört att ytterligare
insikter kring materialet har uppkommit. Vidare har vissa av punkterna i sammanfattningen av fallstudien respektive intervjuerna slagits ihop och bildat gemensamma
underrubriker, eftersom de är starkt relaterade till varandra.

6.1 Val av affärsprocesser
I detta kapitel analyseras och jämförs problem som framkommit under fallstudien och
intervjuer, vad det gäller val av affärsprocesser.
6.1.1 Problem med att identifiera standardprocesser
Något som fallstudien tyder på är att problem kan uppstå med att identifiera
standardprocesser, det vill säga processer som gäller för de flesta verksamheter. Detta
problem bottnar troligen i att även om flera målverksamheter befinner sig inom
samma bransch (i detta fall möbelindustrin), innebär detta inte nödvändigtvis att de
har samma arbetsprocesser. Troligen finns det dock ett antal processer som är mycket
lika varandra, vilka därmed kan ligga till grund för en standardprocess. Fallstudien har
hittills inte innefattat någon direkt kontakt med verksamheter inom möbelindustrin,
utan arbetet har grundats på befintlig dokumentation i form av rapporter och processbeskrivningar. Om möjlighet hade funnits att diskutera med företag inom möbelindustrin hade möjligen identifiering av standardprocesser förenklats. Det finns dock
även en risk att arbetet hade försvårats, eftersom det är mycket troligt att olika företag
har olika syn på hur en viss process ser ut. Identifieringen av standardprocesser
underlättas förmodligen om målgruppen för systemet är klart definierad, så att beslut
kan tas vilka processer som är standardprocesser och vilka som kan ses som
specialfall. Vidare borde identifieringen av standardprocesser underlättas ju mindre
målgruppen är, eftersom möjligheten för förekomsten av olika processvarianter
därmed minskar.
6.1.2 Prioritering av processer
Under fallstudien har det flera gånger funnits behov av att prioritera vissa processer
framför andra, eftersom affärssystemet annars skulle bli för stort (se även kapitel
6.1.3). Omfattningen av arbetet med att prioritera vilka processer som ska innefattas,
beror säkerligen till stor del på om standardprocesser har definierats framgångsrikt.
Vidare kan det tänkas att en generell prioritering av processer är svår att göra, då olika
verksamheter kan anse processer mer eller mindre viktiga, beroende på verksamheten
som helhet. Det har även under intervjuerna framkommit att prioriteringar måste
göras vad det gäller vilka processer som ska vidareutvecklas eller innefattas i en
affärslösning (vilket bland annat nämns av IBS). Enligt IBS kan anledningen till att
prioriteringar måste göras vara att affärssystemet annars blir för stort eller att projektet
måste hållas inom vissa budget- och tidsramar. I fallstudien har prioriteringen varit av
högsta vikt, eftersom tanken var att Preconfig Furniture endast skulle inkludera de
vanligaste processerna inom möbelindustrin. En lösning för att möjliggöra vissa
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”specialfall” kan, som tidigare nämnts i kapitel 5.2.2, vara att lägga dessa som
pluspaket och därmed låta kunden välja om denne vill ha den utökade funktionaliteten
eller inte.
6.1.3 Hitta balans vad det gäller antalet processer som ska innefattas
Flera av respondenterna menar att det kan vara svårt att hitta en balans vad det gäller
antalet processer som ska innefattas i affärssystemet. Helst ser både Intentia och IFS
att affärssystemet stödjer alla möjliga processer, men enligt Intentia är inte detta alltid
möjligt. Innefattas för många processer resulterar detta i alltför stora och komplexa
system, vilket troligen innebär längre implementation och högre kostnad för kunden.
Om färre processer innefattas kan det istället resultera i ett system som inte stöder
kundens behov, vilket kan medföra att kunden väljer ett annat affärssystem. IBS
menar att det svåraste är att ta fram ett lagom affärssystem, det vill säga ett system
som är lagom komplext och innefattar lagom många parametrar för att kunden ska ha
nytta av systemet. Vidare menar IBS att systemets omfattning kan styras av budgetoch tidsramar som påverkar hur många processer som kan utvecklas. Det faktum att
svaren från samtliga respondenter samt resultatet från fallstudien har visat att affärssystemets storlek ses som något problematiskt, tyder på att det är ett allmänt problem
som många utvecklare av affärssystem måste brottas med. Intentias lösning på detta
dilemma är att skapa branschspecifika affärssystem som täcker verksamheters behov
inom en viss bransch. På så sätt behöver inte alla processer innefattas i ett enda
affärssystem, utan endast de för branschen relevanta processerna innefattas. Även IFS
har tillämpat denna strategi, då de har skapat olika varianter av sitt affärssystem
genom att kombinera de olika modulerna på olika sätt.

6.2 Uppdelning av affärsprocesser
I detta kapitel analyseras och jämförs problem som framkommit under fallstudien och
intervjuer, vad det gäller uppdelning av affärsprocesser.
6.2.1 Identifiering av huvudprocesser
Ett problem som kan uppstå vid uppdelning av processer är, enligt Intentia,
identifieringen av huvudprocesser. Ofta finns det olika uppfattningar bland
verksamheter om vad som ska ses som huvudprocesser. En verksamhet kanske anser
att de har fem huvudprocesser, medan andra anser att de har åtta. Intentia menar dock
att genom att identifiera början och slut på processerna, brukar uppdelningen följa
ganska naturligt, vilket även har visat sig under fallstudien. Vidare anser Intentia att
det är viktigt att uppdelningen i huvudprocesser görs utifrån ett processorienterat
synsätt, eftersom detta visar att kunskap finns om hur kundens verksamhet fungerar.
Denna åsikt stöds även till viss del av IBS, som under åren ändrat uppdelningen av
processer (eller DAT, se kapitel 5.3.4) från funktionsorientering till processorientering. Dock kan det tänkas att en del verksamheter inte riktigt har anammat
processorientering och därmed inte anser att en processorienterad uppdelning
stämmer överens med hur deras verksamhet ser ut och fungerar. Trots att processorientering anammats av allt fler verksamheter finns troligen fortfarande
verksamheter som ser sin organisation indelad i funktioner och därmed vill att
processerna ska avspegla dessa. Något som talar för att verksamheter har ett mer
processorienterat synsätt är dock det faktum att IBS kunder reagerade positivt då IBS
ändrade sin processuppdelning till att bli mer processorienterad. Vidare berörs
processorienterad uppdelning jämfört med funktionsorienterad ytterligare i kapitel
6.2.2.
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6.2.2 Uppdelning sker enligt funktioner istället för flöden
Något som uppmärksammades i samband med framtagandet av ett första förslag på
Preconfig Furniture var, som tidigare nämnts i kapitel 5.2.2, att uppdelningen av
processerna i ERM Furniture och ERM Express till stor del var gjord utifrån
funktioner i verksamheter. Denna mer funktionsorienterade uppdelning medförde
svårigheter i att följa hela flödet från början till slut. Det kan därmed vara ett problem
om uppdelningen av processer följer funktioner i verksamheter, eftersom detta kan
leda till ofullständiga flöden. Det framkom även under intervjuerna med IBS och
Intentia att det kan vara problematiskt om uppdelningen av processer sker enligt
funktioner istället för flöden, vilket tidigare nämnts i kapitel 6.2.1. Vidare är det
troligt att en funktionsorienterad uppdelning av processerna bidrar till funktionstänkande inom verksamheten, vilket i sig medför vissa nackdelar (för vidare
beskrivning av nackdelar i samband med funktionsorientering se kapitel 2.2). Beslut
togs därför av projektgruppen att uppdelningen i Preconfig Furniture skulle fokusera
på hela flöden, vilket medförde att processer från ERM Furniture och ERM Express
delades upp på de huvudprocesser som definierats i Preconfig Furniture. Processen
Financial Management delades t ex upp och placerades i olika delprocesser av Fulfil
Customer Demands och Develop the Company. Hantering av kund- och leverantörsfakturor/betalningar ligger därför i processen Fulfil Customer Demands. Anledningen
till detta är att fakturering och betalning är en direkt följd av inköp och försäljning,
vilket innebär att processerna för inköp och försäljning även bör innefatta processer
för fakturering och betalning. Vid denna uppdelning kan personalen i en verksamhet
få svårare att placera sin egen roll, eftersom uppdelningen inte bygger på den
funktionella organisationsstrukturen. En orsak till problem i samband med affärsprocesser kan vara att dessa sträcker sig över flera funktioner, det vill säga är
fragmentariska. Detta har även uppmärksammats av Willoch (1999) (se kapitel 2.1.2)
som menar att ett kännetecken för affärsprocesser är att de är fragmentariska, vilket
kan orsaka problem t ex vad det gäller att utse en ansvarig för processen. Dock kan en
uppdelning som fokuserar på hela flöden troligen medföra att en större förståelse fås
för hur arbetet i en process påverkar en annan.
Skillnaden mellan processerna i Preconfig Furniture och ERM Furniture/Express är
som tidigare nämnts inte särskilt stor, utan den största skillnaden ligger i hur
processerna delats upp. I ERM Furniture och ERM Express har uppdelningen till stor
del gjorts utifrån funktioner i verksamheter, medan uppdelningen i Preconfig
Furniture fokuserar mer på flödet. Vidare kan det faktum att processerna i vissa fall
avspeglar funktioner i verksamheten tyda på att, trots att processorientering
förespråkas både i litteraturen och av samtliga respondenter som intervjuats, lever
funktionsorienteringen till stor del kvar. Något som tyder på motsatsen är dock att de
processer som tagits fram av MAF är tydligt processorienterade. Eftersom det är
företag inom möbelindustrin som tagit fram MAF-processerna, kan det ses som ett
tecken på att allt fler verksamheter har antagit ett processorienterat synsätt. Dessutom
var som tidigare nämnts i kapitel 6.2.1 många av IBS kunder positivt inställda då ett
mer processorienterat synsätt infördes.
6.2.3 Antal delprocesser och aktiviteter på samma nivå
En svårighet i samband med processkartläggning kan vara att besluta hur många
delprocesser varje process ska delas in i. Som tidigare nämnts bör uppdelningen av en
process i delprocesser ske på ett sådant sätt att processen blir överskådlig. Det vill
säga det gäller alltså att antalet delprocesser är tillräckligt många för att beskriva
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processen, samtidigt som antalet delprocesser inte får bli så många att processen blir
oöverskådlig. En ledning som ges av verktyget EPM är att en process aldrig kan
innehålla fler än sju delprocesser eller aktiviteter, vilket troligen grundar sig i att
processen blir alltför oöverskådlig om denna gräns överskrids. Problemet med för
många delprocesser eller aktiviteter på varje nivå har även uppmärksammats av IFS,
som anser att för många aktiviteter gör att processen blir svår att få överblick över
samtidigt som det är lätt att tappa bort flödet. I fallstudien har uppdelningen av en
process i delprocesser gjorts dels utefter begränsningen i EPM, dels utefter
delprocesserna omfattning (se kapitel 5.2.2). Det vill säga alla delprocesser på samma
nivå bör ha ungefär samma omfattning, vilket även framkom under intervju med IFS.
För att tydliggöra resonemanget kan som exempel ges huvudprocessen Fulfil
Customer Demands, vilken är indelad i följande delprocesser:
•

Define Customer Needs

•

Plan Production

•

Procure Material

•

Produce

•

Deliver

•

Follow-up Fulfil Customer Demands

Enligt ovanstående uppdelning sker hantering av leverantörsfakturor och leverantörsbetalningar i delprocessen Procure Material. Det hade t ex även varit möjligt att bryta
ut hanteringen av leverantörsfakturor och leverantörsbetalningar ur Procure Material,
vilket skulle resultera i följande uppdelning:
•

Define Customer Needs

•

Plan Production

•

Procure Material

•

Pay Supplier Invoice

•

Produce

•

Deliver

•

Follow-up Fulfil Customer Demands

Detta medför dock att alla delprocesser inte har samma omfattning, eftersom Pay
Supplier Invoice är en betydligt mer specifik process än de övriga (Deliver innefattar t
ex av hantering av kundbetalningar, medan Procure Material däremot inte innefattar
leverantörsbetalningar enligt ovanstående uppdelning).
Ytterligare något som framkom både under fallstudien och vid intervju med Intentia
är att det vid uppdelning av processer kan vara fördelaktigt att definiera input och
output från processen. Har väl input och output definierats, har också processen
avgränsats och uppdelningen kan följa avgränsningen.
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6.2.4 För omfattande aktiviteter
Under intervju med IBS framkom att de satt upp riktlinjer för hur omfattande en
aktivitet får vara, vilket kan tolkas som att ett problem vid uppdelning av processer
kan vara att aktiviteter blir för omfattande. Vidare menar IBS att om en aktivitet blir
för omfattande ska aktiviteten delas upp på fler delprocesser på överliggande nivå.
Under fallstudien har dock ibland aktiviteterna istället delats upp i fler delaktiviteter,
vilket medför fler processnivåer (se även kapitel 6.2.5). Eftersom IBS undviker
problem med för omfattande aktiviteter genom att sätta upp riktlinjer för hur
omfattande dessa får vara, kan detta problem ses som en följd av avsaknad av regler,
vilket ytterligare tas upp i kapitel 6.2.6.
6.2.5 Djupa processtrukturer
Något som uppmärksammats främst under fallstudien är att processtrukturen ibland
blivit väl djup, det vill säga att huvudprocesser delats in i alltför många underliggande
processnivåer, vilket leder till att processerna blir oöverskådliga. Vidare kan det även
tolkas som att respondenterna ser detta som ett problem, eftersom två av
respondenterna har satt upp riktlinjer för hur många processnivåer som ska tillämpas.
Fördelen med att sätta upp fasta regler vad det gäller antal processnivåer är troligen att
djupa processtrukturer undviks, vilket förhindrar att överblicken över processen
förloras. Dock kan det även tänkas vara en nackdel med ett fast antal processnivåer,
eftersom en uppdelning därmed kanske måste göras som inte stämmer överens med
den intuitiva uppdelningen.
6.2.6 Avsaknad av regler
Under intervjuerna framkom att det är av stor vikt att det finns regler för hur
processerna ska delas upp. Detta kan tolkas som att problem kan uppstå om det inte
finns några regler för hur processerna ska delas upp. Tänkbara problem kan som
tidigare nämnts i kapitel 6.2.4 och 6.2.5 vara att processerna eller aktiviteterna är för
omfattande eller att processer delas in i för många processnivåer. Problem med
avsaknad av regler har även till viss del upplevts under fallstudien, bland annat genom
att inga riktlinjer har tillämpats vad det gäller hur många processnivåer som är
lämpligt. På grund av att ingen begränsning tillämpats vad det gäller antalet
processnivåer, delades ibland processer in i alltför många nivåer vilket medförde
djupa processtrukturer och därmed svårigheter med att överblicka processerna. För att
undvika för många nivåer krävdes därför noggrann genomgång av processerna, vilket
möjligen hade kunnat undvikas eller underlättats med konkreta regler för antal
processnivåer. Vidare kan enligt IFS avsaknaden av regler även leda till
inkonsekventa processmodeller, vilket tas upp ytterligare i kapitel 6.4.

6.3 Benämning av affärsprocesser
I följande delkapitel analyseras och jämförs problem som framkommit under
fallstudien och intervjuer, vad det gäller benämning av affärsprocesser.
6.3.1 Svårt att veta vilka begrepp som används inom möbelindustri
Under fallstudien upplevdes viss osäkerhet vad det gäller vilka begrepp som används
inom möbelindustrin, vilket till stor del grundade sig i vår begränsade kunskap om
möbelindustrin. Till vår hjälp hade vi dock processbeskrivningar från MAF, men det
hade troligen underlättat ytterligare ifall vi haft möjlighet att göra avstämningar mot
företag inom möbelindustrin. Detta problem uppstår troligen inte i de fall kunskap om
möbelindustrin finns att tillgå, varför problemet borde vara tämligen lätt att undvika
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genom att involvera personer med denna kunskap i processkartläggningen. Något som
tyder på att detta inte ses som ett stort problem är att ingen av respondenterna har sett
begreppshanteringen som ett problem, vilket troligen beror på att deras personal har
god kunskap om vilka begrepp som används inom målverksamheterna. Dock nämner
flera av respondenterna att det är av stor vikt att processbenämningarna avspeglar
begrepp inom målverksamheterna, vilket kan tolkas som att problem kan uppstå ifall
inte välkända begrepp används.
6.3.2 Svårt att hitta förklarande benämningar
Processbenämningar bör givetvis så väl som möjligt beskriva vad det är som
processen utför. Detta kan tyckas som ganska självklart och enkelt att åtgärda, men
problem har då och då under fallstudien dykt upp vad det gäller formulering av
processbenämningar. Vad som framkommit vid fallstudien är att benämningen,
förutom att vara förklarande, inte bör vara alltför lång. Om inte annat bara för att det
blir lättare att hantera korta och koncisa begrepp i en diskussion. Under intervjuerna
har det inte framkommit några specifika problem vad det gäller att hitta förklarande
benämningar, utan flera av respondenterna menar att processbenämningarna oftast är
ganska intuitiva och självklara. Dock nämner flera av respondenterna att det är viktigt
att benämningen är beskrivande för den process som avses, vilket kan tolkas som att
problem kan uppstå om benämningen inte avspeglar vad processen utför. Den främsta
anledningen till att benämningar bör vara förklarande, är troligen att verksamheten
som senare ska implementera affärssystemet därmed omedelbart får en bättre
förståelse för processerna. Om de medverkande i verksamheten har en förståelse för
processerna i affärssystemet, underlättas troligen även koppling till och jämförelse
mot verksamhetens egna processer.
6.3.3 Förväxling av process och funktion
Ett problem som inte visade sig så tydligt just vid framtagandet av Preconfig
Furniture, men som troligen kan uppstå ganska lätt ändå, är att processbenämningarna
ibland avspeglar funktioner (avdelningar) i verksamheter (t ex inköp, tillverkning,
distribution etc.) istället för vad processen utför. Vad som visade sig viktigt främst vid
benämning av huvudprocesser, var att hitta beskrivande benämningar som inte kunde
kopplas till en specifik avdelning inom en verksamhet. Detta för att inte fastna i
funktionstänkande, utan istället sträva mot processtänkande och därmed låta
benämningarna avspegla vad processen utför och inte vem som utför den. Om
funktionsorienterade namn används kan detta enligt respondenten för Intentia leda till
att processen direkt kopplas till en funktion eller specifik person inom verksamheten.
Troligen kan denna koppling till organisationsstruktur leda till problem när det gäller
att se till helheten och processens påverkan på andra processer. Problem med
förväxling av process och funktion kan dock i vissa fall ses som en följd av hur
processerna delas upp. Det vill säga om processerna delas upp utefter funktioner
istället för flöden, följer det ganska naturligt att även processbenämningarna avspeglar
funktioner. Att uppdelningen av processer påverkar benämningen av processer
framkom även under en av intervjuerna, där respondenten menade att samtidigt som
uppdelningen av processer blev mer processorienterad ändrades även benämningarna
till mer processorienterade.
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6.4 Övriga problem
I detta kapitel analyseras och jämförs problem som framkommit under fallstudie och
intervjuer och som inte direkt faller under något av delområdena i problempreciseringen.
Ett problem som kan uppstå i samband med processmodellering är enligt IFS
inkonsekventa processmodeller. Detta problem uppenbarar sig enligt IFS främst vid
utveckling av processmodeller i olika länder eller städer, det vill säga då de
inblandade personerna inte har möjlighet att stämma av arbetet med varandra. Det kan
dock tänkas att detta problem även kan uppenbara sig då utveckling sker inom samma
företag på en viss ort, då arbetet delas upp på flera olika personer. För att undvika
problem med inkonsekvens menar IFS att alla inblandade bör följa samma regelverk
vid utvecklandet av processmodeller. Om inte något regelverk används leder detta
som sagt till inkonsekvens, vilket i sin tur kan leda till svårigheter för andra än de
inblandade att tolka processmodellerna. Under fallstudien har inte några större
problem upplevts med inkonsekvens, men det kan till stor del bero på att arbetet har
genomförts inom en mycket liten grupp, där det hela tiden funnits möjlighet till
avstämningar.
Det största problemet i samband med utveckling av affärssystem ser IBS vara
avvägningen, det vill säga att få affärssystemet lagom stort. Vidare menar IBS att det
som leverantör kan vara svårt att vara bäst inom alla områden (inköp, distribution
etc.) och en tänkbar utveckling är därför att leverantörer av affärssystem mer eller
mindre specialiserar sig på olika områden. Detta ställer i sin tur krav på leverantörerna
att bygga sina affärssystem så att de lätt kan kombineras med andra system. Något
som kan tänkas bli problematiskt är då att processerna i affärssystemet måste
konstrueras så att de är mer eller mindre fristående från övriga processer, vilket enligt
min mening kan leda till en återgång till funktionsorientering. Vidare innebär
funktionsorientering vissa nackdelar (se kapitel 2.2), vilka till stor del kan undvikas
med processorientering. Därför kan möjligen en utveckling mot affärssystem som är
uppbyggda av fristående delar ses som en omöjlig kombination med processorientering. Detta behöver dock inte vara fallet om både verksamheter som
implementerar affärssystem och leverantörer av affärssystem betonar vikten av att se
kopplingarna, det vill säga processerna, mellan olika komponenter av affärssystemet.
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I detta kapitel presenteras först det resultat och de slutsatser som framkommit utifrån
analysen i kapitel 6, med avseende på de i problempreciseringen definierade
delfrågorna. Därefter sammanfattas resultatet med avseende på problempreciseringen
”Vilka problem kan uppstå i samband med kartläggning/framtagande av
affärsprocesser vid utveckling av ett branschspecifikt affärssystem”, varefter
resultatet värderas utifrån denna.

7.1 Presentation av resultat och slutsatser
I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit, samt de slutsatser som kunnat
dras utifrån analysen i kapitel 6. Vidare är kapitlet liksom kapitel 6 till stor del
uppdelat enligt de delfrågor som definierades i problempreciseringen, nämligen val av
affärsprocesser, uppdelning av affärsprocesser, samt benämning av affärsprocesser.
7.1.1 Val av affärsprocesser
Nedan presenteras resultat och slutsatser vad det gäller problem vid val av affärsprocesser.
•

Problem med att identifiera standardprocesser

Under vårt arbete med fallstudien upplevdes problem med att veta vilka processer
som var så kallade standardprocesser. Med standardprocesser avses här processer som
är vanliga inom alla målverksamheterna. Detta är ett problem som i viss mån
försvinner då bred kunskap kring målverksamheterna finns, vilket förklarar att ingen
av respondenterna nämnt identifiering av standardprocesser som ett problem. Vidare
underlättar identifiering av standardprocesser prioriteringen vad det gäller vilka
processer som ska innefattas i affärssystemet.
•

Prioritering av processer

På grund av att affärssystemet annars skulle bli för stort, menar två av respondenterna
att prioritering av processer är nödvändigt. Ytterligare en orsak till att prioritering är
nödvändigt är enligt en av respondenterna begränsningar i form av budget- och
tidsramar. I fallstudien var prioriteringen av högsta vikt, eftersom syftet var att
affärssystemet endast skulle innefatta de vanligaste processerna och därmed inte bli
för stort. Under fallstudien har dock uppmärksammats att prioritering inte alltid är
enkelt och att många faktorer spelar in, såsom hur stor kunskap som finns om
målverksamheterna. Vidare underlättas prioritering om standardprocesser har
identifierats. Under en av intervjuerna framkom att beslut vad det gäller prioritering
av vilka processer som ska utvecklas tas av ett centralt produktråd. Ett sätt att lösa
problemet med att alla processer inte kan innefattas i affärssystemet var i fallstudien
att lägga dessa processer som så kallade pluspaket. Vidare hänger behovet av att
prioritera processer till stor del ihop med svårigheten att hitta en balans vad det gäller
antalet processer som ska innefattas av affärssystemet.
•

Hitta balans vad det gäller antalet processer som ska innefattas

Ett mycket vanligt problem vid utveckling av affärssystem är att hitta balans vad det
gäller hur många processer som ska innefattas av affärssystemet. Alltför många och
omfattande processer leder till ett alltför stort och komplext system, vilket i sin tur
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leder till en längre och mer kostsam implementation. Om affärssystemet däremot
innefattar för få processer blir följden att systemet inte stödjer målverksamheternas
behov. En lösning som tillämpas av två av respondenterna är att utveckla affärssystem
som är specifikt anpassade för en viss bransch, vilket leder till att endast för
branschen relevanta processer innefattas.
7.1.2 Uppdelning av affärsprocesser
Nedan presenteras resultat och slutsatser vad det gäller problem vid uppdelning av
affärsprocesser.
•

Identifiering av huvudprocesser

Något som ansågs vara ett problem av främst en av respondenterna, men som även
upplevdes under fallstudien, var problem med att identifiera huvudprocesser. Det
finns ofta skilda uppfattningar i verksamheter om vad som ska ses som huvudprocesser. Både respondenternas svar och resultatet från fallstudien visar på vikten av
att uppdelningen i huvudprocesser görs utifrån ett processorienterat synsätt. Det vill
säga processerna ska inte avspegla funktioner i verksamheten, utan flöden. Vidare har
det både vid intervjuer och under fallstudien framkommit att uppdelning av processer
underlättas om början och slut på processen identifieras.
•

Uppdelning sker enligt funktioner istället för flöden

Ett problem som hänger ihop med identifiering av huvudprocesser, är att uppdelningen av processer (främst huvudprocesser) ofta sker enligt funktioner i
verksamheten istället för flöden. Under fallstudien framkom att fördelen med att dela
upp processerna på ett processorienterat sätt, är att en tydligare bild fås hur
processerna hänger ihop och påverkar varandra. Vidare framkom även under
fallstudien och intervjuerna att allt fler verksamheter går mot ett processorienterat
synsätt, samtidigt som ett funktionsorienterat synsätt fortfarande till stor del lever
kvar.
•

Antal delprocesser och aktiviteter på samma nivå

Både under fallstudien och vid intervjuerna har problem uppmärksammats vad det
gäller antalet delprocesser eller aktiviteter som en process respektive en delprocess
ska delas in i. Det vill säga: hur många delprocesser krävs för att beskriva en process
på ett överskådligt sätt? För många delprocesser leder till att processen inte blir
överskådlig, medan för få leder till att processen inte beskrivs speciellt väl. Verktyget
EPM begränsar antalet möjliga delprocesser en process kan bestå av till sju. Vidare
framkom vid en av intervjuerna, samt under fallstudien att samliga delprocesser på
samma nivå bör vara av samma omfattning, vilket i sin tur påverkar antalet delprocesser.
•

För omfattande aktiviteter

Ett problem som nämnts av en av respondenterna är att aktiviteter blir för omfattande.
Detta problem löses enligt respondenten genom att processen istället delas in i fler
delprocesser med färre aktiviteter i varje. Vidare undviks problemet med för
omfattande aktiviteter genom att regler sätts upp för hur omfattande en aktivitet får
vara.
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•

Djupa processtrukturer

Något som upplevts som ett problem under fallstudien är att processer delas in i allt
för många processnivåer, vilket leder till att processerna blir oöverskådliga. Vidare
kan detta problem ses som en följd av att regler saknas vad det gäller hur många
processnivåer som är lämpligt. Behovet av att kontrollera antalet processnivåer har
även uppmärksammats av två av respondenterna, vilka båda har satt upp riktlinjer för
hur många processnivåer som får tillämpas.
•

Avsaknad av regler

Under intervjustudien framkom att det är av stor vikt att det finns regler för hur
processerna ska delas upp. Flera av respondenterna tillämpar regler vad det gäller hur
många processnivåer som är lämpligt och en av dem tillämpar även regler vad det
gäller aktiviteters omfattning. Avsaknaden av regler kan leda till problem som t ex för
djupa processtrukturer, för omfattande aktiviteter eller inkonsekventa processmodeller.
7.1.3 Benämning av affärsprocesser
Nedan presenteras resultat och slutsatser vad det gäller problem vid benämning av
affärsprocesser.
•

Svårt att veta vilka begrepp som används inom möbelindustri

Ett problem som upplevts under fallstudien är att det kan vara svårt att veta vilka
begrepp som används inom målverksamheterna (i detta fall möbelindustri). Detta ses
dock inte som något problem av respondenterna, eftersom dessa har gedigen kunskap
om sina kunder. Dock tar samtliga respondenter upp att det är viktigt att benämningar
av processer avspeglar begrepp som används inom målverksamheterna.
•

Svårt att hitta förklarande benämningar

Under fallstudien har det visat sig att det kan vara problematiskt att hitta både korta
och förklarande benämningar på processer. Detta har dock inte framkommit som ett
problem under intervjuerna, men flera av respondenterna är av åsikten att
benämningar på processer bör vara förklarande, det vill säga avspegla vad processen
utför. Vidare kan slutsatsen dras att implementation av affärssystemet hos en kund
underlättas om benämningarna är förklarande, det vill säga att kunden omedelbart får
en förståelse för processens funktion.
•

Förväxling av process och funktion

Ett problem som togs upp av en av respondenterna och som även uppmärksammats
under fallstudien, är att benämning av huvudprocesser ibland sker utifrån funktioner
(avdelningar) istället för utifrån vad processen gör. Risken med funktionsorienterade
benämningar är enligt en av respondenterna att processen direkt kopplas till en person
eller avdelning inom verksamheten. Problem med att benämningar avspeglar
funktioner istället för processer, är dock oftast en följd av att uppdelningen av
processerna är gjord utifrån ett funktionsorienterat synsätt istället för ett processorienterat.
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7.1.4 Övrigt
I detta kapitel redovisas det resultat och de slutsatser som framkommit kring frågor
som inte direkt innefattas av problempreciseringen.
Ett problem som kan uppstå i samband med processmodellering är, enligt en av
respondenterna, inkonsekventa processmodeller. Vidare menar respondenten att detta
problem främst uppstår då utveckling av processmodeller sker i olika länder eller
städer. Det har under fallstudien inte uppmärksammats några problem med
inkonsekventa processmodeller, vilket till stor del beror på att arbetet utförts i nära
samarbete med övriga projektdeltagare. Problem med inkonsekventa processmodeller
kan till stor del undvikas genom att införa klara riktlinjer för hur processmodellerna
ska byggas upp.
Ytterligare ett problem som uppmärksammats av respondenterna är avvägningen, det
vill säga att göra affärssystemet lagom stort. Vidare menar en av respondenterna att
det är svårt för leverantörer att utveckla affärssystem som är lagom stora samtidigt
som de ger stöd för verksamhetens alla funktioner, varför leverantörer måste
specialisera sig inom ett visst område, t ex distribution. Detta leder till att affärssystem måste bestå av fristående delar som kan kombineras med andra delar av
affärssystem. Därmed finns risk för en återgång från processorientering till funktionsorientering.

7.2 Sammanfattning av resultat
Nedan sammanfattas det resultat som framkommit av detta arbete med avseende på
problempreciseringen.
•

Problem med att identifiera standardprocesser

•

Prioritering av processer

•

Hitta balans vad det gäller antalet processer som ska innefattas

•

Identifiering av huvudprocesser

•

Uppdelning sker enligt funktioner istället för flöden

•

Antal delprocesser och aktiviteter på samma nivå

•

För omfattande aktiviteter

•

Djupa processtrukturer

•

Avsaknad av regler

•

Svårt att veta vilka begrepp som används inom möbelindustri

•

Svårt att hitta förklarande benämningar

•

Förväxling av process och funktion
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7.3 Värdering av resultat
Avsikten med detta arbete var att besvara problempreciseringen ”Vilka problem kan
uppstå i samband med kartläggning/framtagande av affärsprocesser vid utveckling av
ett branschspecifikt affärssystem”. Vidare är problempreciseringen avgränsad till
problem inom tre områden, nämligen val av affärsprocesser, uppdelning av affärsprocesser samt benämning av affärsprocesser. Det resultat som framkommit samt de
slutsatser som kunnat dras från framkommet material, anses ha besvarat problempreciseringen och dess delfrågor. Vidare värderas problempreciseringens relevans,
samt resultat och slutsatser ytterligare i kapitel 8.2.
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I detta kapitel diskuteras först reflektioner och funderingar som framkommit under
arbetets gång kring problemområdet. Därefter utvärderas problempreciseringen och
hur väl resultatet avspeglar det förväntade resultatet (se kapitel 3.4). Vidare utvärderas
även arbetsprocessen, främst med utgångspunkt vad det gäller vad som genomförts
väl och vad som kunnat förbättras. Slutligen ges utifrån detta arbete förslag på fortsatt
arbete.

8.1 Rapporten i ett vidare sammanhang
Ett problem som framkommit under intervjuer och fallstudie är att avgöra hur stort
affärssystemet ska vara. Ett exempel på ett mindre omfattande affärssystem är
Express Solution (se bilaga 2), vilken bygger på ett mindre antal processer, samtidigt
som varje process i sig förenklats. Båda dessa faktorer är tänkta att minska tiden för
implementation. Vidare har argument tidigare förts för att ju mer anpassat ett system
är till verksamheten, det vill säga ju mer affärssystemets processer stämmer överens
med verksamhetens, desto smidigare går implementationen. Implementationstiden
kan därmed ses dels som ett resultat av hur omfattande affärssystemet är, dels av hur
väl processerna i affärssystemet är anpassade till verksamhetens. Det kärnproblem
som fallstudien har berört är att skapa ett system som är så väl anpassat som möjligt
till möbelindustrins behov, samtidigt som systemet inte får bli alltför omfattande. Det
måste bli en balansgång mellan hur mycket funktion som finns inlagt i systemet
(vilket även anger hur många verksamheter som anser att systemet passar deras sätt
att arbeta) och hur lätt systemet ska gå att implementera/hantera. Ett stort system
medför givetvis att fler verksamheter kan dra nytta av det, men samtidigt innebär det
att mycket funktioner kanske måste väljas bort vid imlementation för att de är
överflödiga. Som tidigare nämnts i kapitel 3.2 finns det en trend mot branschspecifika
affärssystem, det vill säga system som är anpassade för behov inom en viss bransch.
Eftersom detta arbete har visat att ett av de största problemen vid utveckling av
affärssystem är att göra systemet lagom stort, är detta troligen en trend som kommer
att förstärkas ytterligare. Vidare är det även troligt att leverantörer av affärssystem
mer eller mindre blir tvingade att inrikta sig på antingen en viss bransch eller på vissa
funktioner inom verksamheter. Det senare leder dock till att affärssystemet kanske
inte kan ses som ett komplett system, varför det måste kombineras med andra system.
Detta kan i sin tur leda till integreringsproblem mellan de olika systemen (se även
kapitel 2.4.1).
En intressant diskussion som har påverkat arbetet med att kartlägga affärsprocesser är
dels vad som egentligen menas med processorientering, dels till hur stor utsträckning
en verksamhet kan processorienteras. En syn på processorientering är att samma
personer följer hela flödet från kundorder till dess att kunden är nöjd med sin vara.
Därmed borde kanske inte processerna delas upp i t ex standardprodukter i lager och
tillverkning mot order (vilket gjorts i fallstudien), utan istället i t ex tillverkning av
stolar och tillverkning av bord. Nackdelen med en sådan uppdelning är dock att
processerna inte blir så generella, det vill säga problem skulle kunna uppstå så fort
målverksamheterna tillverkar olika produkter. Att skapa ett branschspecifikt affärssystem skulle därmed bli i stort sett omöjligt, då det är ytterst få företag som har så
lika processer.
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Vidare har det under arbetets gång visat sig finnas skilda meningar kring vari
skillnaden ligger mellan process och affärsprocess, om det ens finns någon skillnad.
Dels har litteraturen många åsikter om detta (se kapitel 2.1.1), dels har det även under
intervjustudien framkommit att åsikterna går isär vad det gäller definition av
affärsprocess. Många gånger har det känts som att dessa begrepp blivit något av
modeord, men att det inte alltid finns en grundläggande kunskap för vad som menas.
En fundering som uppstått under arbetets gång är att om affärssystemet är
processorienterat, måste även verksamheten först vara/bli processorienterad innan de
kan försöka införa affärssystemet. Som tidigare nämnts i kapitel 2.3.1, bör inte ny
teknik införas som stödjer gamla arbetssätt i en verksamhet, utan först bör
verksamhetens arbetssätt ses över och eventuellt förbättras, varefter ny teknik kan
införas som stödjer detta arbetssätt. Vad händer då om verksamheten i sig är
funktionsorienterad och försök görs att införa ett processorienterat affärssystem? Är
det möjligt att samtidigt införa ett nytt tankesätt som ett nytt affärssystem införs? Det
största problemet är troligen att få verksamheter intresserade av något som kanske
innebär stora förändringar av både synsätt och arbetsprocesser. Något som till viss del
berör detta problem har framkommit under arbetet genom att leverantörer till
affärssystem har anpassat sin implementationsmetod. Genom att gå igenom
implementationsmetoden ”flera varv” kan en snabb implementation göras och därefter
kan förbättringar och utökningar av affärssystemet göras i senare varv. Därmed får
verksamheten en omedelbar nytta av affärssystemet samtidigt som implementationstiden förkortas. Det vill säga första varvet syftar ofta enbart till tekniska förändringar,
medan senare varv syftar till strategiska förbättringar, t ex effektivisering av processflöden.

8.2 Värdering av problemprecisering och resultat
De slutsatser som kunnat dras från framkommet material anses, som tidigare nämnts i
kapitel 7.2, ha besvarat problempreciseringen och dess delfrågor. Vidare har
uppdelningen av problempreciseringen i delfrågor visat sig vara en fördel, eftersom
denna uppdelning skapat struktur både åt intervjuer och presentation av framkommet
material från dessa och fallstudien. En reflektion är dock att problempreciseringen
kanske borde ha varit mer positivt inriktad. Det vill säga inte fokuserat på problem
vad det gäller processkartläggning, utan istället på vilka riktlinjer som bör följas för
att undvika problem. Möjligen hade intervjuerna därigenom varit lättare att
genomföra, eftersom det generellt är lättare att svara på hur något ska göras än att vara
självkritisk och se till problemen. Å andra sidan kan det ses som nödvändigt att först
kartlägga problemen, innan riktlinjer för hur de ska hanteras tas fram. Vad det gäller
problempreciseringens relevans anses åtminstone två av delområdena vara av stor
vikt. Det har tydligt visat sig både under intervjuer och fallstudie att de största
problemen vad det gäller processkartläggning uppstår i samband med val av affärsprocesser och uppdelning av dessa. Vidare finns som tidigare nämnts i kapitel 5.1 inte
mycket litteratur skrivet om processkartläggning vid utveckling av affärssystem,
varför detta arbete bör fylla ett tomrum.
Vad som reflekterats över i efterhand är att resultatet av detta arbete troligen även är
giltigt vid all utveckling av affärssystem, det vill säga inte enbart vid utveckling av
branschspecifika affärssystem. Större delen av de problem, vad det gäller processkartläggning, som identifierats borde uppstå även vid utveckling av mer generella
affärssystem. Detta styrks även av att ett av företagen som intervjuades inte utvecklar
branschspecifika affärssystem, men att respondenten ändå framförde problem som
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kunde kopplas till problem som framkommit under övriga intervjuer och vid
fallstudien.
Vid all granskning av material sker oundvikligen en tolkning, vilket kan leda till att
materialet misstolkas. På grund av att det i detta arbete skett en tolkning av material
från litteratur och intervjuer, kan det leda till missvisande resultat. Dock har risken för
misstolkningar av material från intervjuerna minskats genom att respondenterna har
erhållit och godkänt en sammanställning av materialet som framkom under intervjun.
Vidare har tolkningsfaktorn minskats ytterligare genom att mycket av det material
som presenterats i detta arbete framkommit under fallstudien, vilket inte genomgått
något tolkningsled.
Det resultat som framkommit anses förutom att besvara problempreciseringen även
väl avspegla övriga förväntningar på resultatet (se kapitel 3.4). Arbetet har som
förväntat berört problem som ligger utanför den angivna problempreciseringen, t ex
problem med inkonsekventa processmodeller. Dock har inte dessa problem framträtt
lika tydligt som förväntat, vilket kan bero på att arbetet undermedvetet avgränsats till
för problempreciseringen relevant material. Under fallstudien har processer
dokumenterats i verktyget EPM, vilket lett till kunskaper kring detta verktyg och den
processmodelleringsteknik som använts, nämligen IDEF0-standarden. Dessutom har
intervjuer med leverantörer av affärssystem även medfört kunskap kring andra
processmodelleringstekniker. Vidare har detta arbete lett till djupare kunskaper om
affärssystem. Dels kring hur olika affärssystem är uppbyggda, dels kring hur olika
leverantörer utvecklar och implementerar affärssystem. Eftersom fallstudien syftade
till att ta fram ett affärssystem för möbelindustri, medförde detta även kunskaper
kring processer inom denna bransch. Det vill säga fallstudien har lett till en förståelse
för hur företag inom möbelindustrin arbetar och vilka begrepp som används inom
dessa.

8.3 Värdering av arbetsprocess
I detta kapitel redogörs övergripande för hur arbetsprocessen förflutit, vad som varit
positivt, vilka problem som uppstått samt vad som hade kunnat göras annorlunda.
Arbetsprocessen vid respektive undersökningsmetod har tidigare beskrivits mer
ingående i kapitel 5.
Generellt sett har arbetet flutit jämnt och inga direkta dödlägen eller arbetstoppar har
uppstått, vilket tyder på att planeringen och framförhållningen har varit god. Det har
dock under arbetets gång visat sig vara svårt att ta fram en välformulerad problemprecisering. Arbetet med formulering av problempreciseringen tog därför något längre
tid än väntat och vissa justeringar har gjorts även under arbetets gång. Troligen beror
detta på att kunskap tillförts under arbetets gång som inte fanns från början, vilket
medfört att problempreciseringen framträtt allt tydligare allteftersom arbetet
fortskridit.
Som tidigare nämnts i kapitel 5.1 har inte mycket litteratur kunnat identifieras som
berör affärssystem och processmodellering i samband med utveckling av dessa.
Vidare har därför en källa kring affärssystem dominerat i detta arbete, nämligen
Davenport (2000). Trots att Davenport (2000) som tidigare nämnts i kapitel 5.1 är en
känd och välrefererad källa, hade det varit fördelaktigt att kunna belysa affärssystem
utifrån ytterligare synvinklar. Vidare var avsikten vid arbetets början att om möjligt
komplettera materialet från fallstudie och intervjuer med material från litteratur för att
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ytterligare stärka arbetets kvalitet. Detta har dock inte varit möjligt, eftersom inte
någon relevant litteratur har stått att finna under detta arbetes gång. Det var dock inte
oväntat att svårigheter skulle uppstå i samband med att finna relevant litteratur, men
eftersom detta arbete även grundar sig både på en omfattande fallstudie och på
kompletterande intervjuer, anser jag att de slutsatser som dragits vilar på en godtagbar
grund. Det kan dock tänkas att det, om ytterligare tid funnits, hade varit möjligt att
identifiera relevant litteratur för problempreciseringen.
Valet att genomföra en fallstudie har i efterhand visat sig fördelaktigt, eftersom
praktiska erfarenheter har erhållits som inte kan uppnås genom litteraturstudier och
intervjuer. Genom att jag genom fallstudien fått praktiska erfarenheter av processmodellering har detta möjliggjort en större förståelse för problemområdet i stort,
vilket troligen även underlättat genomförandet av intervjuerna. Något som kan ses
som en nackdel med att genomföra en fallstudie är som tidigare nämnts i kapitel 4.2.1
att resultatet kanske inte blir så generaliserbart. Genom att genomföra kompletterande
intervjuer var målet att få fram ett mer generaliserbart resultat, vilket jag även anser
har uppnåtts. Själva arbetet med fallstudien har flutit mycket bra och det finns inget
som jag i efterhand är missnöjd med. Möjligen hade arbetet till viss del kunnat utföras
på kortare tid, om vi fått tillgång till MAF-processerna tidigare i projektet (se kapitel
5.2.1). Dock hade det därmed inte funnits tid till att reflektera över övrigt material
(ERM Furniture och ERM Express), varför resultatet kanske inte hade blivit
detsamma. En orsak till att fallstudien för min del har förflutit väl, är att mycket stöd
har fåtts från övriga projektdeltagare bland annat vad det gäller utarbetande av
projektplan och framtagande av material inför projektet. Detta hade annars troligen
tagit mycket tid i anspråk. Under hela fallstudien har anteckningar förts vad det gäller
i vilken ordning saker gjorts, vilka problem som dykt upp, reflektioner mm. Detta har
senare visat sig fördelaktigt vid rapportskrivandet, eftersom det ofta är svårt att i
efterhand komma ihåg vilka problem eller funderingar som fanns vid en viss tidpunkt.
Vidare har det varit en erfarenhet att arbeta i ett projekt, vilket jag troligen kommer ha
stor fördel av vid liknande, framtida situationer.
Något som visat sig svårare än förväntat var planerandet och genomförandet av
intervjuer. Det var ibland svårt att begränsa intervjuerna till problempreciseringen och
för att uppnå detta är formuleringen av frågorna oerhört viktig. Vidare krävs stor
erfarenhet för att genomföra intervjuer, varför det troligen hade varit en fördel att göra
så kallade pilotintervjuer innan respondenterna kontaktades. Dock ansågs det varken
finnas tid eller resurser till detta, varför inga pilotintervjuer genomfördes. Arbetet med
intervjuer har dock i stort sett fungerat bra och det kan inte med säkerhet fastställas att
resultatet hade förbättrats om pilotintervjuer använts. Något som underlättade arbetet
med intervjuerna var att fallstudien till stor del genomförts innan intervjuerna
påbörjades. Eftersom fallstudien medfört en större kunskap kring problemområdet,
underlättades formuleringen av intervjufrågor samtidigt som det var lättare att få
förståelse för respondenternas svar. Vidare anses att det var fördelaktigt att genomföra
besöksintervjuer jämfört med telefonintervjuer. Dels har besöksintervjuerna medfört
en personlig kontakt med respondenterna, dels har troligen en större förståelse
uppnåtts då respondenterna haft möjlighet att förklara sina svar med hjälp av OHmaterial, bilder etc.
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8.4 Fortsatt arbete
Under detta arbetes gång har insikter och frågor dykt upp, vilka inte kunnat behandlas
i detta arbete främst på grund av att de inte har innefattats av problempreciseringen. I
detta kapitel presenteras därför utifrån detta arbete några förslag till fortsatt arbete.
Förankring av resultat hos målverksamheter
Tidigare i detta arbete (se kapitel 3.1) har frågan ställts om det överhuvudtaget är
möjligt att skapa generella processer som kan upplevas som specifika för målverksamheten. Till en viss del är svaret ”ja” på denna fråga, eftersom detta arbete
faktiskt har resulterat i generella affärsprocesser, det vill säga processer som ska gälla
för flertalet verksamheter inom möbelindustrin. Dock kan det inte utifrån detta arbete
dras några slutsatser om hur målverksamheterna ser på de framtagna affärsprocesserna. Det återstår alltså att undersöka huruvida målverksamheterna anser att
dessa processer är specifikt anpassade till deras verksamhet.
Riktlinjer för processmodellering
Som tidigare nämnts i kapitel 8.2 är det ibland lättare att fokusera på hur något ska
göras istället för vilka problem som finns. Dock krävs det att problemen kartläggs
innan lösningar på problemen kan tas fram, vilket även har gjorts i detta arbete. En
självklar uppföljning av detta arbete är därför att ta fram riktlinjer för hur processmodellering vid utveckling av branschspecifika affärssystem bör utföras. Det vill säga
hur de problem som identifierats i detta arbete kan undvikas.
Vilka övriga problem, vad det gäller processkartläggning, kan uppstå vid
utveckling av branschspecifika affärssystem?
I kapitel 3.2 nämndes att om tid fanns, skulle detta arbete även beröra för
problempreciseringen icke relevanta problem. Det vill säga problem, vad det gäller
processkartläggning, som inte innefattas inom någon av de definierade delfrågorna (se
kapitel 3.2). Det har dock visat sig att tiden inte har räckt till för att närmare
undersöka problem som inte direkt innefattas av någon av dessa delfrågor, varför
detta är ett lämpligt område för fortsatt arbete.
Vilka problem, vad det gäller processkartläggning, kan uppstå vid utveckling av
affärssystem?
Detta arbete har berört vissa problem i samband med processkartläggning vid
utveckling av branschspecifika affärssystem. Som tidigare nämnts i kapitel 8.2
uppstår troligen samma problem oavsett om det är ett branschspecifikt affärssystem
som utvecklas eller ett mer generellt. Det skulle dock vara intressant att göra en
undersökning kring vilka problem, vad det gäller processkartläggning, som kan uppstå
vid utveckling av affärssystem i allmänhet för att sedan göra en jämförelse mot detta
arbete.
Jämförelse av resultatet med problem som kan uppstå vid processmodellering i
samband med införandet av ett affärssystem.
Som nämndes i kapitel 3.2 var avsikten att, om tid fanns, undersöka om de problem
som identifierats i detta arbete skiljer sig från problem som kan uppstå vid
kartläggning av processer i samband med implementering av ett affärssystem. Det vill
säga: Skiljer sig de problem som uppstår i samband med utveckling av ett
branschspecifikt affärssystem från de problem som kan uppstå vid kartläggning av
processer i samband med implementering av ett affärssystem? På grund av tids60
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ramarna för detta arbete har inte denna fråga kunnat undersökas, varför det är ett
lämpligt område för fortsatt arbete.
Förkortas implementationstiden då ett branschspecifikt affärssystem införs
jämfört med ett generellt affärssystem?
Det har i detta arbete förekommit argument (se kapitel 2.4.5) för att implementationen
underlättas då ett branschspecifikt affärssystem införs, eftersom det är endast
relevanta processer som innefattas av systemet. Det vore därför intressant att
undersöka hur implementationstiden påverkas då ett branschspecifikt affärssystem
införs, jämfört med ett generellt affärssystem. Kan implementationen underlättas, och
kan därmed tiden och kostnaden för denna minskas, genom att välja ett branschspecifikt affärssystem?
Hur påverkar processorientering implementation av affärssystem?
Det har tidigare förts argument för att affärssystem är processorienterade (se kapitel
2.4.2). Vidare har tidigare diskuterats i kapitel 8.1, hur mottaglig en funktionsorienterad verksamhet är för ett processorienterat affärssystem. Införandet av ett
affärssystem innebär i så fall stora förändringar för verksamheten och troligen blir
själva implementationsprocessen även mer omfattande. Det vore därför intressant att
undersöka vilka skillnader som finns mellan verksamheter som är mer eller mindre
processorienterade. Underlättas implementationen om verksamheten i sig är processorienterad och medför motsatsen stora problem?
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Bilaga 1: Presentation av Intentia
Intentia International AB grundades 1984 och är en svensk leverantör av affärssystem.
Intentia finns idag representerat i cirka 40 länder, med sammanlagt 2 500 konsulter.
Det totala antalet kunder över världen uppgår till över 3 800. Vidare är Intentia
börsnoterat och omsättningen uppgick år 2000 till 3 398 Mkr. Intentia utvecklar och
säljer Movex, som är ett komplett, integrerat affärssystem som vänder sig till
tillverknings- och distributionsindustrier. Movex har under 1900-talet utvecklats från
att ha varit ett traditionellt ERP-system, till en bred plattformsoberoende lösning för
e-collaboration. Med utvecklingen av Movex har Intentia stärkt sin position på
markanden och är idag en av de internationellt ledande leverantörerna, tillsammans
med bland annat SAP och Oracle. Intentias affärssystem Movex används för att
effektivisera affärsprocesser inom logistik, produktion, ekonomi, marknadsföring och
personaladministration. Vidare omfattar Movex en kärnlösning som sedan har
förkonfigurerats för att stödja behov inom olika branscher. Idag finns specifik
mjukvara för följande branscher:
•

Bilindustri

•

Flyg

•

Distribution

•

Mode

•

Mat och Dryck

•

Möbler

•

Underhåll, Reparation och Service

•

Papper

•

Service and Uthyrning

•

Stål

Affärssystemet Movex, ingår som en del i Intentia Solution. Intentia Solution består
förutom av själva affärssystemet, det vill säga mjukvaran, även av delar som krävs för
att framgångsrikt konfigurera och implementera Movex. Intentia Solution innefattas
av Movex Component Repository, Enterprise Reference Model, Implex och Globala
Professionella Tjänster. En utförligare beskrivning av Movex och Intentia Solution
ges i bilaga 2.
Intentia ingick under år 2000 en strategisk allians med Sun Microsystems för
gemensam produktutveckling, marknadsföring och försäljning av Movexlösningen på
Sun Solaris plattform. Intentia har också ett samarbete med IBM för att utveckla nya
produkter. Samarbetet med IBM syftar till att utveckla applikationer för e-handel
baserade på IBM’s WebSphere teknologi.
Källa:
Intentia (2001), Hemsida för Intentia International AB, Tillgänglig på Internet:
www.intentia.com [Hämtad 2001-04-20].
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Bilaga 2: Intentia Solution
Intentia Solution består förutom av affärssystemet Movex, även av metoder och
tekniker för att genomföra implementeringen. Nedan ges en kort beskrivning av varje
del:
Movex Component Repository
Movex Component Repository innehåller både generella och industrispecifika
komponenter (det vill säga mjukvara som ingår i Movex), vilka stödjer olika
industriers behov. Genom att välja vilka komponenter som ska implementeras får
kunden en affärslösning som stödjer just dennes affärsprocesser. Movex innehåller
funktioner för:
•

Customer Relationship Management (CRM

•

Partner Relationship Management (PRM)

•

Enterprise Resource Planning (ERM)

•

Supply Chain Planning and Execution (SCP/E)

•

Business Performance Measurement (BPM)

•

e-business

Enterprise Process Manager
Enterprise Process Manager (EPM) är ett verktyg för att dokumentera och designa
processer. I EPM kan även processerna kopplas till olika ansvar, dokument och
Movexfunktioner. EPM består av Enterprise Reference Model (ERM), vilket är en
databas där processer lagras. Processerna i ERM kan användas som referens vid
förbättring av processer eller vid design av nya processer. ERM består totalt av fjorton
affärsprocesser, varav sju kärnprocesser och sju stödprocesser. Dessa processer ligger
grund för de olika Movexapplikationerna. Följande affärsprocesser innefattas av
ERM:
•

Product Development

•

Sales

•

Order Fulfillment

•

Procurement

•

Manufacturing and Service

•

Distribution

•

After Sales

•

General Management

•

Financial Management

•

Operation Management

•

Marketing Management

•

Human Resources Management
I
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•

Maintenance Management

•

Quality Management

Implex
Implex är Intentias metod för att implementera Movex hos en kund. Implex är
speciellt utvecklad för att hantera alla aktiviteter vid ett implementationsprojekt och är
indelad i faserna Positionera, Design, Konfigurera, Implementera och Driftsätta.
Globala professionella tjänster
Intentia erbjuder tjänster för att förbättra kundernas affärsresultat. Intentias
Professional Services erbjuder kunskap inom projektledning, applikations och
systemdrift, samt affärskonsultation.
Det finns även en komprimerad variant av Intentia Solution, nämligen eXPRESS
Solution, vilken riktar sig mot mindre och medelstora tillverkande företag. Syftet med
eXPRESS Solution är bland annat att minska både kostnaden och tiden för
implementation. eXPRESS Solution består av ERM eXPRESS, Movex eXPRESS,
Implex eXPRESS och Teknisk plattform.

Källa:
Intentia (2001)a, Hemsida för Intentia International AB, Tillgänglig på Internet:
www.intentia.com [Hämtad 2001-04-20].
Intentia (2001)b, Making the complicated simple – movex – Movex Application.
Marknadsmaterial, Intentia International AB.
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Bilaga 3: Projektplan
Framställd av Per Osmar, Intentia Sverige, Göteborg
Allmänt
Syftet är att ta fram en förkonfigurerad lösning för möbelindustri. Lösningen ska
innefatta:
- förkonfigurerade processer dokumenterade som en ERM (Enterprise
Reference Model)
- definierade användarroller med tillhörande Movexmenyträd
- en förladdad databas med nödvändiga parametrar
- presentations- och marknadsmaterial
Examensarbetet omfattar framtagning av processer och användarroller.
Hallgeir Ovrebust och hans grupp ska sen komplettera dokumentationen i EPM med
länkade dokument, ta fram Movexmenyträd och färdigställa en databas (byggd på
Express databas).
Ansvariga för framtagning av presentations- och marknadsmaterial är Hallgeir och
Per.
Arbetet ska baseras på:
- ERM-processer Furniture, vilket är en modell som omfattar nästan alla
processer i ett företag
- ERM-processer Express Solution, vilket är en modell med utvalda processer
för enkel implementation i mindre tillverkande företag
- Processer framtagna av möbelgruppen inom MAF (Movex Användarförening)

Metod
1. Jämförande studie av processerna i ERM Furniture och ERM Express.
2. Processerna från MAF analyseras och jämförs med ERM Furniture och ERM
Express.
3. Framtagning av förslag till Preconfig Furniture. Utgångspunkten för det nya
Preconfig Furniture ska vara Express vilken kompletteras för att få processer
anpassade till möbelindustrin.
4. Avstämning av förslaget med furniture-ansvarig från MAF och från IRD
(Intentia Research And Development).
5. Framtagning av slutgiltigt förslag.
6. Avstämning av förslaget med MAF möbelreferensgrupp eller med ett eller
flera möbelföretag.
7. Fastställa Preconfig Furniture processer.
Källa:
Osmar, P (2001) Metod Preconfig Furniture Göteborg: Intentia
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Bilaga 4: Enterprise Process Manager
Enterprise Process Manager (EPM) är ett verktyg för att modellera och dokumentera
affärsprocesser. Vid en implementering av affärssystemet Movex, krävs att
verksamhetens processer noga kartläggs och analyseras för att sedan ligga till grund
för anpassning av Movex. Syftet med EPM i samband med implementering av Movex
är att beskriva den verksamhet som affärssystemet ska implementeras i. Vidare
beskriver EPM de befintliga processer som Movex stödjer, vilket underlättar då dessa
processer skall konverteras så att de överensstämmer med varje kunds processer.
EPM grundar sig på IDEF0-standarden (Integration DEfinition for Function
modeling), vilken är en modelleringsteknik för att beskriva en verksamhets processer
på ett strukturerat sätt. Resultatet av att beskriva ett system med hjälp av IDEF0standarden är en modell bestående av diagram på olika nivåer. Diagrammen är
organiserade i en hierarkisk struktur där den högsta nivån är den minst detaljerade och
den lägsta den mest detaljerade. Varje diagram byggs upp med hjälp av boxar, som
representerar processer, aktiviteter och transformeringar, och pilar. Pilarna kan vara
av typen In, Ut, Kontroll, Mekanism och Anrop. I figur 4 nedan visas hur de olika
pilarna kopplas till en aktivitet:

Kontroll

Aktivitet
In

Ut

Mekanism

Anrop

Figur 4. IDEF0-standard (Intentia R & D, 1999)

•

Indatapilar representerar något som tas in av aktiviteten och blir konsumerat
eller omarbetat.

•

Utdatapilar representerar resultatet av en aktivitet. Utdatapilen kan senare
vara indata, kontroll eller mekanism till andra aktiviteter.

•

Kontrollpilar är något som kontrollerar aktiviteten. Det kan t ex vara lagar,
regler, policy etc.

•

Mekanism är en resurs som stödjer aktiviteten utan att bli konsumerad.

•

Anropspilar innebär att aktiviteten är mer utförligt beskriven av aktiviteter i ett
annat diagram.
I
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Nedan i figur 5 ges som exempel processen Processing CO – standard products in
stock (från Order Fulfillment i ERM Express).

Figur 5. Diagram över processen Processing CO – standard products in stock. (EPM, 2001)

Varje aktivitetsbox kan även innehålla ytterligare diagram på lägre nivå. Detta
markeras med en eller flera rutor bakom boxen (beroende på hur många diagram som
finns på en lägre nivå). Boxen Entering CO and Customer Credit Check består alltså
av flera underliggande diagram. Ett av dessa är Entering CO – manually entered,
vilket visas nedan i figur 6:
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Figur 6. Diagram över processen Entering CO – manually entered. (EPM, 2001)

Källa:
EPM (2001): ERM eXPRESS V1.1
Intentia R & D (1999), Enterprise Process Manager – Användarhandledning Kista:
Intentia Research & Development AB
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Bilaga 5: Processbeskrivning
5 Fulfill Customer Demands
5.1 Handle Customer Demands
Hantera kundbehov antingen enligt kundorder (CO) eller leveransprognoser.
Processen resulterar i en bekräftad kundorder eller i en planerad leveransdag.
5.2 Plan Production
Beräkna nettobehov av resurser (material och kapacitet). Generera och utvärdera ett
förslag till tillverkningsorder (MO). Släpp MO-förslaget och beräkna W/C-schema.
5.3 Procure Material
Skapa ett förslag på inköpsorder (PO) enligt behov från produktion. Beställ råmaterial
enligt inköpsordern. Ta emot gods och genomför kvalitets- och kvantitetskontroll. Ta
emot leverantörsfaktura och hantera leverantörsbetalningar.
5.4 Produce
Släpp MO-förslaget till tillverkningen. Skriv ut MO-dokument och hämta ut
råmaterial från lager. Tillverka produkten och placera färdiga produkter i
färdigvarulager, varefter MO är avslutad.
5.5 Deliver
Allokera produkter till CO och släpp en plocklista. Planera transporten, ta ut
produkter från färdigvarulager och leverera dessa till kunden. Skicka faktura till kund
och hantera kundbetalningar.
5.6 Follow-up Customer Order
I det fall kunden har klagomål, analysera berörda produkter och föreslå ersättning. I
de fall ändringar behöver göras (som grundar sig antingen på interna eller externa
klagomål), utför lämpliga åtgärder som t ex omplanera CO, släpp en ny CO eller
skicka en kreditfaktura till kunden.
5.1 Handle Customer Demands
5.1.1 Processing CO
Registrera kundorder (CO), utför kreditkontroll och skicka orderbekräftelse till
kunden. Om det handlar om tillverkning mot order, kontrolleras kundordern gentemot
produktion innan orderbekräftelsen skickas.
5.1.2 Calculate Forecast of Delivery
Ta emot försäljningsinformation från kundföretaget. Utvärdera informationen mot
egen statistik och beräkna en leveransprognos. Bekräfta kundordern och skapa en
leveransplan.
5.2 Plan Production
5.2.1 Primary Planning
Generera ett MO-förslag, beräkna beläggning och kapacitet och kontrollera om
komponenterna finns på lager. Processen resulterar antingen i att tillverkningen läggs
ut på en underleverantör eller att MO godkänns.
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5.2.2 Detail Planning
Släpp MO-förslaget och allokera resurser till MO. Skapa ett W/C-schema genom att
sekvensera och lägga operationer på kö.
5.3 Procure Material
5.3.1 Planning Procurement
Generera en inköpsorder (PO) enligt behovsberäkningen. Utvärdera och uppdatera
PO-förslaget och godkänn slutligen PO. (Kan även resultera i en APP-plan)
5.3.2 Ordering Material
Beställ material från leverantör, ta emot bekräftelse och uppskatta leveransdatum.
Bevaka leveransen och skicka påminnelse om leveransen blir försenad. Om
legotillverkning är beställd, skicka material till legotillverkaren, vilken bearbetar
materialet enligt order
5.3.3 Goods Receiving
Ta emot material från leverantör eller legotillverkare och kontrollera varorna enligt
beställning. Registrera varorna, utför kvalitetskontroll och placera varorna på anvisad
avställningsplats.
5.3.4 Managing Accounts Payable
Registrera leverantörsfakturor och godkänn dessa för betalning. Om en konflikt
uppstår, blockera fakturan och invänta upplösning av konflikten. Ta bort
betalningsblockering när konflikten är löst och ta eventuellt emot en kreditfaktura.
Skapa betalningsförslag för godkända fakturor och genomför betalning.
5.4 Produce
5.4.1 Releasing Order to Shop Floor
Släpp MO till tillverkning enligt W/C-schemat och den operationella planen.
5.4.2 Issuing MO Documents
Skapa MO-dokument relaterade till den släppta MO’n.
5.4.3 Issuing Material
Ta ut material från lager, rapportera uttag och flytta material till arbetsplatsen.
5.4.4. Performing Operation
Starta och avsluta tillverkning.
5.4.5 Reporting
Rapportera avslutad tillverkning, eventuellt spill och stäng MO.
5.4.6 Put-away
Placera tillverkad produkt på avställningsplats och kontrollera kvaliteten. Reservera
avställningsplats och placera den färdiga produkten på platsen.
5.4.7 Monitoring MO
Kontrollera status på MO, utför eventuella justeringar och informera kunden (t ex om
ny leveransdag). Om några ändringar behöver göras utifrån nya krav från kunden (t ex
ändrad kvantitet), ändra MO och skicka en ny orderbekräftelse till kunden.
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5.5 Deliver
5.5.1 Release Pickinglist
Allokera produkter till CO, samla beställningar som närmar sig leveransdatum för
leverans och släpp en plocklista.
5.5.2 Processing Outbound Logistics
Planera leveransen till kunden genom att planera beläggning och hopsättning av
transport. Plocka ut produkter från lager, packa produkter och leverera till kunden. Ta
emot transportfaktura.
5.5.3 Managing Accounts Receivable
Skriv ut och skicka faktura till kund. Ta emot och registrera kundbetalning (både
kontant och banköverföring) och uppdatera kundreskontra. Acceptera
betalningsdifferenser (t ex delvis betalda fakturor) och uppdatera kundreskontra.
Hantera betalningsförseningar genom att skicka påminnelser och räntefakturor till
kund.
5.6 Follow-up Fulfillment of Customer Demands
5.6.1 Managing Adjustments
Omplanera CO på grund av leveransförseningar eller kreditkontroller. Ta emot och
kontrollera klagomål vad gäller över- och underfakturering och skicka faktura eller
kreditfaktura till kunden. I de fall klagomålet rör skadade varor, ta emot och behandla
skadade varor och skicka kreditfaktura till kund.
5.6.2 Managing Claims
Registrera klagomål från kund. Ta emot och inspektera produkten, analysera orsak till
klagomålet och föreslå åtgärd eller ersättning. Blockera kundfaktura under tiden som
klagomålet utreds. Om klagomålet godkänns skickas en kreditfaktura till kunden,
annars skapas en ny faktura.
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Bilaga 6: Intervjufrågor
1. Varför har Ni tagit fram ett branschspecifikt affärssystem?
Generella frågor kring affärsprocesser:
2. Vad anser Ni är en affärsprocess?
3. Hur många affärsprocesser skulle Ni säga att en verksamhet har?
4. I vilket/vilka syfte kartlägger Ni affärsprocesser i samband med utveckling av
ett affärssystem?
Val av affärsprocesser:
5. Vilka problem kan uppstå vid val av processer?
6. Hur bedömer Ni vilka processer som det branschspecifika affärssystemet ska
stödja?
Uppdelning av affärsprocesser:
7. Vilka problem kan uppstå vid uppdelning av affärsprocesser?
8. Vilken betydelse spelar det hur uppdelning av processer sker vid utveckling av
ett branschspecifikt affärssystem?
9. Vad grundar sig oftast uppdelningen av affärsprocesser på?
Benämning av processer:
10. Vilka problem kan uppstå vid benämning av affärsprocesser ?
11. Vilken betydelse spelar benämningen av affärsprocesser vid utveckling av ett
branschspecifikt affärssystem?
12. Vad grundar sig oftast benämningen på?
Kartläggning av affärsprocesser:
13. Vilka ytterligare problem kan tänkas uppstå i samband med kartläggning av
processer vid utveckling av ett branschspecifikt affärssystem?
14. Hur stor betydelse anser Ni att kartläggning av processer har i samband med
utveckling av ett branschspecifikt affärssystem?
15. Vilket/vilka problem anser Ni är störst vid kartläggning av processer i
samband med utveckling av ett branschspecifikt affärssystem? Varför?
16. Vilket/vilka problem anser Ni är vanligast vid kartläggning av processer i
samband med utveckling av ett branschspecifikt affärssystem? Varför är
detta/dessa vanligast?
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