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I

Sammanfattning

I samband med systemutveckling och annat förändringsarbete finns det behov av att
göra en verksamhetsanalys för att utveckla kunskap om nuvarande och framtida verk-
samhet. Verksamheter är komplexa och ofta svåröverblickbara företeelser. För att
hantera problemet med att skapa överblick bygger flera ansatser för verksamhetsanalys
på Langefors teori om oöverblickbara system, vilken syftar till att reducera
komplexitet genom att dela in verksamheter i olika nivåer av delsystem. Tillämp-
ningen av denna teori resulterar ofta i ett fokus på verksamhetens organisatoriska
funktioner och därmed ett alltför otillräckligt fokus på dem som verksamheten finns
till för. Under 90-talet har ett antal processorienterade ansatser för verksamhets-
utveckling lanserats som istället sätter kunden i fokus. Dessa ansatser bygger på en
horisontell och flödesorienterad syn, där verksamheter betraktas som bestående av
sekventiella delprocesser som transformerar input till output. Exempel på sådana
ansatser finns inom Business Process Reengineering, Total Quality Management och
Process Management. Problemet med att dela in verksamheter i delar återkommer
även inom processorienterade ansatser. Det saknas kriterier för processbestämning,
d v s grunder för att avgränsa och indela verksamhetsprocesser. En annan syn på
process, vilket är en reaktion mot denna transformationsorientering, är den kommuni-
kationsorienterade i vilken etablering, fullföljande och avslutning av åtaganden genom
relatering av kommunikationshandlingar istället fokuseras. Enligt den kommuni-
kationsorienterade synen på process betraktas aktörers kommunikationshandlingar
inom och mellan organisationer som det essentiella, vilket leder till att transfor-
mationsaspekter undertrycks. I avhandlingen har grunder och arbetssätt för process-
bestämning utvecklats. Detta har gjorts genom att tillämpa en teoridriven, induktiv och
modelleringsbaserad forskningsansats. Kunskapsutvecklingen baseras empiriskt på
processbestämningar genomförda i 13 verksamheter. Avhandlingens kunskapsbidrag
är bland annat ett vidareutvecklat processbegrepp, vilket utvecklas genom en
dialektisk ansats där motsättningarna mellan den transformationsorienterade och den
kommunikationsorienterade synen på process överbryggas. Med utgångspunkt i det
vidareutvecklade processbegreppet har sedan kriterier för processbestämning
genererats, där produkter och aktörsrelationer identifierats som viktiga klasser av
kriterier. Dessutom har avhandlingen resulterat i angreppssätt och arbetssätt för
processbestämning, den s k teorin om oöverblickbara verksamhetssystem. Denna teori
bygger på en annan dialektik och utgör en kunskapssyntes. Motsättningar överbryggas
mellan systemtänkandet för indelning av verksamheter i delsystem och det rådande
processtänkandet för att betrakta verksamheten som bestående av olika processer
(huvudprocesser, delprocesser och aktiviteter). Att genomföra en verksamhetsanalys
genom här föreslagen processbestämning innebär att kunskap om olika helheter med
dess delar kan utvecklas. Dessa helheter och delar benämns processtyp, variantprocess,
delprocess och social handling. Denna avhandling bidrar med kunskap om hur
verksamheter kan uppfattas, avgränsas och indelas, i samband med processorienterad
verksamhetsanalys.
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Företal

Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten,
Linköpings universitet. Informationssystemutveckling är det vetenskapliga ämne som
studerar människors arbete med att utveckla och förändra datorbaserade informations-
system i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, modeller, metoder, arbets-
former och datorverktyg avseende systemutveckling. Olika utvecklings/förändrings-
situationer kan studeras som planering/styrning, analys/utredning/specificering,
design/utformning, införande, utvärdering, förvaltning/vidareutveckling och
avveckling av informationssystem samt samspel med andra former av
verksamhetsutveckling. Ämnesområdet omfattar även förutsättningar för respektive
resultat av systemutveckling; t ex studier av bruk och konsekvenser av
informationssystem som resultat av systemutveckling eller som förutsättning för
förändring/vidareutveckling av system.

Föreliggande arbete, Från system till process – kriterier för processbestämning vid
verksamhetsanalys, är skrivet av Mikael Lind, Högskolan i Borås. Lind ingår i
Forskningsgruppen VITS och Centrum för studier av Människa, Teknik och
Organisation (CMTO). Han presenterar detta arbete som sin doktorsavhandling i
informationssystemutveckling, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.
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Förord

Vilken process! Att åstadkomma den produkt som denna avhandling representerar har
inneburit ett antal steg av förädling. Denna process har varit lång och tidskrävande,
men också mycket givande. Processen initierades egentligen redan 1994 då en fall-
studie vid företaget Structo startades. För mig har avhandlingsprocessen handlat både
om en personlig utveckling och om att skapa något som förhoppningsvis är användbart
för andra. Det är en utmaning att få ihop en helhet av alla de delar som behöver ingå i
en avhandling för att motsvara de krav som ställs på vetenskapliga avhandlingar.

Jag är naturligtvis huvudsaklig utförare i alla dessa steg av förädling, men det finns
också ett antal andra aktörer som har varit viktiga för att avhandlingen har kunnat nå
den förädlingsgrad som den idag representerar. Först av allt vill jag nämna professor
Göran Goldkuhl, som har varit min huvudhandledare, samarbetspartner och personliga
mentor. Görans analytiska skärpa och drivkraft att ständigt ifrågasätta har varit ovär-
derlig för min förståelseutveckling. Vi har samarbetat vid genomförandet av flera fall-
studier, vid teoriutveckling och vid vetenskaplig publicering. Göran har alltid visat sig
intresserad av de utmaningar som jag ställts inför och stöttat mig i viktiga vägval. Han
har också spelat en viktig roll i att skapa förutsättningar för mig att verka i den hög-
skolemiljö som jag befunnit mig i.

Jag vill dessutom tacka professor Mats-Åke Hugoson vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping som har agerat som bihandledare under avhandlings-
processen. Mats-Åke har en gedigen erfarenhet av förändrings- och utredningsarbete.
Det har varit värdefullt för mig att pröva mina idéer på honom. Min andra bihand-
ledare har varit professor Anders G Nilsson, vid Karlstads Universitet, vars bredd vad
gäller kunskap och erfarenheter har varit viktiga för att relatera avhandlingen till
vetenskapsområdet.

Jag är medlem i forskningsgruppen VITS, där olika medarbetare kommit med värde-
fulla synpunkter under avhandlingsprocessens gång. Jag vill verkligen tacka VITS-
gruppens medarbetare för det hittillsvarande samarbetet. Ett speciellt tack till dig som
direkt har kommit med synpunkter på olika versioner av avhandlingsmanuset. Jag
värdesätter samarbete mellan människor, på det sätt som sker inom ramen för VITS-
gruppens verksamhet. Det finns några personer inom VITS-gruppen som jag speciellt
vill nämna. Dessa är Ulf Seigerroth, Annie Röstlinger, Owen Eriksson och Patrik
Hedberg. Ulf och jag har bedrivit flera fallstudier tillsammans, vilket jag upplevt som
stimulerande och trevligt. Ulf har varit ett viktigt bollplank som jag har kunnat testa
olika idéer på. Vi har följt varandras avhandlingsprocesser med nyfikenhet och triggat
varandra i våra kunskapsutvecklingar. Annie har också varit ett viktigt bollplank och
en inspirationskälla för mig. För varje gång som jag har presenterat en ny idé finns det
alltid något mer att säga genom de kritiska ögon som Annie har, och därmed har
argumentationen kunnat stärkas. Annie, i egenskap av konstruktör av för avhandlingen
viktiga teorigrunder, har dessutom visat ett stort engagemang för mina tillämpningar
av dessa teorigrunder. Owen är en person som har kommit med viktiga synpunkter
under avhandlingsprocessens gång. Owen och jag har under årens lopp kämpat med
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liknande problematik, nämligen att agera som doktorand med ambitioner på en liten
högskola. Sist, men absolut inte minst viktig, vill jag nämna Patrik som både är en
medarbetare i VITS-gruppen och kollega vid Högskolan i Borås. Patrik och jag har
stöttat varandra för att hantera den tillvaro man har som forskarstuderande adjunkt på
en liten högskola.

Inom ramen för avhandlingen har aktionsforskningsorienterade fallstudier genomförts
i ett antal verksamheter. Ett stort tack till ABB Infosystems, Astra Draco, Hallsbergs
psykiatriska klinik, Nässjö Inredningar, Ragnars Inredningar, Structo, Tambox och
Torvald Andersson Trävaru för att ni har givit mig möjligheten att delta som föränd-
ringsaktör i era verksamheter.

Dessutom vill jag rikta ett tack till Trätek och Johan Karltun för det samarbete som
forskningsprojektet ”Förändringar, planeringssystem och informationshantering för
bättre arbeten” har inneburit. Detta projekt tillsammans med ”Processförnyelse med
fokus på aktiviteter, kvalitet och tider” är forskningsprojekt som jag medverkat i inom
ramen för verksamheten vid Centrum för studier av Människa, Teknik och
Organisation (CMTO), Linköpings Universitet.

Jag vill även tacka de personer som tillhandahållit avhandlingens sekundärempiri. De
forskare som bidragit med material och varit viktiga bollplank vid problematiseringen
av denna empiri är Karin Axelsson, Karin Hedström, Göran Hultgren, Henrik
Lindberg, Annie Röstlinger och Per-Arne Segerkvist. Tack alla ni!

Lillemor Wallgren vid Linköpings Universitet har också betytt mycket för mig och
varit till stor hjälp vid den problematik som man ställs inför genom att vara en av de
externa doktoranderna vid Linköpings Universitet. Omslaget till avhandlingen har
designats av Fredrik Silow vid Upright Communication AB i Borås. Tack för hjälpen!
Jag uppskattar din uthållighet! Jag vill också tacka Gill Rydin för språkgranskning av
avhandlingens engelska sammanfattning och Eli Bytoft Nyaas för litteratursökning.

Under den tid som avhandlingsprocessen pågått har Högskolan i Borås varit min
arbetsgivare. Olika personer har uppmuntrat mig att bedriva forskarstudier. Forskar-
studier har alltid stått högt på Högskolans agenda och dessutom var Högskolan ett
viktigt stöd i att skapa förutsättningar för mig att agera som gästforskare under en
termin vid University of Brighton.

Jag har också fått ett ovärderligt stöd från mamma Ulla och pappa Bertil vad gäller
språkgranskning och kritisk granskning i avhandlingens slutskede. Sist men inte minst
vill jag också nämna min familj, Elisabeth och Benjamin, som ställt upp och haft över-
seende med arbetet i avhandlingsprocessens olika förädlingssteg. Tack!

Studien har genomförts med finansiellt stöd från Högskolan i Borås, Stiftelsen
Föreningssparbanken Sjuhärad, KK-stiftelsens program avseende ”Kompetenslyft för
IT-lärare inom IT-området”, Rådet för Arbetslivsforskning, ABB Infosystems, Astra
Draco, Structo och Tambox.

Borås i juli 2001

Mikael Lind
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Publikationer
Denna avhandling är en avrapportering av den forskning som jag har bedrivit sedan
1994. Under kunskapsutvecklingsprocessens gång har ett antal olika resultat
exponerats i skilda sammanhang, vilket har varit ett sätt för mig att komma i dialog
med andra forskare. Dessa resultat utgör en viktig grund för den helhet som
presenteras i denna avhandling, samtidigt som det finns aspekter som inte behandlas så
ingående i avhandlingen. I och med att denna avhandling är en monografi känns det
viktigt att lyfta fram vissa resultat som läsaren kan fördjupa sig i. Nedan följer därför
(ett urval av) ett antal av de publikationer som bedöms vara viktiga för fördjupad och
kompletterande insikt i den forskning som bedrivits.
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1 Inledning
Denna avhandling handlar om verksamhetsanalys vid utrednings- och förändrings-
arbete. Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund till varför denna studie
genomförts och att redogöra för valda forskningsfrågor. Forskningsfrågorna formerar
den ram inom vilken syftet med studien presenteras. Kapitlet innehåller också en
presentation av målgrupper, avgränsningar samt en disposition för avhandlingen som
helhet. Det avslutas med läsanvisningar för avhandlingens delar avsedda för olika
målgrupper.

1.1 Bakgrund

Företag konkurrerar i ett allt hårdare affärsklimat, där det hela tiden ställs allt större
krav på företagen att möta omvärldens behov. Flexibilitet i olika affärssituationer har
blivit en viktig ledstjärna i dagens affärsverksamheter, där företagen behöver tillfreds-
ställa sina kunder på olika sätt.

När efterfrågan började bli oförutsägbar i fråga om kvantitet och kvalitet,
när marknaderna diversifierades i världsskala och därmed blev svåra att
styra och när den tekniska förändringstakten gjorde ensidig produktions-
utrustning gammalmodig, blev massproduktionssystemet alltför stelt och
kostsamt för den nya ekonomins karaktäristika. Ett preliminärt försök att
övervinna denna stelhet var systemet med flexibel produktion (Castells,
1998, s 164).

Affärslivet håller på att omskapas (Normann & Ramirez, 1994). Detta omskapande
beror bland annat på att kunder får ett ökat inflytande över sina leverantörer och att
leverantören i ökad utsträckning anpassar sin verksamhet enligt kunders behov. Inom
många branscher är utbud större än efterfrågan, vilket gör att leverantörerna måste
anstränga sig för att skapa värde åt befintliga och potentiella kunder.

I tidigare verksamhetsutveckling riktade företag uppmärksamheten mot att hantera den
interna verksamheten genom effektivisering och standardisering. Idag finns det behov
av att arbeta utifrån en starkare kundfokusering även i samband med förändrings-
arbete. Enligt Porter (1985) är en av nyckelfaktorerna för att uppnå konkurrensfördelar
att företagets värdekedja är i fokus. Begrepp som process, produkt, kundvärde och
relationer är idag centrala (Castells, 1998). 90-talets förändrings- och management-
koncept förespråkar en syn på verksamheter som innebär en ökad grad av fokusering
på kunder och verksamhetens relation till dessa. Exempel på sådana koncept är TQM1

(t ex Harrington, 1991), BPR2 (t ex Hammer, 1990; Davenport, 1993), relations-
marknadsföring (t ex Gummesson, 1995) och CRM3 (t ex Storbacka & Lehtinen,
2000). Gemensamt för dessa koncept är ett fokus på process som bestående av för
kunden värdeskapande aktiviteter. Genom att verksamhetens processer är i fokus, både

                                             
1 Total Quality Management.
2 Business Process Reengineering.
3 Customer Relationship Management.
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vid verksamhetsutövning och vid förändring, kan kundens behov uppmärksammas på
ett tidigt stadium och därmed ökar förutsättningarna att möta dessa behov.

Hammer & Champy (1994) argumenterar för att processtänkande är reaktionen mot
det stelbenta hierarkiska tänkandet, där kunden inte är tillräckligt fokuserad. Enligt
Hammer & Champy (ibid) vill man genom en processorienterad syn på verksamheten
undvika att ”kostigarna asfalteras” i samband med verksamhetsförändring. Att
fokusera verksamhetens processer är ett nytänkande, där processer som löper genom
verksamhetens funktioner tydliggörs. Därmed blir kunden synliggjord i verksamheten.
Castells (1998) benämner den gamla typen av organisationsmodell vertikal byråkrati
och den nya formen horisontella företag.

Själva företaget har förändrat sin organisationsmodell för att anpassa sig
till den oförutsägbarhet som den snabba ekonomiska och tekniska föränd-
ringen leder till. Den viktigaste övergången kan karaktäriseras som den
från vertikala byråkratier till horisontella företag (ibid, s 173).

Den omvändning som sker i samhället gäller inte bara affärsdrivande företag utan
också institutioner och myndigheter. Idag talas det ofta om att även denna typ av
verksamheter har en strävan efter att processorientera sig. Denna strävan innebär att
institutionens eller myndighetens klient skall sättas i centrum. Exempel på detta är när
fackförbund talar om att sätta medlemmen i centrum eller när vårdinstanser talar om att
sätta patienten i fokus. Processorienteringen har spridit sig. Även denna typ av
verksamheter behöver legitimera sin existens genom att bli tydliga avseende vem de
finns till för och på vilket sätt som resultat produceras för denne.

En förändrad syn på verksamheters roll i helheten får konsekvenser för de handlingar
som utförs i verksamheten. En viktig del i en verksamhet är dess informationssystem,
vilket bl a utgörs av språkligt/kommunikativt handlande (Goldkuhl, 1993a). För att
kunna skapa ändamålsenliga informationssystem behöver man vara medveten om det
sätt på vilket informationssystemets förutbestämda handlingar stödjer verksamhetens
handlingslogik. Ett informationssystem kan ses som ett kommunikationssystem i och
med att det syftar till att stödja kommunikationshandlingar mellan aktörer inom och
mellan organisationer. Melin (1998) rapporterar att många av dagens informations-
system är byggda för att stödja organisatoriska funktioner snarare än verksamheters
processer. I och med att informationssystem är en vital del i verksamheten och dess-
utom ger stöd för att åstadkomma avsedda effekter hos verksamhetens kunder, är det
viktigt att det råder en samstämmighet mellan verksamhet och informationssystem
(Österle, 1995). Att processorientera verksamheten, d v s att betrakta verksamheten på
ett mer horisontellt plan än tidigare, innebär att kommunikationen inom organisationen
och mellan organisationen och dess intressenter förändras. En förändrad verksamhets-
syn ställer därmed också krav på förändrade resultat från en systemutvecklingsprocess,
varför föreskrifter för att nå dessa resultat också behöver förändras.

En väsentlig del av en systemutvecklingsprocess är att analysera verksamheten (se bl a
Andersen, 1994a). Det har under en lång tid argumenterats för vikten av att genomföra
en verksamhetsanalys för att erhålla en god uppfattning om existerande och framtida
informationssystems roll i verksamheter (se exempelvis Goldkuhl, 1980; Langefors,
1973; Lundeberg m fl, 1978; Nissen & Andersen, 1977). Att genomföra en verk-
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samhetsanalys innebär att man söker svaret på frågan om hur verksamheten fungerar
idag och hur verksamheten bör fungera i framtiden. Resultatet från en genomförd
verksamhetsanalys är en modell/beskrivning av den verksamhet som är i fokus.

Att genomföra verksamhetsanalyser är också vedertaget inom mer allmänt orienterad
verksamhetsutveckling. Exempel på detta finns inom:

• Förändringsanalys (Goldkuhl & Röstlinger, 1988), vilket är en metod och för-
hållningssätt för att fatta goda förändringsbeslut avsedda att stödja det inledande
skedet med utveckling av verksamhet och organisation;

• Business Process Reengineering (se exempelvis Hammer, 1990; Davenport, 1993),
vilket är ett koncept som bygger på att åstadkomma radikal förnyelse av verksam-
heter genom bland annat ett processtänkande;

• Total Quality Management (se exempelvis Bergman & Klefsjö, 1995; Harrington,
1991) vilket är ett koncept som strävar efter att stödja ständig förbättring av
verksamheters processer.

Då en verksamhetsanalys genomförs ställs frågor om verksamheten. Svaren dokumen-
teras i verksamhetsbeskrivningar. Uppmärksamhet riktas då mot det som anses vara
essentiellt att ställa frågor och erhålla kunskap om (se Molander, 1996). Med tanke på
att fokus och uppmärksamhet har förflyttats från den vertikala synen på verksamheter
till den horisontella synen på desamma bör detta också rimligtvis få konsekvenser för
genomförande av verksamhetsanalyser.

Vad är då relevanta aspekter att rikta uppmärksamheten mot och vilka frågor är
relevanta att ställa? Centralt för många koncept för system- och verksamhetsutveckling
är att verksamheter betraktas som system. Verksamheter är komplexa och ofta svår-
överblickbara företeelser. Det finns behov av att reducera denna komplexitet för att
skapa överblick och hitta gripbara delar. Ett problem som identifierats inom system-
teorin är hur verksamheter (system) skall delas in i delar. Langefors teori om oöver-
blickbara system (se Langefors, 1973) är ett försök att tackla detta problem. Historiskt
har olika angreppssätt för verksamhetsanalys lanserats, vilka bygger på olika principer
för att dela in verksamheter i delar. Exempel på sådana angreppssätt är funktions-
orienterade (t ex Yourdon, 1989), objektorienterade (t ex Jacobson m fl, 1995) och
processorienterade (t ex Eriksson & Penker, 2000; Ould, 1995; Österle, 1995).

En verksamhetsbeskrivning är en förenkling av verkligheten. Att genomföra en
verksamhetsanalys driver därför fram ett ställningstagande om vad som är viktigt att
uppmärksamma i verksamheten. ”När sändaren bestämmer innehållet i sin besk-
rivning, gör han ett urval av vad han har observerat” (Andersen, 1994a, s 50). En
beskrivning innehåller bara vissa sidor av verkligheten och därför aldrig alla sidor av
den verklighet som den ska återspegla. Detta innebär att det urval som representeras i
en beskrivning (modell) bör avspegla det som sändaren (eller skaparen av modellen)
anser vara viktigt i samband med det specifika utvecklingsarbetet. Beskrivningar av
verkligheten skapar underlag för diskussion, förändring och handling (Lewin, 1951).

På 70-talet dominerade ett systemteoretisk angreppssätt på verksamhetsanalys. Nu är
ett processorienterat angreppssätt dominerande. Det har med andra ord skett en faktisk
övergång från att tänka i system till att tänka i processer. Att tänka i processer istället
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för i system i samband med verksamhetsanalys innebär förändrade förutsättningar för
sättet på vilket verksamhetsanalys genomförs. Vad innebär då denna övergång i
angreppssätt för hur kunskap om verksamheters olika delar kan erhållas? Vilka
kriterier behövs för att bestämma verksamhetens olika processer? I nästa avsnitt redo-
visas forskningsarbetets olika forskningsfrågor som bygger på den problematik som
redovisas ovan.

1.2 Frågeställningar

I samband med utrednings- och förändringsarbete riktas uppmärksamheten mot det
som anses vara viktigt för att åstadkomma en förenklad bild av verksamheten. Denna
bild/modell används som bas för fortsatt utredning. Modellens innehåll styrs av det
synsätt som är rådande i utredningssituationen. Ett sådant synsätt är influerat både av
modellskaparnas sätt att se på verksamheten och av de metoder som används som stöd
för att generera modellen. Detta innebär att de modeller av verkligheten som använd-
ningen av olika metoder resulterar i kommer att se olika ut. Uppmärksamheten riktas
mot olika aspekter. Detta resonemang leder mig fram till:

• Forskningsfråga 1: Hur bör verksamheter uppfattas och tolkas i samband med
utrednings- och förändringssammanhang?

Frågan om hur verksamheter bör uppfattas för att skapa överblick är en klassisk fråga
som har varit i fokus för mycket kunskapsutveckling, både i den akademiska världen
och i praktikfältet.

Ett synsätt för verksamhetsmodellering är viktigt för att kunna skapa ordning och reda,
d v s då överblick över en verksamhet skall erhållas är synsättet avgörande för vilka
delar som hamnar i förgrunden och vilka som hamnar i bakgrunden. Att skapa ordning
och reda då en verksamhet betraktas innebär att komplexitet kan reduceras och mer
gripbara delar kan urskiljas. Enligt systemteorin (se även kapitel 2 för en djupare
problematisering) betraktas system som bestående av delsystem som i sin tur består av
delsystem. Norrbom (1971) definierar begreppet system enligt följande: ”ett system
bildas av objekt, vars samband med varandra i vissa avseenden är starkare mellan
samma objekt och objekt utanför systemet” (ibid, s 10). Enligt Langefors (1973)
innebär arbetet med att skapa överblick att avgränsning av systemet behöver ske för
att sedan göra en indelning av systemet i komponenter. Arbetet med system-
bestämning, d v s arbetet med att avgränsa och indela system, behöver ske på grunder
som innebär att avsedda aspekter blir uppmärksammade. Att betrakta verksamheter
som system och delsystem innebär att helheter och delar urskiljs. Detta leder mig fram
till följande precisering av forskningsfråga 1:

• Forskningsfråga 2: Vilka aspekter är viktiga att beakta då verksamheter avgränsas
och indelas i samband med utrednings- och förändringssammanhang?

Som nämndes i avsnitt 1.1 ovan finns det en tydlig tendens idag att betrakta verk-
samheter enligt ett processynsätt (se t ex Hammer & Champy, 1994; Steneskog, 1991;
Ishikawa, 1985; Melin, 1998). Processtänkande innebär att man inriktar sig på den
horisontella processen med olika aktiviteter (aktivitetskedjor) för framställning av
resultat. Resultatet skall ha ett påtagligt värde för kunden. Denna flödesorienterade syn
på verksamheter innebär att aktiviteter inom en process ofta utförs av olika organisa-
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toriska funktioner i verksamheten. Processtänkandet innebär att man försöker att gå
över funktionsgränserna (ansvarsområden) och se till att länkarna mellan olika
aktiviteter, oavsett om de utförs inom samma funktion eller ej, blir tydliga i syfte att
säkerställa högt värde för kund. Bl a har tankar om ledtidsförkortning varit centrala.
Dessutom går vi mot en mer kundorienterad värld, där organisationer skall kunna vara
mer flexibla och förändringsbara för att kunna svara mot kundernas behov. Före-
språkare för processtankarna menar att processorientering är ett led i att öka verk-
samhetens konkurrenskraft. Ett angreppssätt för att åstadkomma konkurrenskraft är att
dela in verksamheten i primära och stödjande aktiviteter (Porter, 1985). Det finns här
en strävan att säkerställa att varje aktivitet som utförs i verksamheten är värdeökande
för kunden. Detta resonemang leder mig fram till:

• Forskningsfråga 3: Vad innebär ett processperspektiv på verksamheter?

Forskningsfråga 3 är en följdfråga av forskningsfråga 2 och utgör också en avgräns-
ning till ett processtänkande. Forskningsfråga 3 utgör dessutom en kunskapsmässig
förutsättning för kommande forskningsfrågor.

I många av de förändringskoncept (såsom BPR, TQM etc) som finns är process-
begreppet centralt. I Lind (1996ab) görs en analys av olika processansatser, där en
slutsats efter denna analys är att processer kan betraktas på olika sätt. Två
dominerande betraktelsesätt identifieras i denna analys:

• ”ax till limpa”-processer (från råvara till förädlad produkt)
• ”kund till kund”-processer (från marknadsföring till leverans)

Vidare kan två skilda syner på process identifieras i rådande litteratur kring
processtänkande: den transformationsformationsorienterade och den kommunikations-
orienterade (se Keen & Knapp, 1996; Ljungberg, 1997). Den dominerande
processynen har transformation i fokus, vilket innebär att framställningen av resultat
som skall ha värde för kunden fokuseras, och därmed inte den kommunikation som
sker mellan människor inom och mellan organisationer4. Den kommunikations-
orienterade synen på process (se t ex Dietz, 1994ab; Ljungberg, 1997; Reijswoud,
1996; Winograd & Flores, 1986; Winograd, 1988) har sin grund i det talhandlings-
orienterade perspektivet (Austin, 1962; Searle, 1969; Habermas, 1984). Detta
perspektiv innebär att verksamheten ses som bestående av åtaganden relaterade till
varandra, vilka etableras och fullföljs.

Att kommunicera innebär att handla, varför just kommunikation utgör en grund-
läggande koordineringsmekanism för verksamheter.

At the most elementary level the purpose of organizations can be described
as the coordination of the efforts of people working on a collaborative task
that has been broken down into a set of specialized activities. The
coordination in the organization is achieved through communication
(Taylor, 1993, s 32).

                                             
4 Se (se Keen, 1997; Keen & Knapp, 1996; Lind & Goldkuhl, 1998) för kritik av den
transformationsorienterade processynen.
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En otillräcklig fokusering på kommunikation i den transformationsorienterade
processynen gör det svårt att etablera goda förutsättningar för utveckling av
informationssystem. Kommunikation handlar därför inte bara om att utbyta
information, utan bör betraktas som ett medel för att samordna eller koordinera
aktiviteter mellan olika deltagare för att nå särskilda mål (Melin, 1998).

Enligt Andersen (1994a, s 14) innebär ett informationssystem ett system för
behandling av information. De olika typer av behandling som föreslås är insamling,
bearbetning, lagring, överföring och presentation. I Goldkuhl (1995a) utvidgas denna
definition av information i informationssystem till att även inkludera handling och
kommunikation, vilket förutsätter en tydlighet även vad gäller handlingstyp och
sändare. Design av informationssystem handlar om att formalisera den kommunikation
som sker mellan olika människor inom och mellan organisationer. Detta innebär att
den dominerande processynen som fokuserar på transformation inte är tillräcklig, utan
ett perspektiv som innebär att man lyfter fram kommunikation och kommunikativt
handlande behöver komplettera denna processyn. Detta behövs för att kunna skapa
goda förutsättningar för utveckling av informationssystem på kommunikations-
orienterade grunder.

I Lind (1996a) presenteras en syn på affärsprocesser som innebär en betoning på
verksamhetens olika sätt att göra affärer. Denna syn på affärsprocesser innebär att
verksamhetens variantprocesser fokuseras. I ett sådant varianttänkande betonas
verksamhetens olika sätt att hantera sina kunder, vilket inte framhävs i rådande
processyner.

Problemet att dela in verksamheter i delar, som identifierades i de systemteoretiska
ansatserna, återfinns även inom processorienterade ansatser. Det saknas emellertid
kriterier för processbestämning, d v s grunder för att avgränsa och indela verksamhets-
processer (se Dietz m fl, 1998; Lind & Goldkuhl 1997a). Behovet av denna kunskap
har bland annat uppmärksammats av Davenport (1993):

Considerable controversy resolves around the number of processes
appropriate to a given organization. The difficulty derives from the fact that
processes are almost infinitely divisible; the activities involved in taking
and fulfilling a customer order, for example, can be viewed as one process
or hundreds. The ’appropriate’ number of processes has been pegged out
from two to more than one hundred (ibid, s 27-28).

Enligt systemteorin kan verksamheters delar bestämmas med stöd av systemränder
(Langefors, 1973). Systemteorin (ibid) diskuterar kring yttre avgränsning av systemet,
genom den yttre systemranden, för indelning av samma system, där det sedan behöver
göras inre avgränsningar. Ett system delas in i delsystem som i sin tur delas in i nya
delsystem. Processer är en typ av delsystem (se kapitel 2), där grunden för system-
indelning dock bör vara annorlunda än tidigare i och med att uppmärksamheten riktas
mot andra aspekter. Bland annat bör den horisontella processen och därmed kundens
roll i förhållande till verksamheten snarare än ansvarsmässiga funktioner vara i fokus.

Rådande processyner är således inte tillräckliga som grund för processbestämning.
Detta resonemang leder mig därför fram till:
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• Forskningsfråga 4: Vad bör uppmärksamhet riktas mot vid avgränsning och
indelning av verksamhetens processer?

Forskningsfråga 4 är en följd av forskningsfråga 1 och 2 givet den avgränsning som
görs genom forskningsfråga 3. Med ovanstående resonemang vill jag förtydliga att
denna avhandling handlar om kunskap kring hur verksamheter bör betraktas och
indelas då ett processynsätt tillämpas.

Att bestämma verksamheters delar och helheter behöver göras genom stöd av råd och
riktlinjer. Sådan bestämning innebär en växling mellan helhet och delar där olika
aspekter uppmärksammas på olika abstraktionsnivåer. Ordningen vad gäller växlingen
mellan helheten och dess delar benämns angreppssätt. Kompositionellt, induktivt och
kontextuellt är benämningar på olika angreppssätt. Dessa kan med fördel kombineras
för att utveckla kunskap om verksamheter (se Lind, 1996a), både vad gäller besk-
rivningar av nuvarande och framtida verksamhet.

I systemteorin fokuseras indelning av verksamheter i delar genom ett kompositionellt
angreppssätt. Systemteorin gör anspråk på att kunna appliceras på många områden,
vilket gör att synsättet på vad som skall utgöra en del enligt systemteorin behöver vara
flexibelt. Detta gör att systemteorin blir väldigt abstrakt. I den dominerande trans-
formationsorienterade processynen är sekventiellt relaterade delprocesser i fokus. Här
saknas det emellertid angreppssätt för hur växling mellan delar och helhet bör ske, och
därmed också råd och riktlinjer för processbestämning. Denna avsaknad har bland
annat sin grund i behovet av en mer artikulerad processyn. En mer artikulerad
processyn har identifierats som viktig för att kunna finna kriterier för avgränsning och
indelning av processer. I denna avhandling benämns detta synsätt ett vidareutvecklat
processbegrepp med tillhörande kriterier för processbestämning.

Detta resonemang leder mig därför avslutningsvis fram till:

• Forskningsfråga 5: Hur bör man gå tillväga för att bedriva processbestämning?

Forskningsfråga 5 är en naturlig följd av forskningsfråga 4 i och med att avhandlingen
har en ambition att komma med råd och riktlinjer för hur processinriktad verksamhets-
analys bör genomföras. Ovan redovisade forskningsfrågor är ett resultat av den
kunskapsutveckling som skett inom ramen för detta forskningsarbete. Figur 1-1
innehåller en sammanställning av forskningsfrågorna samt relationerna mellan dessa.
Forskningsfråga 1 anger det område som forskningsarbetet rör sig inom. Denna
forskningsfråga preciseras sedan genom forskningsfråga 2, vilken berör problematiken
kring att indela verksamheter i delar. Forskningsfråga 3 innebär en avgränsning och en
kunskapsmässig förutsättning för forskningsfråga 4, som i sin tur utgör en kunskaps-
mässig förutsättning för forskningsfråga 5.
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Forskningsfråga 1: Hur bör verksamheter uppfattas och tolkas  
i samband med utrednings- och förändringssammanhang?

Forskningsfråga 2: Vilka aspekter är viktiga att beakta då verksamheter avgränsas  
och indelas i samband med utrednings- och förändringssammanhang?

Forskningsfråga 3: Vad innebär ett  
processperspektiv på verksamheter?

Forskningsfråga 4: Vad bör uppmärksamhet 
riktas mot vid avgränsning och indelning av 

verksamhetens processer?

Forskningsfråga 5: Hur bör man gå 
tillväga för att bedriva 
processbestämning?

Figur 1-1: Avhandlingens forskningsfrågor

1.3 Syfte och kunskapsbidrag

Syftet med denna avhandling är att bidra till kunskap om sätt att uppfatta och tolka
verksamheter i utrednings- och förändringssammanhang baserat på ett process-
tänkande. Detta sker genom att:

1. vidareutveckla en processorienterad syn på verksamheter genom att:

a) undersöka alternativa processyner som grund för att

b) välja, utforma och fastställa en lämplig processyn

2. ta utgångspunkt i den vidareutvecklade processynen och generera kriterier för
avgränsning och indelning av verksamhetsprocesser (processbestämning)

3. empiri- och teorigrunda kriterier för processbestämning

4. undersöka kriteriernas metodologiska konsekvenser

Att använda kriterier som grund för att avgränsa och indela verksamhetsprocesser
handlar om att tillämpa relevanta aspekter att rikta uppmärksamheten mot, då
verksamheter indelas i processer. Dessa kriterier behöver baseras på sådant som anses
vara essentiellt, d v s vad som betonas i ett visst synsätt. Syftet med avhandlingen är
därför att ta fram såväl ett processorienterat synsätt som kriterier och angreppssätt för
processbestämning.

I föregående avsnitt redovisades ett antal forskningsfrågor. Dessa forskningsfrågor har
en tydlig relation till syftet med avhandlingen och till avhandlingens kunskapsbidrag. I
tabell 1-1 indikeras relationen mellan forskningsfrågorna 3, 4 och 5 och syftet med
avhandlingen och avhandlingens kunskapsbidrag. Forskningsfrågorna 1 och 2 syns
inte i tabellen nedan i och med att dessa visar inom vilken kunskapsdomän som
avhandlingen rör sig. Dessa forskningsfrågor är ett stöd för att precisera det som
avhandlingen direkt handlar om, d v s ett stöd i att komma fram till forskningsfrågorna
3, 4 och 5.
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Tabell 1-1: Avhandlingens forskningsfrågor, syfte och kunskapsbidrag

Forskningsfrågor Syfte Kunskapsbidrag

• 3: Vad innebär ett
processperspektiv på
verksamheter?

1a) Undersöka alternativa
processyner

• Tes och antites avseende olika
”processkolor” (kapitel 6)

• 4: Vad bör uppmärksamhet
riktas mot vid avgränsning
och indelning av verksam-
hetens processer?

1b) Välja, utforma och fast-
ställa en lämplig processyn

• Ett vidareutvecklat
processbegrepp (kapitel 7)

• 4: Vad bör uppmärksamhet
riktas mot vid avgränsning
och indelning av verksam-
hetens processer?

2) Generera kriterier för av-
gränsning och indelning av
verksamhetsprocesser

3) Empiri- och teorigrunda
kriterier för processbest.

• En referensmodell för process-
bestämning (kapitel 8)

• Kriterier för processbestämning
(kapitel 9 – 12)

• 5: Hur bör man gå tillväga
för att bedriva process-
bestämning?

4) Undersöka kriteriernas
metodologiska konsek-
venser

• Teorin om oöverblickbara
verksamhetssystem (kapitel 13)

Syftet med avhandlingen indikerar dessutom ett förhållningssätt till kunskaps-
utveckling, nämligen att kunskapsbidragen skall vara empiri- och teorigrundade. Detta
är så centralt (se kapitel 3) att jag valt att lyfta fram det som en del av syftet. I tabellen
ovan har jag också markerat i vilka kapitel avhandlingens olika kunskapsbidrag går att
återfinna.

1.4 Avhandlingens kunskapsbidrag ställt i relation till ämnesområdet

Den kunskapsutveckling som bedrivits inom ramen för denna studie handlar om att
utveckla kunskap med avseende på verksamhetsanalys. Verksamhetsanalys är en
viktig del av informationssystemutveckling. Verksamhetsanalys behöver genomföras
för att bedöma krav på verksamhetens informationssystem. Dessa krav ligger till grund
för både systemdesign och utvärdering av verksamhetens befintliga informations-
system. Verksamhetsanalys är således centralt vid utveckling och utvärdering av
informationssystem avsedda att användas i verksamheter.

Verksamhetsanalys genomförs för att säkerställa transparens mellan verksamhet och
informationssystem. Med transparens menas här att verksamhetens informations-
system behöver stödja och vara en del i verksamhetens handlingslogik. Genom en
genomförd verksamhetsanalys kan den roll som verksamhetens informationssystem
bör ha i verksamheten bedömas.

Att genomföra en verksamhetsanalys innebär att en överblick skapas över verksam-
heten. Verksamheter är svåröverblickbara fenomen, vilket medför att alla delar inte
kan överblickas samtidigt. Vid verksamhetsanalys behöver därför verksamhetens olika
delar bestämmas. Denna bestämning leder till att vissa aspekter av verksamheten
hamnar i förgrunden och andra bortses ifrån. Man måste således vid verksamhets-
analys bestämma sig för vad som är viktigt och vad som inte är viktigt för att utveckla
nödvändig kunskap om verksamheten för att bedöma krav på verksamhetens
informationssystem.



Kapitel 1

12

Att utveckla kunskap om verksamheter, genom verksamhetsanalys, innebär ett
växelvis frågande och svarande för att bestämma verksamhetens olika delar. Vid detta
frågande och svarande behöver uppmärksamheten riktas mot det som anses vara
viktigt för att erhålla en god förståelse för informationssystemets roll i verksamheten.
Det som är viktigt att uppmärksamma behöver ha sin grund i det synsätt som verksam-
heten betraktas utifrån.

I denna avhandling utvecklas kunskap om goda sätt att bestämma verksamheters olika
delar, som underlag för vidare analys och design av informationssystem. Med goda
sätt avses både ett välartikulerat synsätt för att betrakta verksamheten, ett angreppssätt
för att växla mellan olika abstraktionsnivåer samt ett arbetssätt, d v s frågor att ställa,
för att bestämma verksamhetens olika delar.

1.5 Målgrupper

Avhandlingen har flera målgrupper, bland både forskare och praktiker. Först och
främst vänder sig avhandlingen till personer som bedriver verksamhets- och system-
utvecklingsarbete. Problematiken kring hur verksamheter bör uppfattas och indelas är
central vid utredningsarbete där valet av synsätt och metod ger konsekvenser för det
fortsatta utvecklingsarbetet. Avhandlingen lyfter fram och hanterar denna problematik.
Detta är ett led i att göra personer som bedriver verksamhets- och systemutvecklings-
arbete uppmärksamma på vikten av att vara medveten om det sätt som verksamheter
betraktas på.

En viktig del i avhandlingen är att kritiskt förhålla sig till rådande processansatser, vad
gäller deras svagheter och styrkor. Bidraget från avhandlingen är därför också ett stöd i
att navigera sig i ”processträsket”. Avhandlingen innehåller dessutom ett vidare-
utvecklat processbegrepp, som bygger på befintliga processansatser. Detta innebär att
avhandlingen riktar sig till personer som arbetar med och har intresse för process-
tänkande och processorienterat utvecklingsarbete.

Avhandlingen handlar om verksamhetsanalys, vilken är central vid olika typer av
utrednings- och förändringsarbete. Olika metoder och angreppssätt förespråkas och
tillämpas av olika personer. Denna avhandling resulterar bl a i teorin om oöverblick-
bara verksamhetssystem. Denna teori innehåller råd och riktlinjer för att skapa en
processorienterad överblick över en verksamhet genom verksamhetsanalys. Avhand-
lingen riktar sig därför till personer som har specifikt intresse av sätt att bedriva
verksamhetsanalys.

Avhandlingen vänder sig således både till personer som tillämpar verksamhetsanalys
och personer som bedriver utvecklingsarbete kring verksamhetsanalys.

1.6 Avgränsningar

Att avgränsa i avhandlingssammanhang handlar både om att tala om vad som är i
fokus och vad som ligger utanför fokus för den kunskapsutveckling som avhandlingen
behandlar. Avhandlingen är skriven inom området informationssystemutveckling,
varför den i första hand relaterar till detta område. Det är dock viktigt att vara
medveten om att informationssystemutveckling är ett exempel på tillämpningsområde
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för den kunskap som genereras i denna avhandling. Kunskap om verksamhetsanalys är
något som är tillämpbart i många sammanhang.

För att positionera avhandlingen relaterar jag mig till inledande steg i
systemutvecklingsprocessen i vilka verksamhetsanalys ingår som del. Andersen
(1994a) använder en livscykelmodell bestående av sju steg för att redogöra för
systemutvecklingsprocessen. Dessa sju steg är förändringsanalys, analys, utformning,
realisering, implementering, förvaltning och drift samt avveckling. Verksamhetsanalys
är en viktig del i såväl förändringsanalys (se Goldkuhl & Röstlinger, 1988) som i
verksamhets- och informationsbehovsanalys (se Goldkuhl, 1993a). Verksamhets- och
informationsbehovsanalys kan hänföras till analys (och till viss del utformning) enligt
Andersens livscykelmodell.

Vid verksamhets- och informationsbehovsanalys specificerar man krav på framtida
verksamhet och datasystem (Goldkuhl, 1993a). Genom att genomföra goda verksam-
hetsanalyser, i vilka man fokuserar aspekter som det råder goda argument för, skapas
en ”designrymd”. Med designrymd avses goda handlingsmöjligheter för utformningen
av framtida informationssystem. Verksamhetsanalyser behöver resultera i kunskap om
verksamheter så att det etableras goda handlingsmöjligheter vad gäller utformningen
av informationssystem, samtidigt som mindre lämpliga designalternativ utesluts.
Genom en på goda grunder genomförd verksamhetsanalys skapas det goda argument
för informationssystemens roll i verksamheten.

Även om det är viktigt att det åstadkoms en samstämmighet mellan verksamhet och
informationssystem (se bl a Melin, 1998) kommer denna avhandling inte att specifikt
beröra på vilka sätt som informationssystem och processer behöver samspela med
varandra. Detta är bland annat något som hanteras av Ågerfalk (1999). Däremot skapas
det förutsättningar i denna avhandling vad gäller att utforma ”processinriktade
informationssystem”.

Verksamhetsanalys bör genomföras både avseende nuvarande och framtida
verksamhet i samband med utrednings- och förändringsarbete. I BPR-konceptens
ursprungliga tankar om radikal förbättring betonas behovet av att utgå från det blanka
arket (se bl a Hammer & Champy, 1994). Att utgå från det blanka arket innebär att
man då inte gör någon analys av nuvarande verksamhet utan går direkt på att göra en
design av framtida verksamhet. Man betonar därmed att verksamheten skall designas
på nytt, varvid denna design inte skall vara hämmad av det sätt på vilket nuvarande
verksamhet bedrivs. Jag menar att verksamhetsanalys av nuvarande verksamhet ofta är
lämplig att göra före design av framtida verksamhet (se kapitel 4). Avhandlingens
kunskapsbidrag med avseende på ett vidareutvecklat synsätt på processer och kriterier
för processbestämning skall kunna användas vid verksamhetsanalys av såväl
nuvarande som framtida verksamhet. Detta innebär således att avhandlingens
kunskapsbidrag bör vara tillämpbara även vid en blanka arket strategi.

Förändringsanalys enligt SIMM (se Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Lind, 1996a) är en
metod i vilken verksamhetsanalys sker av såväl nuvarande som framtida verksamhet.
Denna metod delas in i två faser: en verksamhetsdiagnos som resulterar i en
sammanfattande värdering innehållande förändringsbehov och en åtgärdsstudie som
resulterar i förslag till beslut om framtida åtgärder. Verksamhetsanalys ingår i båda
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dessa faser. I båda faserna ingår även metodkomponenter som fokuserar andra
fokalområden (Röstlinger & Goldkuhl, 1994), såsom exempelvis problem-, styrke- och
målanalys. I avhandlingen bedrivs inte kunskapsutveckling specifikt avseende vad det
innebär att anlägga ett processynsätt vid tillämpning av dessa andra metod-
komponenter. Det vidareutvecklade processbegreppet som denna avhandling
innehåller kan dock användas vid tillämpning av dessa övriga metodkomponenter.
Detta angreppssätt benämns teoridrivet utredningsarbete (Lind & Goldkuhl, 1997a;
Goldkuhl, 1999a; Melin & Goldkuhl, 1999). Viktigt att betona är också att det i
samband med förändringsarbete är nödvändigt att titta på andra aspekter än
verksamhetens sätt att agera. Att studera problem, styrkor och mål är en förutsättning
för att säkerställa att verksamheten strävar mot uppsatta mål och råder bot på
existerande problem. Verksamhetsanalys som sådan är en förutsättning för att förstå i
vilka sammanhang som problem, styrkor och mål existerar.

Ett grundläggande förhållningssätt vid analys av befintlig verksamhet är att man
genom att uppfatta och förstå verksamheter baserat på ett processtänkande inte skapar
processerna. Processerna finns i verksamheten och kan synliggöras för verksamhetens
olika aktörer vid analys av befintlig verksamhet. Processer existerar således i
verksamheter oavsett om de är synliggjorda eller ej. Existerande processer behöver
dock ifrågasättas i utrednings- och förändringssituationer. Att analysera verksamheten
kan därför både handla om att synliggöra existerande processer och att visualisera
tänkta förändrade/nya processer. Då förutbestämda kriterier innehållande goda
processkaraktäristika tillämpas vid analys av befintlig verksamhet kan det visa sig att
det finns brister i existerande processer. De kriterier som tillämpas innebär att
uppmärksamhet riktas mot aspekter som gör att verksamhet kan bedrivas på ett bättre
sätt genom synliggjorda och utvecklade processer. Att analysera och förstå verksam-
heter är sålunda viktigt inför ställningstaganden om förändring av verksamheten.

Organisationer består av aktörer. En organisation bedriver verksamhet genom dessa
aktörernas handlingar. En organisations verksamhet kan betraktas som ingående i en
större värdekedja innehållande flera organisationers verksamhet. I denna avhandling är
en organisations verksamhet och denna verksamhetens indelning i processer i fokus. I
inledningen till avhandlingen gavs argument för att organisationers roll i en större
helhet behöver studeras för att ge klarhet om hur den enskilda organisationen kan
skapa värde för sina kunder genom sin verksamhet. Det går således inte att blunda för
den omgivning i vilken organisationen agerar. I avhandlingen används verksamhet i
betydelsen en organisations verksamhet, vilket innebär att verksamhetsbegreppet inte
sträcker sig över flera organisationer om inget annat anges.

Traditionellt har förändringsarbete isolerats till olika funktioner i organisationen där
den viktigaste frågan har blivit ”vem bestämmer?”. Processtänkande handlar i sin
ursprungliga form istället om att fokusera på vad som görs och hur detta görs
(Davenport, 1993; Goldkuhl, 1995b; Lind, 1996a; Willoch, 1994). Denna avhandling
handlar inte om design av ansvarsmässiga strukturer i verksamheten. Den handlar
snarare om kognitiva strukturer, d v s modeller som grund för att uppfatta verksam-
heter genom ett processtänkande, som i sin tur är grund för design av olika aspekter i
verksamheten. Det är viktigt att en säker grund etableras för design av informations-
system och ansvarsmässig indelning av organisationen.
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Utanför fokus för avhandlingen ligger också själva arbetet med att processorientera en
verksamhet. Inom ramen för sådant arbete finns bland annat frågor kring hur
implementering av processer bör ske och hur människor som skall ta ansvar för och
arbeta i processerna bör agera och stimuleras.

Dessutom innebär en vidareutveckling av processbegreppet som sådant, att ställnings-
taganden görs för vad som bör vara i förgrunden då verksamheter uppfattas, baserat på
ett processtänkande. Detta är i och för sig en avgränsning men tas inte upp här i och
med att det vidareutvecklade processbegreppet innehåller sådana aspekter. Däremot
bör det kommenteras att en distinktion som kan göras mellan olika typer av processer
är uppdelningen mellan operativa verksamhetsprocesser och styr-/ledningsprocesser
(se Goldkuhl, 1995b). I denna avhandling fokuseras framförallt de operativa
verksamhetsprocesserna i och med att kunskap om dessa är en förutsättning för att
förstå vad som skall styras och ledas.

1.7 Avhandlingens disposition

De olika delarna och kapitlen i avhandlingen har relaterats till varandra enligt
nedanstående figur (Figur 1-2). Avhandlingens disposition är strukturerad på ett sådant
sätt att goda grunder etableras för de slutsatser som presenteras.

Avhandlingen består av fem delar. Del I Forskningsfrågor, utgångspunkter och
metodval innebär en inledning till avhandlingen. Denna del består av fyra kapitel, där
detta avsnitt är en del av kapitel 1. I samma kapitel argumenteras också för problem-
område, forskningsfrågor samt syfte med avhandlingen. Kapitel 2 innehåller en
värdering av systemtänkandet, där motiv för att övergå till en mer processorienterad
syn presenteras. I kapitel 3 förs ett vetenskapsteoretiskt resonemang samt genomgång
av vald forskningsansats och forskningsmetod. Denna del av avhandlingen avslutas
med problematisering och redovisning av en syn på utveckling av verksamheter och
informationssystem som viktiga utgångspunkter för fortsättningen av avhandlingen
(kapitel 4).

Del II Empiriska förutsättningar innehåller en presentation av de fallstudier som
genomförts i den empiriskt inriktade fasen av avhandlingen. Dessa utgör sedan en bas
för problematisering och utveckling av kriterier för processbestämning i del IV, men
också för identifiering av krav på ett vidareutvecklat processbegrepp i del III. I del II
presenteras verksamheterna i sig, i vilken kontext som processbestämning genomförts
samt vilka verksamhetsprocesser som rekonstruerats (och ev redesignats) i fall-
studierna. Denna del av avhandlingen, vilken utgörs av ett kapitel (kapitel 5),
beskriver både primär- och sekundärempiri.

Del III Teori: synsätt på processer behandlar delsyfte ett med denna avhandling.
Kapitel 6 innehåller en rekonstruktion av olika processyner, som antingen grundar sig
på en transformationsorienterad eller på en kommunikationsorienterad syn. Kapitel 7
innehåller sedan en presentation av, och argumentation för, ett vidareutvecklat
processbegrepp.

Del IV Kriterier för processbestämning innehåller kriterier för bestämning av olika
processer. Denna del av avhandlingen skall svara mot delsyfte två och tre med
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avhandlingen, d v s att generera och grunda (genom teori och empiri) olika kriterier för
processbestämning. Del II och III är därför viktiga förutsättningar för del IV. Del IV
av avhandlingen inleder med att presentera en referensmodell för att positionera olika
kriteriebehov i samband med processbestämning (kapitel 8), vilken tar sin
utgångspunkt i det vidareutvecklade processbegreppet presenterat i del III. I del IV
sker också en omvärdering av genomförda processbestämningar presenterade i del II.
Del IV består av fem kapitel, där kapitel 9 till 11 behandlar de olika processtyperna
leverans-, försörjnings- och förutsättningsprocesser. Kapitel 12 innehåller en jäm-
förelse och en diskussion kring samspelet mellan dessa processtyper och avslutas med
en diskussion om bestämning av verksamhetens variantprocesser.

Del V Diskussion och slutsatser innehåller tre kapitel. Kapitel 13 svarar mot delsyfte
fyra, d v s att undersöka kriteriernas metodologiska konsekvenser, vilket görs genom
att presentera frågor och angreppssätt som kan användas vid processbestämning. Dessa
frågor och detta angreppssätt är ingående delar i teorin om oöverblickbara verksam-
hetssystem, vilken är ett av avhandlingens kunskapsbidrag. Kapitel 14 innehåller
sammanfattande slutsatser. I detta kapitel sammanfattas avhandlingens kunskaps-
bidrag. Kapitlet innehåller också reflektioner kring kunskapsbidragen i relation till
problemområdet, forskningsansats samt förslag till några framtida forskningsfrågor.
Avhandlingen avslutas med en sammanfattning på engelska (kapitel 15).

I avhandlingens målgrupp nämndes ett antal olika grupper av personer som
avhandlingen riktar sig till. För att underlätta för läsaren följer här ett antal läs-
anvisningar för olika målgrupper:

• personer som bedriver verksamhets- och systemutvecklingsarbete bör framför allt
koncentrera sig på kapitlen 1, 2, 4, 13 och 14

• personer som arbetar med och har intresse för processtänkande och process-
orienterat utvecklingsarbete bör framför allt koncentrera sig på del II, III och IV

• personer som har ett specifikt intresse av sätt att bedriva verksamhetsanalys bör
framför allt koncentrera sig på kapitlen 2, 8-12 samt 13

• personer som bedriver utvecklingsarbete kring verksamhetsanalys bör framför allt
uppmärksamma kapitel 3 för det sätt som utvecklingsarbete bedrivits på inom
ramen för denna studie

Viktigt att notera är att denna avhandling utgör en helhet, där olika delar i
avhandlingen bygger på varandra. Detta innebär att personer som har ett intresse för
studiens förutsättningar, grunder och resultat bör ta del av hela avhandlingen.
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Figur 1-2: Relationer mellan avhandlingens delar och kapitel
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2 Att skapa överblick genom indelning av verksamheter i
delar

Detta kapitel syftar till att öka förståelsen för de forskningsfrågor som presenteras i
inledningskapitlet. Kapitlet har ett historisk anslag och beskriver övergången från att
tänka i system till att tänka i processer då verksamheter uppfattas och tolkas för att
skapa överblick. Kapitlet inleds därför med att ge en innebördsbestämning till en
systemteoretisk syn på verksamheter. Idag är det dock så att många ansatser är
processinfluerade, vilket man kan se som en reaktion mot det systemteoretiska
perspektivet. Den andra synen som detta kapitel diskuterar är därför den process-
orienterade. System- och processynen ställs sedan mot varandra för att därigenom
identifiera likheter och skillnader i de två synsätten. Detta är i linje med avhandlingens
dialektiska ansats (se kapitel 3), där kapitel 2 ställer tesen (=systemsynen) och
antitesen (=processynen) mot varandra. Avslutningsvis relateras resonemanget i detta
kapitel till forskningsfrågorna.

2.1 Tes: Ett systemteoretiskt perspektiv på verksamheter

Allmän (eller generell) systemteori har sina grunder i biologin, där von Bertalanffy på
1920-talet gav en innebörd till begreppet system (Norrbom, 1971). Levande organis-
mer sågs som delar i ett större system och utgjorde i sig själva system, ett synsätt på
organismer som ”öppna” enheter, vilka utbyter material, energi och information med
omgivningen till vilken de anpassar sig (Checkland, 1997). Dessa tankar var det första
embryot till systemtänkande i mer formell mening, där det visade sig att system-
begreppets applikationsområden kunde sträcka sig långt utanför biologin.

Any organization, no matter what its function in the society, must maintain
itself as a system. It must perform its specialized activities, such as
production and output of a given sort of matter-energy or information
product or service. And it must coordinate its activities with those of other
components of the suprasystem. The essential activities of organizations are
not categorized identically by all organization theorists, but there is some
agreement (Miller, 1978, s 597-598).

I avsnitt 2.1.1 ges en innebördsbestämning till begreppet system med hjälp av andra
relaterade begrepp. Därefter (avsnitt 2.1.2) diskuteras styrande och styrda system,
vilket är en utgångspunkt för att förstå system med dess delsystem. En viktig del i
tesen, d v s systemsynen, är hantering av svåröverblickbara system, varför teorin om
oöverblickbara system presenteras (avsnitt 2.1.3).  Därefter (avsnitt 2.1.4) följer olika
betraktelsesätt på systemets omgivning samt grunder (avsnitt 2.1.5) för att indela
system i delsystem i verksamhetssammanhang. Det förs också en diskussion om
verksamhetsbeskrivningar på systemteoretiska grunder (avsnitt 2.1.6). Checkland
(1997) argumenterar för olika typer av systemteori som appliceras på skilda områden.
Han skiljer mellan klassisk systemteori och mjuk systemteori. Den mjukare varianten
av systemteorin är en reaktion mot, eller fortsatt utveckling av, den klassiska system-
teorin. Den mjukare varianten av systemteorin (se exempelvis Checkland, 1993;
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Checkland & Scholes, 1990) innebär att en större hänsyn tas till människan. Nurminen
(1988) kallar detta för socio-tekniskt perspektiv. Denna mjukare systemsyn diskuteras
därför i avsnitt 2.1.7. Slutligen (avsnitt 2.1.8) förs en diskussion om systemteorins
användningsområden.

2.1.1 Begreppet system och andra relaterade begrepp

Begreppet system förekommer i många olika sammanhang, där systembegreppet ofta
används i kombination med andra begrepp. Det kan gälla exempelvis då man talar om
informationssystem (se bl a Langefors, 1973), beslutssystem (se bl a Norrbom, 1971)
eller objektsystem (se bl a Langefors, 1973). Ett exempel på ett objektsystem är en
verksamhet.

Systembegreppet används för att uttrycka komplexa och svåröverblickbara företeelser.
Om man exempelvis tar en verksamhet så kan denna betraktas från många olika
synvinklar. Uppmärksamheten behöver riktas mot speciella aspekter eftersom inte alla
delar kan överblickas samtidigt. Langefors (1973) är en av förespråkarna för
användning av systemteoretiska begrepp i samband med systemutveckling. En av hans
utgångspunkter är att system är oöverblickbara (eng. imperceivable).

We define ’imperceivable system’ to mean a system such that the number of
its parts and their interrelations is so high that all its structure cannot be
safely perceived or observed at one and the same time (Langefors, 1973, s
69).

Systembegreppet relaterar alltså till människors förmåga att uppfatta och förstå
komplexa system, då deras kognitiva förmåga är begränsad. System behöver delas upp
i delar, där fokus kan riktas mot varje del för sig eller summan av delarna vilka utgör
en helhet. Ett system är en samling av objekt, som kallas delar, som på något sätt är
relaterade till varandra (Langefors, 1973; Norrbom, 1971).

En viktig egenskap hos ett system är att det kan anpassa sig till sin omgivning för att
på så sätt ’överleva’:

Throughout the systems literature the core image upon which systems
thinking is based is that of the adaptive whole. The concept is of some
whole entity (which may be seen as a whole because it has emergent
properties) existing in an environment which may change and so deliver
shocks to it. The adaptive whole may then survive in the changing
environment if it can adapt to the changes (Checkland, 1997, s 668).

System betraktas som öppna om de påverkar eller påverkas av sin omgivning. Verk-
samheter är således naturliga att betrakta som öppna system (se Scott, 2000, s 89).
Denna öppenhet avser bland annat återföring av information, s k feedback (Norrbom,
1971). För att kunna diskutera systemets påverkan på och av sin omgivning används
tre grundläggande begrepp, nämligen input, output och feedback. De yttre egen-
skaperna hos ett system innebär att detta tar emot och ger ifrån sig mängder av skilda
slag. Med yttre egenskaper menas de egenskaper hos ett system som man kan iaktta,
när man betraktar det utifrån och som en helhet (Langefors, 1973). Input och output
definieras på följande sätt (Norrbom, 1971):
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• Input: allt från omgivningen som påverkar systemet
• Output: allt från systemet som påverkar omgivningen

Med andra ord ses systemet som en omvandlare av input till output (Norrbom, 1971;
Nissen & Andersen, 1977) (se nedanstående figur). ”Med feedback avses en kom-
ponents mottagande och användande av information om ett förhållande, som kom-
ponenten ifråga själv har påverkat tidigare” (Norrbom, 1971, s 52). Feedback-
mekanismen är viktig för att betona att systemet är levande och dynamiskt (ibid).

Input OutputSystem

Figur 2-1: System som omvandlare av input till output (fritt efter Norrbom, 1971)

Systemets indelning i delar och relationen mellan dessa benämns inre egenskaper
(Langefors, 1973). System kan betraktas på många olika nivåer. Om man utgår från
systemet som helhet, så består detta av ett antal delsystem, där varje sådant i sin tur
består av nya delsystem. Varje delsystem betraktas som ett system med yttre och inre
egenskaper. De inre egenskaperna hos ett delsystem beskriver väsentligen de resurser i
det, som gör det möjligt att realisera de yttre egenskaperna (Nissen & Andersen,
1977), d v s att omvandla input till output.

Norrbom (1971) föreslår två olika indelningar av input. Den första handlar om att dela
upp input i information, energi och material, vilket främst avser produktionssystem.
Den andra handlar om att dela upp input i mänsklig, organisatorisk och teknologisk
input, vilket främst avser företaget som helhet, men även företagets olika delsystem.

Ovan nämns att ett system består av ett antal delsystem som är relaterade till varandra.
Denna relatering görs enligt Nissen & Andersen (1977) genom att delsystem
sammanbinds inom ett system med hjälp av kanaler och flöden. Den kanal som
sammanbinder två delverksamheter kan vara av två typer:

• Kanal för flöde av människor och/eller föremål, vilken även kan inkludera flöden
av information

• Kanal för enbart flöde av meddelanden

En kanal kan m a o ses som en väg på vilken det finns möjlighet för olika slag av
mängder att flöda. Alla kanaler beskrivs som enkelriktade, d v s flödet i dem går
endast i en riktning (Nissen & Andersen, 1977). Då det finns både till- och frånkanaler
mellan två delsystem1 ser man dessa som två (olika riktade) kanaler för att underlätta
en systematisk beskrivning av varje delverksamhets yttre egenskaper. De objekt
(mängder) som flödar i kanalerna delas enligt Nissen & Andersen (1977) in i tre olika
typer:

• Mängd av människor och/eller föremål
• Mängd av enbart människor

                                             
1 Nissen & Andersen (1977) använder systembegreppet för att diskutera verksamheter som ett special-
fall av system.
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• Sammansatta mängder, vilka omfattar människor/föremål och meddelanden

2.1.2 Styrande och styrda system

Det systemteoretiska perspektivet har sitt fokus framförallt på att styra och kontrollera
system, ända ned till varje enskild operativ mekanism i de enskilda operativa
stationerna (Langefors, 1970). Rhenman (1964) diskuterar företaget som ett styrt
system och skiljer på två slag av komponenter: produktiva och administrativa. De
produktiva komponenternas huvuduppgift är att förädla material eller delfabrikat och
de administrativas huvuduppgift är att styra de produktiva komponenterna.

De produktiva komponenterna mottager (= input) material och information, och
informationen fungerar som styrimpuls. Därefter bearbetas materialet i systemet2, och
denna bearbetning styrs dels av styrimpulserna, dels av komponenternas inneboende
karaktär. De produktiva komponenterna  avlämnar också bearbetat material (= output).
Detta material kan antingen gå till annan produktiv komponent i företaget för ytter-
ligare bearbetning eller lämna företaget.

De administrativa komponenterna mottager information (= input) som antingen kan
fungera som ”råmaterial” (av icke fysisk karaktär) för bearbetning eller som
styrimpuls. Därefter sker bearbetning av information och slutligen avlämnas infor-
mation (= output). Den avlämnade informationen skall fungera som styrimpuls och
kan gå till produktiva komponenter, till andra administrativa komponenter eller lämna
företaget. Nedanstående figur är en principskiss över Rhenmans (1964) styrmodell.

Symbollegend 

Produktiv  
komponent

Administrativ 
komponent

Material

Information

Figur 2-2: Rhenmans styrmodell - administrativa och produktiva komponenter
(efter Norrbom, 1971)

I Rhenmans styrmodell är begreppet beskrivningsnivå av stor betydelse (Norrbom,
1971). Tillverkningsavdelningen i en verksamhet kan exempelvis betraktas som en
produktiv komponent, då hela denna avdelning betraktas som en enhet. Om till-
verkningsavdelningen däremot betraktas på en lägre nivå med fler detaljer, kan man se
att denna består både av produktiva och administrativa komponenter. Enligt
definitionen (Norrbom, 1971) mottager och lämnar en produktiv komponent både
material och information, vilket gör det möjligt att betrakta hela företag som en
produktiv komponent.

                                             
2 Rhenman (1964) kallar ett system som omvandlar input till output för process, d v s sätter likhets-
tecken mellan system och process.
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De meddelanden som relaterar olika delsystem till varandra kan i verksamhets-
sammanhang delas i två olika typer av information. Det handlar om operativ
respektive direktiv information. Enligt Langefors (1970) fordras det information av tre
olika slag i ett system:

• Information för att den avsedda händelsen alls skall kunna äga rum (operativ
information)

• Information som kan användas till att öka den lokala effektiviteten (lokal direktiv
information)

• Information som bidrar till att de enskilda händelserna kan samordnas så att
totalmålen tillgodoses tillräckligt väl (global direktiv information)

Styrning av företag och därmed en indelning av system i delsystem har således en nära
relation till företagets mål. Mål och karaktäristika för de delsystem som ingår i
systemet är en viktig utgångspunkt vid indelning av systemet i delsystem. Langefors
(1970) problematiserar delsystem i förhållande till huvudmål och delmål. Enligt
honom är en viktig uppgift för företagsledningen att bestämma sig för vilka
egenskaper som man vill betrakta som väsentliga. ”För varje delsystem måste vidare
något eller några mål eller bivillkor uppställas, som beaktar sammanhangen med det
övriga systemet” (Langefors, 1970, s 127). Mål finns därmed på olika nivåer och
behöver ha en relation till den systemstruktur enligt vilken företaget betraktas.

Vi har funnit att det antal operativa mål (eller styrparametrar) det är
nödvändigt att nöja sig med för de olika huvuddelsystemen måste vara litet
för att den centrala ledningen skall ha en möjlighet till den överblick och
känsla för problemet som är nödvändig för dess bedömning av vilka
målvärdena bör vara. Det kan kännas besvärande att få begränsa sig till ett
så litet antal. Många målparametrar, som ej upplevs som oväsentliga, får
delegeras nedåt (ibid, s 130).

2.1.3 Att överblicka svåröverblickbara system

Det finns en grundläggande princip för arbete med svåröverblickbara system, vilken
formulerades av Börje Langefors, som bygger på den klassiska systemteorin
(Langefors, 1973). Denna benämns teorin om oöverblickbara system. Att skapa
överblick över svåröverblickbara system görs genom att dela in dessa i delsystem, där
ett sådant delsystem sedan delas in i nya delsystem, till dess att ett delsystem är över-
blickbart. Den mänskliga irrationaliteten kräver nedblickande genom flera hierarkiska
nivåer, vilket begränsar den mänskliga överblicksförmågan (Langefors, 1970). Ett
delsystem kan sägas vara överblickbart (Nissen & Andersen, 1977):

• när dess inre struktur saknar intresse för den analys beskrivningen skall stödja
• när det endast har några få, t ex inte mer än sju, relevanta egenskaper

Att skapa överblick innebär ett iterativt förfaringssätt, där följande sekvens av aktivi-
teter utförs (se även figur 2-3) (Langefors, 1973; 1993; Nissen & Andersen, 1977):

a) Angivande av systemets yttre egenskaper
b) Angivande av systemets delar, där systemet (som är i fokus) delas upp i ett

(måttligt) antal delar, som man antar att systemet består av
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c) Angivande av relationerna mellan delarna, där relationerna mellan de delar som
systemet delats in i anges

d) Angivande av varje delsystems yttre egenskaper, där varje enskild del betraktas
som ett nytt system

e) Bestämning av delsystemstrukturens samlade yttre egenskaper och kontroll av att
dessa stämmer överens med det ursprungliga systemets specificerade yttre egen-
skaper. Detta innebär att den införda delsystemstrukturen och respektive del-
systems yttre egenskaper kontrolleras så att detta bildar ett system med det
ursprungliga systemets egenskaper. Då kontrollen inte visar tillfredsställande
resultat återupprepar man moment a till och med moment e. Annars fortsätter man
från moment b med de delsystem som fortfarande uppfattas som oöverblickbara

Det sista momentet är mycket viktigt i och med att detta innebär att det man lärt sig
om delarna eventuellt kan omforma helheten. ”Vid en första ansats till uppdelning
kommer man inte självklart fram till en delsystemstruktur, vars samlade yttre egen-
skaper stämmer överens med det ursprungliga systemets” (Nissen & Andersen, 1977, s
33).

a)  
Angivande av 

systemets yttre 
egenskaper

d) 
Angivande av 
delsystemets 

yttre 
egenskaper

d) -> a) d) d)

b)  
Angivande av  

systemets delar

e)  
Bestämning av  
samlade yttre 
egenskaper 
och kontroll

c)  
Angivande av relationerna mellan delarna

d) d) d) 

c) 

b) e) 

Figur 2-3: Illustration av "den grundläggande principen för arbete med oöverblickbara system"
(efter Nissen & Andersen, 1977)

Langefors (1970) menar att den första fasen i systemkonstruktionen är den kreativa.
Ett utkast till en delsystemstruktur måste i princip göras på intuitiv väg. ”Först vid den
efterföljande analysen kan man vanligen vänta sig att nya delsystem definieras eller att
de först uppställda ändras om” (ibid, s 119). Detta innebär att man har anledning att
vänta sig att den första, intuitiva skissen till delsystemstruktur kommer att innehålla
egenskaper som i ett senare skede inte är helt önskade. Samtidigt är det dock viktigt
enligt teorin om oöverblickbara system att för stora modifieringar inte görs på en gång
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utan  att systematiska test görs efter hand. ”Tack vare möjligheten till systematisk test
efter varje modifiering blir det möjligt att få intuitionen att klara av konstruktionen
trots oöverblickbarheten”(ibid, s 120). Uppfattningen om och överblickbarheten av
systemet växer fram på ett iterativt sätt.

Systemet yttre egenskaper avgränsar således systemet från dess omgivning (se även
Nissen & Andersen, 1977). Detta innebär att man måste ha klart för sig vad som hör
till den beskrivna verksamheten och vad som hör till dess omgivning. Ovan har nämnts
att yttre egenskaper består av det som systemet lämnar ifrån sig respektive tar emot
från omgivningen. ”The typical aspect of external properties is that when an object
exists, its external properties are those that make themselves known, when one looks at
the object from outside, or interacts with it” (Langefors, 1993, s 39).

Yttre egenskaper är alltså det sätt på vilket systemet betraktas ur övriga systems
synvinkel. Inom systemteorin skiljer man mellan yttre, inre och intermediära system-
gränser (Langefors, 1973) i samband med systemavgränsning. I figuren nedan visas
hur dessa gränsbegrepp relateras till varandra. Den yttre systemgränsen avgränsar
systemet mot dess omgivning. Den inre systemgränsen är systemets avgränsning inåt
mot betraktade beståndsdelar, d v s den inre systemgränsen talar om systemets (eller
delsystemets) beståndsdelar. Den inre systemgränsen visas i figuren för ett delsystem.
Samtidigt kan en yttre systemgräns sammanfalla med en inre systemgräns beroende på
betraktelsenivå. Skillnaden mellan inre och yttre systemgräns är dock att den yttre
innebär att man betraktar systemet mot omgivningen och den inre innebär att man
betraktar systemets innehåll. Den intermediära systemgränsen är systemets avgräns-
ning i form av specificerade samband mellan delsystem på en viss nivå inom systemet.
Jag uppfattar den intermediära systemgränsen som relationen mellan olika delsystem
inom ett system.

Delsystem Delsystem Delsystem

Delsystem 

Inre systemgräns  

Delsystem Delsystem

Intermediär  
systemgräns  

System 

Yttre systemgräns  

Figur 2-4: Olika gränsbegrepp i relation till varandra (fritt efter Nilsson, 1994)

Målet är att hitta system och delsystem som är användbara och realiserbara för syftet.
Användbarhet inriktar sig på de yttre egenskaperna, d v s om systemet kommer att
fungera eller bli genomförbart som helhet vid användning, genom att uppfylla specifi-
cerade yttre egenskaper från användarna. Realiserbarhet  inriktar sig på om systemet
(och dess delar) över huvudtaget går att förverkliga eller realisera i praktiken med
hjälp av inre egenskaper. Att testa användbarhet innebär att man verifierar att den
skisserade delsystemstrukturen har de totalsystemegenskaper som specificerats.
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Realiserbarhet är beroende av användbarhetstester för alla delsystemens egna
underordnade delsystemstrukturer på alla nivåer.

Att bestämma ett systems egenskaper handlar således både om att avgränsa systemet
gentemot sin omgivning och indela systemet i delar. I denna avhandling används
begreppet bestämning i betydelsen avgränsning och indelning. Avgränsning innebär en
bestämning av ett systems yttre egenskaper, vilket i sig bygger på en uppfattning om
vad som skall finnas inom systemet. Att indela systemet i delar är avgränsande i sig i
och med att en urskiljning av delar innebär att delarna behöver avgränsas i förhållande
till varandra. Avgränsning och indelning har således flerfunktionella roller i betydelsen
av att både vara avgränsande och indelande.

2.1.4 Systemets omgivning

En av de största poängerna med systemtänkandet är följaktligen att skapa överblick
genom indelning av system i delsystem. Enligt Churchman (1968) ingår ett system i ett
större system varför det är viktigt att förstå systemets målsättning och miljö. Ett
system är alltid inbäddat i ett större system. Att betona målsättningar med ett system
innebär att det blir naturligt att också fråga sig vems målsättningar som skall
tillgodoses. Churchman (1968) menar därför att system har kunder. I och med att
systemet enligt Churchman (ibid) betraktas utifrån dess målsättning blir det också
viktigt att fokusera på systemets omgivning (miljö).

Om vi antar att man har haft en viss framgång med att bestämma systemets
målsättning (’prestationsmått’), blir nästa aspekt av systemet, som
systemanalytikern tar i beaktande, dess omgivning / ’miljö’. Systemets miljö
är det som ligger ’utanför’ systemet (Churchman, 1968, s 39).

Ett sätt att tala om ett företags omgivning är att diskutera utifrån en intressentmodell
(Norrbom, 1971). Detta är en modell som visar vilka parter som bidrar till företagets
överlevnad samt de samband som råder mellan parterna och företaget. Dessa parter,
d v s företagets intressenter, lämnar något slag av bidrag till företaget och ställer i
gengäld krav på belöningar. ”Följande parter brukar anges som företagets intressenter:
ägare, långivare, anställda, leverantörer, kunder, stat och kommun samt företags-
ledningen” (Norrbom, 1971, s 76). Seiler är en annan systemteoretiker som förutom
dessa intressenter framhåller att företaget också påverkas av konkurrenter inom samma
bransch, företag i andra branscher, samhällsnormer och kultur, konjunktur och politik
samt naturen med dess miljö (Seiler, 1967).

Norrbom (1971) menar att en begränsad definition av systembegreppet är: ”ett system
bildas av objekt, vars samband i vissa avseenden är starkare än mellan samma objekt
och objekt utanför systemet” (ibid, s 10). Detta innebär i så fall att starka bindningar
mellan objekt skall betraktas inom ett och samma system och svagare bindningar
innebär att det ena objektet hamnar utanför systemet. Norrbom (ibid) menar också att
man måste göra ett urval av företeelser, vilka får bilda delar i det system som vi
intresserar oss för. Vid val av företeelser som man vill skall ingå i det system som man
koncentrerar sig på, bör man välja sådana som bedöms vara relevanta i förhållande till
det problem som man vill förstå och eventuellt även lösa.
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Att avgränsa en verksamhet innebär att man på samma gång avgränsar de syften som
man skall nå med beskrivningen av systemet (Nissen & Andersen, 1977). Jag kan
därför se att man väljer att avgränsa system genom att antingen studera problem/
möjligheter (Nissen & Andersen, 1977; Norrbom, 1971), mål (Langefors, 1970) eller
att skapa förutsättningar för välgrundade beslut (Norrbom, 1971). Den beskrivning
som man vill göra av verksamheten skall uppfylla det syfte man har med att göra
beskrivningen.

2.1.5 Grunder för indelning av system i delsystem

Vad är egentligen ett delsystem i en verksamhet? Jag upplever systembegreppet som
tämligen abstrakt, då nästan allting kan uppfattas som system. I och med att relationer
mellan delsystem studeras, behöver delverksamheterna (delsystemen) på något sätt
hänga ihop med varandra. Nissen & Andersen (1977) ger exempel på grunder för upp-
delning av en verksamhet i delverksamheter:

• Funktionell uppdelning, vilket innebär att delverksamheterna utför olika funktioner
(aktiviteter) med specifikt syfte. På den övergripande nivån får man då omfattande
funktioner (stora aktiviteter) såsom exempelvis producera, leda, planlägga etc. På
detaljnivån får man istället mera snävt avgränsade funktioner (mindre aktiviteter)
såsom arkivera, betjäna maskin, lasta, etc3

• Organisationsmässig uppdelning, vilket innebär att organisatoriska enheter bildar
verksamheter. På den övergripande nivån återfinns då de mest omfattande
organisatoriska enheterna och på den detaljerade nivån små organisatoriska enheter
(grupper och ända ned till enskilda personer)

• Geografisk uppdelning, vilket innebär att verksamheter som är utspridda på flera
orter ses som separata delverksamheter. Det är dock så att en geografisk
uppdelning inte normalt kan tillämpas på lägre nivåer utan man övergår då till
funktionell eller organisationsmässig uppdelning

• En uppdelning som ger minsta möjliga antal relationer mellan delverksamheter,
vilket innebär att man strävar efter att hålla nere antalet relationer mellan urskilda
delverksamheter. Det kan finnas skäl att söka efter en uppdelning som ger få
strömmar av meddelanden mellan delverksamheter

Hugosson m fl (1983) talar om indelning av verksamheter i funktionella delsystem,
vilket jag uppfattar som uppgifter som skall lösas. Begreppet funktion känns dock
något oklart. Man skulle kunna se denna indelningsgrund som en hybrid mellan en
funktionell och en organisationsmässig uppdelning. ”Inom området (verksamhets-
systemet) skapas en struktur genom att olika verksamhetsdelar med bestämda upp-
gifter (funktioner) relateras till varandra” (ibid, s 56).

Stor flexibilitet tycks vara möjlig vad gäller indelningsgrunder för delsystem. Enligt
Nissen & Andersen (1977) bör man låta listor över problem och möjligheter utgöra
indelningsgrund. Speciellt viktigt är att ha i beaktande vem som berörs av problemen.

                                             
3 Den funktionella uppdelningen tillämpas även av Lundeberg m fl (1978) vid framställning av s k
verksamhetsgrafer.
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Då problem eller möjligheter berör organisatoriska enheter kan det vara lämpligt att
välja en organisationsmässig uppdelning.

2.1.6 Verksamhetsbeskrivning på systemteoretiska grunder

Nissen & Andersen (1977) föreslår en teknik för att beskriva verksamheter, som de
kallar för SVB-tekniken (Systematisk VerksamhetsBeskrivning). Denna teknik
grundas i ovan beskrivna systemteori. Tekniken består av två huvuddelar, som kallas
för strukturbeskrivande och egenskapsbeskrivande.

Den strukturbeskrivande delen ger möjlighet att betrakta en verksamhet såsom
uppbyggd av delverksamheter som är förbundna med kanaler, i vilka det strömmar
meddelanden, fysiska föremål och människor. Den huvudsakliga beskrivningsformen
för denna del är grafiska framställningar. Man menar att en åskådlig presentationsform
är väsentlig för en god kommunikation bland och med användare. Struktur-
beskrivningen omfattar grafer på olika detaljeringsnivåer, där man börjar med en graf
på den översiktliga nivån (jfr med avsnitt 2.1.3). Därefter går man steg för steg vidare
med att beskriva allt mindre omfattande delverksamheter genom hierarkisk
nedbrytning.

Den strukturbeskrivande delen är mer fast till sin karaktär, vilket innebär att den
inriktar sig på sidor som är relativt stabila över tiden. Egenskaper hos de företeelser
som man refererar till ändrar sig dock med tiden, varför man skiljer på dessa
beskrivningar. Genom att ta sin utgångspunkt i den strukturbeskrivande delen
beskriver den egenskapsbeskrivande delen olika kvantitativa och kvalitativa egen-
skaper hos delverksamheter, kanaler och flöden. I den strukturbeskrivande delen visas
de yttre egenskaperna hos delverksamheter, vilka består i att de tar emot och avger
vissa mängder från respektive till sin omgivning. Egenskaper som dokumenteras
hänför sig till någon delverksamhet, kanal, mängd eller flöde av mängder, där egen-
skaperna alltid skall ge värden på angivna egenskaper. Nissen & Andersen (ibid)
skiljer mellan tre olika typer av egenskaper:

• Egenskaper hos delverksamheter
• Yttre egenskaper, där exempelvis omvandlingstid (från input till output) och

utbytesrelationer4 studeras
• Inre egenskaper, där resurser som gör det möjligt att realisera de yttre

egenskaperna studeras
• Egenskaper hos kanaler, vilket innebär att egenskaper såsom t ex transportavstånd,

hur snabbt en mängd kan komma från en delverksamhet till en annan, hur stor
volym mängder som kan transporteras studeras

• Egenskaper hos flöden av mängder, där innehållet i en kanal för en viss tidsperiod
studeras. Det kan handla om att man exempelvis studerar hur mycket av en viss
mängd som flödar från en delverksamhet till en annan

                                             
4 Med utbytesrelation menas i detta sammanhang att man studerar kvantitet in (t ex av en råvara) till en
verksamhet som ger en kvantitet ut (av någon slutprodukt).
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I och med att den egenskapsbeskrivande delen varierar starkt över tiden behövs en
tidsreferens på de egenskaper som beskrivs. Tidsreferens kan avse en bestämd tidpunkt
eller en bestämd tidsperiod.

2.1.7 Klassisk och mjuk systemteori

Checkland (1993) menar att system kan klassificeras i olika typer. Han skiljer mellan
naturliga system, designade fysiska system, designade abstrakta system, översinnliga
system samt bemannade system (eng. human activity system). Den sista typen är en
typ av system som involverar mänsklig aktivitet.

The research on real-world problem-solving to be described later, which
has been much concerned with systems of this type, suggests that it is
essential always to include with a description of human activity system an
account of the observer and the point of view from which his observations
are made (ibid, s 118).

Checkland (ibid) opponerar sig mot s k hårda system och menar att detta tänkande inte
är möjligt när vi har att göra med verksamheter, s k mjuka system, i vilka det försiggår
mänsklig aktivitet. Hårda system är den typ av system som den klassiska systemteorin
försöker hantera. Konsekvensen av detta blir att Checkland vänder sig emot det sätt på
vilket överblickbarhet skapas över verksamheter enligt Langefors teori om oöverblick-
bara system (TOS), beroende på att Langefors tar sin utgångspunkt i ett tänkande om
hårda system och försöker att applicera detta på verksamheter. Nurminen (1981)
opponerar sig på liknande sätt. Figur 2-5 är en översikt över den metod som Checkland
(1993) förespråkar för att angripa ostrukturerade problem.

1. The problem 
situation: 

unstructured

2. The problem 
situation: 
expressed

3. Root definition of 
relevant systems

4. Conceptual  
models

5. Comparison 
of  

4 with 2

6. Feasible, desirable 
changes 

---- 
---- 

7. Actions to 
improve the 

problem situation

4a: Formal 
system concept

4b: Other 
systems thinking

 Real world 

 Systems thinking 

Figur 2-5: Metod för att angripa ostrukturerade problem (Checkland, 1993)
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Centralt i Checklands metod är en s k ’root definition’. ”A root definition should thus
be a concise description of a human activity system which captures a particular view
of it” (Checkland, 1993, s 167). Detta innebär att ett och samma bemannade system
kan betraktas på olika sätt. En ’root definition’ görs utifrån akronymen CATWOE,
vilken står för:

• C = Customers, vilket innebär dem som systemets aktiviteter påverkar
• A = Actors, vilket är de aktörer som utför huvudaktiviteterna i systemet
• T = Transformation process, vilket innebär vilka inputs som transformeras till vilka

outputs samt vilka huvudsakliga aktivitetsverb som behövs för att beskriva
systemet

• W = Weltanschauung, vilket innebär det sätt som världen betraktas på
• O = Ownership, vilket innebär det organ som är angeläget om systemet och har den

yttersta makten att säkerställa dess existens
• E = Environmental constraints, vilket innebär egenskaper hos systemets omgivning

och/eller större system som måste beaktas

Vid en ’root definition’ av ett bemannat system karaktäriseras alltså ovanstående
bokstäver (C, A, T, W, O samt E). Denna karaktärisering är sedan utgångspunkten för
konceptuell modellering av systemet. I steg fyra enligt figuren ovan görs en modell för
att beskriva det aktivitetssystem som behövs för att uppnå den transformation som
beskrivs i definitionen (’root definition’).

En konceptuell modell som beskriver aktivitetssystemet innehåller en mängd
aktiviteter som är relaterade till varandra. Utgångspunkten tas i de verb som beskriver
transformationsprocessen i ’root definition’.

The aim is to build an activity model of what must go on in the system.
Particular hows (including such things as roles, organizational structures,
and specific ways of carrying out activities) must be included only if they
are specifically named in the root definition. They may of course be
included in subsequent more detailed models obtained by the expansion of
the first-level model (Checkland, 1993, s 286).

Innehållet i modellen är således beroende av hur definitionen (’root definition’) är
utformad. Med andra ord förekommer en nedbrytning av den övergripande modellen i
mer detaljerade modeller.

En viktig skillnad mellan hårda och mjuka system är att mjuka system kan betraktas på
olika sätt medan hårda system betraktas på endast ett sätt.

’Hard’ systems methodology is concerned only with a single W: a need is
defined or an objective is stated, and an efficient means of meeting the need
or reaching the objective is needed. In ’soft’ systems methodology we are
forced to work at the level at which Ws are questioned and debated, ’soft’
problems concerned with different perceptions deriving from different Ws
(Checkland, 1993, s 219).
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2.1.8 Systemteorins användningsområden

Systemteorin verkar vara användbar i många olika sammanhang. Efter denna korta
genomgång av teorins innebörd går det att konstatera att systemteori i stort sett kan
appliceras på vilket område som helst i syfte att skapa en förståelse för och överblick
över ett visst fenomen. Systemteorin är ett sätt att skapa överblick över fenomen, där
många av de beskrivningar som genereras syftar till att användas som
kommunikations- och beslutsunderlag för människor.

Denna avhandling är skriven inom ämnesområdet informationssystemutveckling, där
till och med benämningen på området i sig innehåller systembegreppet. Detta visar att
ämnesområdet hanterar komplexiteter. Området handlar bland annat om att skapa
informationssystem som skall användas i verksamheter. Då informations-
systemutveckling bedrivs kan man på flera sätt dra nytta av formaliserade beskriv-
ningar av verksamheten, där informationssystemet skall fungera. Formaliserade
verksamhetsbeskrivningar kan vara till hjälp (Nissen & Andersen, 1977):

• för att studera samspel mellan verksamhetens organisation och kraven på nya
informationssystem i stort

• för att i en modell prova om en ändrad verksamhet kan väntas fungera som avsett
• för att finna sätt att dela upp utvecklingen av aktuella informationssystem på flera

avgränsade sådana, samtidigt som man håller reda på eventuella samband mellan
dessa

• för att få en utgångspunkt för en närmare analys av ett informationssystems
innehåll

• för att få stöd i uppskattningar av de nyttiga effekter och kostnader som en ny
verksamhet kan ge upphov till

I en förändringsanalys (se bl a Goldkuhl & Röstlinger, 1988), vilket är en pre-fas till
en systemering, är verksamhetsbeskrivningar mycket användbara. I en förändrings-
analys analyseras problem och mål för att sedan formulera förändringsbehov samt för
att bestämma förändringsåtgärder. En förändringsanalys behöver inte leda till
utveckling eller modifiering av informationssystem, utan kan lika väl leda till beslut
om utveckling av organisation, personal, verksamhetsidé, mål, marknadsföring etc.
Oavsett vilket resultat som förändringsanalysen ger avser analysen många gånger en
verksamhet, där försök till överblick över komplexiteten görs inom ramen för
förändringsanalysen. Jag har genomfört ett flertal förändringsanalyser, även om ett
strikt systemteoretiskt angreppssätt inte tillämpats, där det visat sig att
verksamhetsbeskrivningar är viktiga för att få en förståelse för vad problem, mål,
förändringsbehov och förändringsåtgärder innebär för verksamheten. Dessutom kan
konstruktionen av verksamhetsbeskrivningar ”trigga” nya insikter om denna.

Ett systemteoretisk perspektiv på verksamheter används också inom företagsekonomin
(Checkland, 1997). Inom detta område studeras företag på olika sätt, där en aspekt är
ledning och styrning av verksamheter. En annan aspekt är olika typer av lönsamhets-
beräkningar och redovisningsprinciper. Ramström (1969a) tillämpar ett system-
teoretiskt perspektiv på verksamheter vid administrativ analys. Langefors (1970)
redogör bland annat för en syn på hur verksamheter kan betraktas för att möjliggöra
företagsstyrning, baserad på systemteorin. Här är bland annat målhierarkier en viktig
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fråga för att kunna fatta rationella beslut, som bygger på förståelse om verksamheten
(systemet). Systemteorin har också betydelse vid planerings- och förändringsarbete (se
Ramström, 1969b; Rhenman, 1969).

2.2 Antites: Ett processperspektiv på verksamheter

2.2.1 Drivkrafter för en förändrad syn

I ett antal existerande koncept för verksamhetsutveckling är processperspektivet
rådande. Den s k tidiga processkolan innebär en fokusering på aktiviteter, kunder och
flöden (Hammer & Champy, 1994). Nya tekniker och fokuseringar måste hittas för att
göra det möjligt för företag att överleva i den hårdnande konkurrensen. ”För att lyckas
i sina strävanden var företagen tvungna att frigöra sig från avdelningstänkandet och
istället tänka i termer av processer, vilket inte är någon lätt uppgift för företag som i
åratal varit organiserade i traditionella mönster” (Hammer & Champy, 1994, s 11).

Hammer & Champy (ibid) riktar kritik mot nuvarande företag där man menar att dessa
är överdimensionerade, otympliga, stelbenta, tröga, konkurrenssvaga, fantasilösa,
ineffektiva, nonchalanta mot kundernas behov och förlustbringande. Företagsledare
(ibid, s 23-24) vill ha bantade, viga, flexibla, alerta, konkurrensdugliga, innovativa,
effektiva, kundorienterade och vinstgivande företag. Vad är då anledningen till att
företagen inte fungerar som företagsledarna vill? Hammer & Champy menar att det
beror på företagens sätt att arbeta och menar att:

• ofta är företags mål att snabbt kunna expediera kundernas mål en illusion
• ofta är företagets delar effektiva på bekostnad av effektiviteten i företaget som

helhet. Länkarna mellan olika aktiviteter fokuseras inte tillräckligt väl. Respektive
enhet gör vad den skall, men systemet som helhet fungerar inte tillfredsställande

• arbete som kräver samarbete mellan och koordinering av flera olika avdelningar
inom ett företag blir ofta problematiskt

• även då arbetet i fråga kan ha en väsentlig inverkan på resultatet saknas det ofta
någon på företaget som har ansvar för det

Historiskt sett har många organisationer byggts upp kring tanken på specialisering och
fragmentering av arbetet. Ju större organisation, desto större specialisering och desto
fler separata arbetsmoment. ”Den här sortens organisationsstruktur var även idealisk
för kontroll och planering. Genom att bryta ner arbetet i sina beståndsdelar kunde
arbetsledarna garantera en jämn och precis arbetsinsats, och detsamma gällde för
arbetsledarnas överordnade” (ibid, s 23-24). Kunden var inte personlig för företaget,
utan kunden och hans reaktioner på företagens strategi blev en ansiktslös siffermassa
som segade sig upp genom pyramidens skikt.

Hammer & Champy (ibid) menar att det finns tre drivkrafter som i kombination
tvingar fram en förändring i det sätt på vilket företag behöver agera och organiseras5.
Dessa krafter är inte nya, men de ser helt annorlunda ut nu än förr. Drivkrafterna är:

                                             
5 Observera att dessa drivkrafter identifierats i början av 90-talet, men att man fortfarande kan anse
dem som gällande.
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• Kunderna tar över, vilket innebär att det är köparen och inte längre säljaren som
har övertaget. Varenda kund blir viktig. Kunderna meddelar leverantören vad de
vill ha, när de vill ha det, hur de vill ha det samt hur mycket de är villiga att betala

• Konkurrensen hårdnar, vilket innebär att den som erbjuder lägst pris, högst kvalitet
och bäst service kommer att bli norm för alla företag i branschen. Därmed kommer
också de effektiva företagen att tränga undan de ineffektiva

• Förändringen kommer att ske konstant, vilket innebär förkortning av livscykler
både för varor och tjänster, men även för utveckling och marknadsföring av dem

”Dessa tre krafter – kunder, konkurrens och förändring – har skapat ett helt nytt affärs-
klimat, och det blir alltmer uppenbart att organisationer som en gång skapades för att
fungera i en viss miljö inte nödvändigtvis fungerar bra i en annan” (ibid, s 31).
Flexibilitet och snabba reaktioner blir således viktiga nyckelord. Att förändra
företagets konkurrensförmåga handlar inte om att få de anställda att arbeta hårdare
utan om att lära dem att arbeta annorlunda. Det betyder att företagen och deras
anställda måste överge många av de principer och tekniker som givit dem framgång
under lång tid. ”The language of business is now about how to plan when you can’t
predict, how to be adaptable, and how to handle the discontinuities of change.
Organizational change is now process- rather than structure-centered” (Keen, 1997, s
11).

2.2.2 Processer: Värdeökande aktiviteter för att tillfredsställa kunden

En viktig inspirationskälla för processtänkandet är Porters (1985) värdekedjemodell6. I
denna modell ses verksamheten som en sekvens av aktiviteter som skall skapa högt
värde för kunden, där varje aktivitet skall vara värdeökande för resultatet och för
kunden. Att tänka i processer innebär att fokus sätts på de aktiviteter som utförs för att
tillfredsställa kunden. Processtänkandet sträcker sig bortom det funktionella tänkandet.
Olika aktiviteter som ingår i processer utförs ofta av skilda aktörer inom olika
organisatoriska ansvarsområden.

I kapitel 6 görs en genomgång av ett antal synsätt på begreppet process. Att tänka i
processer innebär en horisontell och flödesorienterad syn på verksamheten för att sätta
kunden i fokus. Processer består av aktiviteter som transformerar input till output.

Det processorienterade synsättet är ett uttryck för en helhetssyn med fokus på
verksamhetens kund där processerna ”spänner” över olika avdelningar (se Figur 2-6).
Länkar mellan skilda aktiviteter behöver säkerställas och de aktiviteter som utförs
behöver vara värdeökande för kunden.

                                             
6 Se kapitel 6 för en fördjupad diskussion om Porters värdekedjemodell.
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Figur 2-6: Funktions- (avdelning) kontra processtänkandet
(fritt efter Rummler & Brache, 1995; Davenport, 1993)

Många gånger saknar processer en ansvarig, vilket innebär att det inte finns någon i
verksamheten som övervakar hela processen och dess resultat.

The danger lies in the fact that when managers see their organizations
vertically and functionally, they tend to manage them vertically and
functionally. More often than not, a manager of several units manages
those units on a one-to-one basis. Goals are established for each function
independently (Rummler & Brache, 1995, s 6).

Genom att hålla fast vid en funktionsorienterad organisation finns det därför risk för
att varje del optimeras på bekostnad av helheten. Genom att istället anlägga en
processorienterad syn på organisationens verksamhet betonas ett kundorienterat
perspektiv på denna. Detta innebär att processerna innehåller de aktiviteter, och
därmed utgör den struktur för organisationen, som krävs för att producera värde för
organisationens kunder (se bl a Davenport, 1993).

Även om en viss avdelning inom organisationen fungerar perfekt är överlämning
mellan avdelningar ofta förenade med köer, anhopningar och väntetider (Hammer &
Champy, 1994). Ytterligare ett syfte med att anlägga en processorienterad syn på
verksamheter är därför att möjliggöra förkortning av ledtider. Ledtid definieras som
summan av liggtid (väntetid) och aktiv tid (behandlingstid) (se Lind, 1996a) för ett
objekt som flödar i processen. Genom att tänka i processer, vilka spänner över flera
avdelningar, kommer innehållet i processerna idealt att kunna flöda från aktivitet till
aktivitet utan oreflekterade avbrott.

Dessutom innebär processorientering att förutsättningar för och konsekvenser av
genomförandet av aktiviteter/processer kan studeras. Bland annat kan resonemang
föras om parallellisering och sekvensiering i syfte att säkerställa att förutsättningar för
genomförandet av olika aktiviteter skapas på ett tidigt stadium.

2.2.3 Bestämning av processer

Vid genomgången av systemteorin i ovanstående avsnitt betonas behovet av att dela in
helheter i olika delar för att skapa ordning och reda. Processtänkandet är också
orienterat mot helheter, men dessa helheter går på en annan ledd. Vilka delar talar man
om i den processorienterade synen?
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Ofta används olika prefix till begreppet process för att visa syftet med processen eller
dess funktion. Davenport (1993) talar exempelvis om olika typer av processer som
grund för indelning av verksamheter (affärsdrivande). Författaren identifierar följande
typer av processer:

• Kundkontaktsprocesser (s k customer-facing processes), vilka är processer som
involverar direktkontakt med kunder. Kundkontaktsprocesser delas i sin tur in i
marknadsförings-, försäljnings- och eftermarknadsprocesser

• Produkt- och tjänsteutvecklings- samt leveransprocesser, vilka är processer som är
länkade till kundkontaktsprocesserna. Dessa processer skapar förutsättning för och
är integrerade med kundkontaktsprocesserna. I denna typ av processer ingår bland
annat tillverknings- och logistikprocesser men även utvecklingsprocesser

• Ledningsprocesser, vilka är processer som involverar planering och budgetering,
strategiformulering, resursallokering etc

Harrington (1991) talar om två huvudsakliga typer av processer:

• Produktionsprocesser, vilka är processer som kommer i kontakt med produkten
som skall levereras till den externa kunden fram till dess att den är packad.
Produktionsprocesserna involverar inte leveransprocesser

• Verksamhetsprocesser7, vilka inkluderar alla processer som stödjer produktions-
processen. Författaren tar med andra ord sin utgångspunkt i verksamhetens
produktion. Orderprocessen nämns som ett exempel på process som tillhör denna
typ

Även Rummler & Brache (1995) gör en indelning i olika typer av processer. De talar
om:

• Primärprocesser (kärnprocesser), vilka resulterar i en produkt eller service som
mottas av en organisations externa kund. Exempel på processer inom denna typ är
produkt- och tjänsteutveckling, tillverkning, kundservice, fullföljande av åtaganden

• Stödprocesser, vars output är osynlig för den externa kunden. Exempel på
processer inom denna typ är utbildning, inköp, budgetering

• Ledningsprocesser, vilka syftar till att stödja verksamhets- (eller affärs-)
processerna. Här ingår bland annat målformulering, resursallokering, strategisk och
taktisk planering

Enligt Hammer & Champy (1994) bör processer döpas efter vad som händer från
början till slut. Exempelvis menar de att namnet produktion snarare låter som en
avdelning än en process. Produktion bör hellre kallas anskaffning-till-leverans-process.
Hammer & Champy (ibid) talar dock inte om några speciella typer av processer, utan
verkar vara tämligen situationsanpassade, d v s varje företag har sitt eget sätt att döpa
sina processer.

Det är ingen tvekan om att ovan nämnda författare ser processer som bestående av
aktiviteter och att processers helheter karaktäriseras genom att använda något prefix
till begreppet process. Dessutom talas det om under- respektive delprocesser för att

                                             
7 I och med att engelskans ”business”-begrepp har två olika betydelser i det svenska språket är det
svårt att veta om Harrington (1991) menar verksamhets- eller affärsprocess.
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kunna uttrycka mellannivån mellan den övergripande processen och aktiviteterna (se
bl a Davenport, 1993).

Att tillämpa en processorienterad syn på verksamheter innebär alltså att syftet med
olika processer betonas, då output skapas baserad på input. Kunden står i centrum,
varför olika kundprocesser behöver identifieras och övriga processer i verksamheten
relateras till dessa kundprocesser. Länkarna mellan olika typer av processer behöver
klargöras. Lind (1996ab) har tidigare gjort en kritisk analys av hur processbegreppet
tillämpas. I denna analys identifierades två olika typer av processer, nämligen ax-till-
limpa-processer (från råvara till färdig produkt) och kund-till-kund-processer (från
marknadsföring till leverans). Dessutom verkar ledningsprocess vara en viktig typ av
process som grund för att leda och styra verksamheter. Utgångspunkt behöver dock tas
i de processer som involverar kunden.

Även inom den processorienterade synen tillämpas en indelning i delar, för att kunna
tala om olika abstraktionsnivåer och skapa överblick. De nivåer som jag identifierat är:

• Huvudprocess, som kan vara av olika typer och där prefixet på begreppet process
talar om vilket fokus som processen har

• Delprocess
• Aktivitet

Frågan är på vilka grunder som indelning i dessa delar skall ske. Grunder för att
bestämma, d v s avgränsa och indela, delarna och för att relatera dessa delar till
varandra saknas (se Davenport, 1993, s 27-28).

2.2.4 Processtänkande - en reaktion mot systemtänkande?

Det har således skett en faktisk övergång från att tänka i system till att tänka i
processer. Processtänkandet är en reaktion mot de tolkningar som görs i systemteorin,
där konsekvensen av att anlägga ett systemteoretiskt perspektiv på en verksamhet ofta
resulterar i en funktionell indelning. Frågan är då om processtänkande med dess
helheter och delar är en annan tillämpning av systemteorin eller om processtänkande
representerar ett annat perspektiv? Låt oss se på likheter och skillnader.

2.3 Jämförelse system och process

Detta kapitel fokuserar på hur den komplexitet som verksamheter innebär skall kunna
reduceras i samband med system- och verksamhetsutvecklingsarbete. Två perspektiv
har beskrivits, systemteoretiskt (såväl klassisk som mjuk systemteori) och process-
orienterat, som grund för att uppfatta och tolka organisationers verksamhet. Perspek-
tiven är inte varandras motpoler, utan betraktas som tes och antites, där vissa aspekter
från tesen används för att formulera antitesen, samtidigt som antitesen också innehåller
reaktioner mot tesens grunder. Detta avsnitt är ett försök att visa på likheter och
skillnader mellan dessa två perspektiv.

En indelning av helheten i olika delar behöver ske för att skapa överblick och reducera
komplexitet. Båda perspektiven resulterar i detta, även om grunderna är något olika. I
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systemteorin8 talas det om system respektive delsystem i vilka input omvandlas
(transformeras) till output. I processteorin9 talas det om huvudprocesser (av olika
typer), delprocesser och aktiviteter, vilka också transformerar input till output. Den
minsta analysenheten i systemteorin är ett överblickbart delsystem10 och den minsta
analysenheten i processteorin är en aktivitet11.

Om det är så att båda teorierna fokuserar på transformation eller omvandling av input
till output, är det då inte samma sak som avses? Man skulle förmodligen kunna hävda
att allting som delas in i olika delar är system. Samtidigt är det ändå så att den
klassiska systemteorin och den reaktion som processteorin innebär fokuserar på två
olika aspekter. I den klassiska systemteorin delas system in i delsystem i syfte att styra
och kontrollera systemet. Det föreligger m a o en betoning på det som finns innanför
systemgränserna. I verksamhetssammanhang resulterar detta i ett internt fokus på
verksamheten. Churchmans erkännande av miljö och kunder är en övergång till en
mjukare systemteori. Checklands ’root definition’ är ett sätt att lyfta fram systemets
omgivning i form av kunder, omgivning, ’ägare’ samt input och output. I processteorin
däremot fokuseras snarare det resultat som skapas för kunden, då detta skall vara av
värde för densamma. Man tar sin utgångspunkt i vikten att tillfredsställa kundbehov
och därmed också konsekvenserna internt i verksamheten av de processer som kund-
kontakt innebär.

Denna skillnad i fokus ger också konsekvenser för den resulterande strukturen av
verksamheten som helhet. Min tolkning av systemteorin är att den är abstrakt i och
med att en uppdelning av verksamheten i delar kan göras på många olika grunder.
Detta beror bland annat på att systembegreppet är tillämpbart i många olika samman-
hang, där studier av verksamheter är en tillämpning av detta perspektiv. Då ett system-
teoretiskt perspektiv anläggs på verksamheter är styrande och styrda system i fokus.
Nära relaterat till styrning är ansvar och därmed också organisatoriska enheter. Detta
innebär att ett systemteoretiskt perspektiv på en verksamhet ofta resulterar i ett fokus
på verksamhetens organisatoriska funktioner och därmed ett alltför otillräckligt fokus
på dem som verksamheten finns till för. I processteorin fokuseras snarare aktiviteter
och framförallt samband mellan aktiviteter, vilket då resulterar i olika aktivitetskedjor.
Aktivitetskedjor är ansvarsöverskridande! Dessa aktivitetskedjor är beståndsdelar i
delprocesser, som i sin tur är beståndsdelar i huvudprocesser (av olika typer). Om man
ställer dessa två syner, eller sätt att skapa överblick av komplexa system, mot varandra
kan man konstatera att en nedbrytning av system i delsystem som i sin tur bryts ned i
delsystem inte harmoniserar med processteorins syn på aktivitetskedjor och flöden.
Enligt definition är aktiviteten processens minsta beståndsdel. Samspel med andra
aktiviteter betonas för att på så sätt åstadkomma en horisontell syn på verksamheten.
Ett delsystem (i systemteorin) på en lägre hierarkisk nivå kan naturligtvis ses som en
aktivitet, men i och med att verksamhetsbeskrivningar baserade på systemteoretiska

                                             
8 I detta avsnitt används begreppen systemteori och systemteoretiskt perspektiv synonymt.
9 I detta avsnitt används begreppen processteori och processorienterat perspektiv synonymt.
10 Notera att övergången från den klassiska systemteorin till mjuk systemteori innebär att
verksamhetens aktiviteter lyfts fram. Jämförelsen här avser därför processteori i relation till den
klassiska systemteorin.
11 Notera att jag tillämpar en annan analysenhet i det vidareutvecklade processbegreppet (se kapitel 7).
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grunder innebär att man måste gå uppåt via en mängd hierarkiska nivåer och sedan ner
igen för att kunna se vilken aktivitet som är sammankopplad med delsystemet, blir det
svårt att inom systemteorin få en överblick över aktivitetskedjor. Om det gäller länkar
mellan olika aktiviteter mellan olika avdelningar måste man oftast gå upp till det totala
systemets delsystem för att sedan gå ned igen i strukturen. Inom systemteorin saknas
ett tänkande om kontextuell relatering (se kapitel 4) av aktiviteter, vilket kan skönjas i
den processteori som beskrivits i detta kapitel.

Inom processteorin ses organisationens verksamhet (och även interaktionen mot
omvärlden) som bestående av ett flertal huvudprocesser (av olika typer), och dessa i
sin tur består av nya huvudprocesser (av olika typer) alternativt delprocesser. Del-
processerna består av aktiviteter. Dessa tre begrepp (huvudprocess, delprocess och
aktivitet) skall inte betraktas som de enda tre nivåerna, utan det kan finnas betydligt
fler hierarkiska nivåer mellan huvudprocess och aktivitet. Det kan därför tyckas att
även processindelning innebär en hierarkisk indelning av en större helhet. Detta är i
och för sig sant, men inom processteorin anges inte vilket angreppssätt som skall
tillämpas för att skapa överblicken, vilket man gör inom systemteorin, där hierarkiska
nedbrytning används för att komma ned på detaljerad nivå. Om processteorin betraktas
som en antites mot tesen systemteori skulle jag vilja påstå att man har missat att ta med
hur indelning av verksamheter i processdelar skall ske. Teorin om oöverblickbara
system är dessutom rekursiv i betydelsen att samma resonemang om hierarkisk ned-
brytning av system går att tillämpa på olika systemnivåer. Processteorin uttrycker inte
denna rekursivitet, utan processteorins delar (huvudprocess, delprocess och aktivitet)
är snarare ett uttryck för ett behov av olika abstraktionsnivåer vid betraktandet av
verksamheter.

Det råder också en skillnad mellan systemteorin och processteorin vad gäller
relationerna mellan olika delar (se Figur 2-7) för en viss betraktelsenivå. I system-
teorin finns det relationer mellan delsystemen inom ett system för en viss betraktelse-
nivå (intermediär gräns) samt mellan olika hierarkiska nivåer (inre egenskaper för ett
visst delsystem). Man skulle därför kunna säga att systemteorin betonar inre relationer
mellan delsystem samt vertikala (hierarkiska) relationer mellan system och delsystem.
I processteorin fokuseras aktivitetskedjor som vid utförandet skall vara värdeökande
för kunden. Detta innebär i så fall att det också måste finnas en horisontell relation
mellan olika delar, vilka är relationen mellan processer på en övergripande nivå och
relationen mellan aktiviteter på den lägsta nivån. Samtidigt talas det om olika nivåer av
processbegrepp, vilket innebär att det finns behov av att se saker och ting i större
helheter. Jag kan därför se att processteorin förespråkar inre relationer mellan
delsystem, horisontella relationer mellan system och delsystem samt vertikala
(hierarkiska) relationer mellan system för att möjliggöra en fokusering på kunden
(uttryckt i systemteoretiska termer). De gråa rutorna i den övre delen av nedanstående
figur visar avsaknaden av relationer i systemteorin och det som processteorin betonar.
Den övre delen av figuren visar den hierarkiska nedbrytningen som görs i systemteorin
för att skapa överblick. Den nedre delen av figuren visar processteorin och dess olika
nivåer, utan att för den skull förespråka ett visst angreppssätt för att nå överblicken.
Observera att länkarna mellan aktiviteterna accentueras samt att kunden betonas i den
nedre delen av figuren.
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Figur 2-7: Att skapa överblick med stöd av system- och processteori

Det finns dessutom en annan dimension som skiljer system- och processteorin åt. Inom
ett och samma system (i systemteorin) uttrycks relationer mellan olika delsystem
(intermediär gräns). Vad utgörs då dessa relationer av? Enligt Nissen & Andersen
(1977) ligger det ingen värdering i hur olika delsystem placeras inbördes i en beskriv-
ning. ”Man placerar i stället ut delverksamheterna så att graferna blir lätta att läsa”
(ibid, s 64). Även om olika delsystem relateras till varandra genom kanaler och flöden,
saknar jag en sekventiell relatering vad gäller utförandet av olika delsystem för att
skapa ett resultat. En av grundbultarna inom processteorin är att se hur saker och ting
utförs efter varandra för att just åstadkomma värdet för kunden. Utförandet av varje
aktivitet är ett led i skapandet av värde för kunden.

Både inom systemteorin och inom processteorin verkar man kunna använda en mängd
olika typer av prefix som grund för att tala om syftet eller funktionen med helheten
och dess delar. Frågan är dock om det finns några regler eller kriterier för hur
avgränsning skall göras. Inom systemteorin talas det om yttre respektive inre
systemrand, vilket är ett sätt att uttrycka både avgränsningen mot omgivningen och
även delarnas avgränsning i förhållande till varandra. Den intermediära randen
uttrycker samverkan mellan delsystemen. Det saknas dock explicita kriterier för vad
som skall betraktas som innanför respektive utanför systemgränsen. Detta avgör
betraktaren. Att ta sin utgångspunkt i mål och delmål nämns som möjliga indelnings-
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grunder. Inom processteorin används olika typer av processer för att beskriva
innehållet i processerna, men även här finns det en brist på olika kriterier (eller stöd)
för att möjliggöra goda avgränsningar. Detta resulterar då i att det många gånger
tillämpas flera olika prefix på begreppet process inom en och samma verksamhet.

Med andra ord kan man inom både system- och processteorin vara mycket flexibel vad
gäller avgränsning av helheter och indelning i delar för att erhålla överblick. Inom
systemteorin talas det om intuitivt och iterativt arbete för att skapa överblick. Det som
båda teorierna dock betonar är att man skapar överblick genom meningsfulla
indelningar. Genom att strukturera verkligheten, såsom exempelvis verksamheter,
skapar man ordning och reda.

Vad gäller indelningsgrunder i systemteorin, d v s då uppdelningar görs, verkar man
kunna vara mycket flexibel. Bland annat nämns funktionell uppdelning, vilket kan
tolkas som om fokus sätts på aktiviteter som utförs inom systemet. Så är också fallet i
den mjuka systemteorin som förespråkas av Checkland (1993), och detta gör att denna
kan betraktas som en naturlig övergång från ett systemtänkande till ett process-
tänkande. Utgångspunkt för indelning av systemet i delar är de aktiviteter (verb) som
krävs för att transformera input till output vilka är avsedda för kunden. Här finns då en
likhet med processteorin, som egentligen utesluter alla andra indelningsgrunder. I
processteorin skiljer man dock mellan olika processtyper såsom lednings-
(management), ”kundkontakts-” och övriga processer.

Nedanstående tabell sammanfattar identifierade likheter och skillnader mellan system-
och processteori. Denna jämförelse baseras på kategorier för att kunna uttrycka
karaktäristika för respektive teori redovisad tidigare i detta kapitel.

Tabell 2-1: Jämförelse mellan system- och processteori

Kategori Systemteori Processteori
Benämning på helhet System Process
Helhetens funktion Transformation av input till output Transformation av input till output
Applikationsområde Många, där verksamheter är ett

möjligt
Verksamheter

Fokus • Klassisk systemteori: I
huvudsak ett intrafokus

• Mjuk systemteori: Orientering
mot omgivningen

Kundfokus

Syfte Att skapa förutsättningar för goda
beslut och att kunna styra system

efter mål

Att säkerställa kundvärde

Indelningsgrund Styrande och styrda system.
(Flexibelt vad delsystemen blir)

Skapandet av värde för kund
(aktivitetskedjor)

Helhetens och
delarnas funktion

Att transformera input till output
baserat på mål för systemet

Att transformera input till output baserat
på behov och önskemål hos kund

Analysenheter System och delsystem, där varje del-
system i sin tur betraktas som ett

system

• Huvudprocess (av olika typer)
• Delprocess
• Aktivitet

Angreppssätt för att
skapa överblick

Hierarkisk nedbrytning av system i
delsystem tills överblickbarhet nås

Saknas!
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Kategori Systemteori Processteori
Avgränsningsstöd Yttre, inre respektive intermediära

gränser (flexibelt sätt att avgränsa)
Att ta utgångspunkten i ”kundkontakts-
processer” (kundfokuserad avgränsning

och indelning)
Kriterier för
avgränsning och
indelning av helheter
i delar

Saknas! Saknas!

Relationer mellan
delar

Inre och vertikala (hierarkiska)
relationer

Betoning på horisontella relationer, men
också inre och vertikala (hierarkiska)

relationer
Inre relationer ”Godtyckligt” Inbördes ordning mellan utförandet av

olika aktiviteter (parallell/ sekvens)

I detta avsnitt har jag ställt system- och processteorin mot varandra. Detta har inneburit
att respektive syn har karaktäriserats som utgångspunkt för en jämförelse av synsätten.
Genom att betrakta systemteorin som tesen och processteorin som antitesen kan ett
antal likheter och skillnader identifieras. Den dialektiska ansats som jag tillämpar för
att skapa synteser innebär att jag försöker att identifiera positiva aspekter i både tes
och antites (se kapitel 3). Vad gäller systemteorin anser jag att denna bidrar med
följande viktiga insikter:

• Att överblick behöver skapas genom indelning av verksamheten i olika delar som
relateras till varandra för att forma en helhet

• Teorin om oöverblickbara system (TOS), där nedbrytning görs i delsystem som i
sin tur delas in i nya delsystem

Vad gäller processteorin, och till viss del också den mjuka systemteorin, bidrar denna
enligt min mening med följande viktiga insikter:

• Behovet av att se verksamheter bestående av sekventiellt relaterade aktiviteter för
att på detta sätt fokusera kunden

• En horisontell syn på verksamhet varvid en ansvarsöverskridande indelning av
verksamheten åstadkommes

• Vikten av att lyfta fram den/dem som verksamheten är till för

Antitesen angriper tesen för att den är för svagt orienterad mot verksamhetens
omgivning. I antitesen föreligger ett starkt kundfokus, vilket kan ses som en reaktion
mot det interna fokus som den klassiska systemteorin förespråkar. Systemteorin före-
språkar ett angreppssätt för att åstadkomma överblick över verksamheter, vilket inte
finns i processteorin. Det finns således ett behov av att hämta inspiration från teorin
om oöverblickbara system (från klassisk systemteori) vad gäller hur överblick över
verksamheter kan skapas.

I processteorin förespråkas en orientering mot kunden och att det som produceras och
levereras till kunden skall vara av värde för honom/henne. Jag ser det som helt adekvat
att ta sin utgångspunkt i det som verksamheten gör för någon, men var börjar detta?
Skall utgångspunkten tas i kundens önskemål eller i den råvara som är utgångspunkt
för förädling? Dessutom innebär produkter ofta sammansättningar av flera delar.
Verksamheter tillhandahåller också ofta olika typer av produkter. Detta innebär att
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olika aktivitetskedjor kan komma att genomföras vid olika situationer (se bl a
Håkansson & Snehota, 1995).

Den kunskapsutveckling som denna avhandling representerar innebär en vidare-
utveckling av ett synsätt på process, framtagning av kriterier för processbestämning,
d v s kriterier för avgränsning och indelning av processer, och ett förslag på angrepps-
sätt vid processbestämning. Genom inspiration av, men också överskridande av, såväl
systemtänkande som processtänkande, har en teori om hur en processorienterad över-
blick av verksamheter genom indelning i olika processer kan åstadkommas generats.
Denna teori, vilken benämns teorin om oöverblickbara verksamhetssystem, redovisas i
kapitel 13.  Teorin bygger på goda grunder för att indela verksamheter i processer.

2.4 Relatering till forskningsfrågor

I detta kapitel har jag beskrivit hur verksamheter kan uppfattas baserade på systemteori
respektive processteori. Dessa två teorier representerar två olika sätt att uppfatta
verksamheter för att komma fram till en hanterbar helhet genom att indela denna
helhet i delar. Genom att sätta vissa aspekter i förgrunden sätter man andra aspekter i
bakgrunden eller helt förbiser dem.

Verksamheter är till sin natur komplexa fenomen, som det är svårt för människor att
överblicka. Att skapa överblick över verksamheter är ett problem (eller område) som
många har funderat kring. Det är en klassisk fråga. Systemteorin är en teoribildning
som kan hjälpa till att lösa detta problem. Systemteorin är dock mycket generell och
abstrakt, så frågan är om liknande fenomen och begrepp går att tillämpa på alla
applikationsområden. Är det inte någon skillnad mellan att studera tekniska system,
biologiska system och sociala system? Verksamheter är sociala system!

Dessa utgångspunkter hör ihop med min första forskningsfråga, d v s hur verksamheter
bör uppfattas och tolkas i samband med utrednings- och förändringssammanhang. Vad
är det egentligen som är viktigt att rikta uppmärksamheten mot då verksamheter
uppfattas och tolkas? I detta kapitel har jag visat på två olika sätt att se på
verksamheter, där det i ena fallet handlar om styrning och kontroll av verksamheter
och i det andra fallet om processorientering för att tillfredsställa kunder. Detta ger
sedan konsekvenser för den strukturella indelning som görs av verksamheter i syfte att
finna hanterbara delar som grund för en överblick.

Oavsett om man talar om en systemteoretisk eller en processorienterad syn på
verksamheter verkar det som om det sätt på vilket system eller processer avgränsas
och indelas i mindre beståndsdelar kan vara flexibelt. Visserligen talar man inom
systemteorin om olika systemgränser som hjälpmedel, men frågan är vad man lägger
för värden bakom det som skall utgöra olika delar i den totala helheten? Systemteorin
är neutral i den betydelsen att det saknas värderingar för vad som skall utgöra en del,
vilket leder till att denna teori blir mycket abstrakt. I och med att allt inom en verksam-
het inte kan uppfattas samtidigt, blir resultatet av den komponentindelning som görs av
helheten det som man som betraktare väljer att rikta uppmärksamheten mot. Detta
resonemang relaterar till min andra forskningsfråga, d v s aspekter att beakta då
verksamheter avgränsas och indelas.
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Idag tänker många processorienterat istället för systemorienterat, vilket kan tolkas som
en reaktion mot det systemteoretiska sättet att betrakta verksamheter på. Vad innebär
detta egentligen? Vad ger rådande processyner för konsekvenser för det sätt som
verksamheter betraktas på? Detta är frågor som hamnar inom ramen för min tredje
forskningsfråga, d v s vad det egentligen innebär att anlägga ett processorienterat
raster på verksamheter.

I denna avhandling tar jag ställning för ett processorienterat perspektiv på verksam-
heter, men samtidigt vill jag betona att existerande processyner inte är tillräckliga som
grund för att kunna avgränsa och indela verksamheter i ’processdelar’. Är det
verkligen lämpligt att låta vågskålen tippa över åt andra hållet och då enbart fokusera
på kunden? På vilka grunder skall egentligen avgränsning och indelning av
verksamheter göras för att möjliggöra både en fokusering på kund, och samtidigt
erhålla goda förutsättningar för verksamhetsutförande? Dessa frågor relaterar till min
fjärde forskningsfråga, d v s vad uppmärksamheten bör riktas mot vid avgränsning och
indelning av verksamhetsprocesser.

I systemteorin förespråkas teorin om oöverblickbara system för att erhålla överblick
över komplexa fenomen. Denna teori, vilken bygger på ett tänkande om hierarkisk
nedbrytning, innehåller riktlinjer för att erhålla överblick. Inom processteorin finns
inga motsvarande riktlinjer. Ett tänkande om riktlinjer för hur överblick skall skapas
på processorienterade grunder relaterar till min femte forskningsfråga, d v s hur man
bör gå tillväga för att bedriva processbestämning.

Med stöd i ovan tämligen kortfattade genomgång av två teoribildningar menar jag att
jag inte tar aktiv ställning mot systemteorin, utan att jag snarare ser denna teori som en
utgångspunkt för att hantera problemet med att överblicka komplexa fenomen.
Naturligtvis behöver vi tala om olika delar i en komplex verklighet och hur dessa delar
relaterar till varandra, men frågan är på vilka grunder som dessa delar betraktas. Jag
har på olika sätt visat att systemteorin inte kan anses tillräcklig för att appliceras på
verksamheter i utrednings- och förändringssammanhang. Systemteorin räcker inte för
att hantera verksamheter i dagens samhälle. Organisationer är sociala konstruktioner
som består av människor, vilka på olika sätt samverkar med varandra både inom och
mellan organisationer. Samverkan bygger bland annat på relationer som byggs upp
mellan olika människor. I den klassiska systemteorin verkar det föreligga en tämligen
mekanistisk människosyn, vilket därför talar för att de indelningsgrunder för hur
verksamheter betraktas bör baseras mer på teorier om sociala konstruktioner, såsom
exempelvis de sätt på vilka människor kommunicerar, handlar och interagerar med
varandra.

Jag har i detta kapitel visat att det saknas goda teoretiska grunder, både inom
systemteorin och den reaktion som processteorin innebär, vad gäller att indela
verksamheter i delar. Stöd för avgränsning och indelning finns inte, utan den indelning
som görs av helheter i delar är godtycklig.

Samtidigt är det dock så att den reaktion som processtänkandet innebär är ett steg i rätt
riktning. Verksamheter finns inte där för sin egen skull, utan det handlar faktiskt om
att tillfredsställa någon/några externa parter. Hur görs då detta – jo, genom att fokusera
på aktiviteter, flöden och kunder. På detta sätt menar jag att gången från system till
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process är en fokusväxling, vilket enligt mig är bra, men samtidigt inte tillräcklig som
grund för att avgränsa och indela verksamheter i processer. Jag tar därför inte heller
ställning för den presenterade processteorin, utan ser även denna som en utgångspunkt
i den teoriutveckling som denna avhandling representerar.

Det finns andra förespråkare som också talar om att det finns behov av att anlägga ett
processorienterat perspektiv på verksamheter med ett systemtänkande som grund.
”Process modelling based on systems thinking offers a powerful tool for managers in
the future” (Checkland, 1997, s 672).
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3 Forskningsansats och metod
I detta kapitel argumenteras för den forskningsansats som tillämpats i denna
kunskapsutveckling. Argumentationen tar sin utgångspunkt i studiens kunskapsbidrag
(se avsnitt 1.3), ämnesområde (se avsnitt 1.4), forskningsstrategi (se avsnitt 3.1) och
vetenskapligt förhållningssätt (avsnitt 3.2). Med utgångspunkt i formulerad forsknings-
ansats redogörs sedan för avhandlingens forskningsmetod. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning av viktiga vägval och med att ställa de olika delarna i avhandlingen i
relation till forskningsansats och metod.

3.1 Kunskapskaraktärisering och strategiformulering

Kunskapskaraktärisering är ett viktigt stöd i kunskapsutveckling. Genom att karak-
tärisera kunskapen ges en uppfattning om vilka typer av kunskap som söks och
utvecklas. Detta är också en grund för att avgöra vad den utvecklade kunskapen är
”värd” och för att fastställa strategin för utvecklingsarbetet (Goldkuhl, 1998c). ”Beslut
om lämplig strategi skall naturligt följa av tidigare gjord kunskapskaraktärisering”
(ibid, s 23). Strategiformuleringen fastställer arbetets principiella tillvägagångssätt,
vilket i sin tur är styrande för design av forskningsansats och fastställande av forsk-
ningsmetoder. I nedanstående tabell redovisas relationen mellan kunskapsbidrag,
kunskapskaraktär och strategi.

Tabell 3-1: Avhandlingens kunskapsbidrag, kunskapskaraktär och strategi

Kunskapsbidrag Kunskapskaraktär Strategi
• Tes och antites avseende

olika ”processkolor” (kapitel
6)

• Karaktäriserande kunskap
• Klassificerande kunskap

• Komparativ
• Deskriptiv
• Karaktäriserande

• Ett vidareutvecklat
processbegrepp (kapitel 7)

• Kategoriell kunskap
• Klassificerande kunskap
• Förklaringskunskap
• Värdekunskap
• Kunskap som kritik
• Historisk-rekonstruktiv kunskap

• Kritisk
• Empiri- och teoribaserad

begrepps- och
teoriutveckling

• En referensmodell för
processbestämning (kapitel
8)

• Kriterier för processbestäm-
ning (kapitel 9 – 12)

• Klassificerande kunskap
• Förklaringskunskap
• Normativ kunskap
• Värdekunskap
• Historisk-rekonstruktiv kunskap

• Empiri- och teoribaserad
begrepps-, metod- och
teoriutveckling

• Teorin om oöverblickbara
verksamhetssystem (kapitel
13)

• Normativ kunskap
• Förklaringskunskap
• Värdekunskap

• Begrepps- och
metodutveckling

Det vidareutvecklade processbegreppet bygger på en inventering av rådande
processyner. I denna avhandling har jag identifierat två sådana. Dessa betraktas som
varandras motsättningar (tes och antites), där det finns ett behov av att klassificera
(klassificerande kunskap) och förstå (karaktäriserande kunskap) rådande processyner
för att kunna ställa dessa mot varandra. Det vidareutvecklade processbegreppet
överskrider de motsättningar som finns hos rådande processyner, vilket innebär ett
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ifrågasättande av dessa (kunskap som kritik). Formuleringen av det vidareutvecklade
processbegreppet är också grundad i empiriska erfarenheter (historisk-rekonstruktiv
kunskap) och utgör en kunskapssyntes. Det vidareutvecklade processbegreppet är ett
synsätt på processer. Ett synsätt innehåller kategorier (kategoriell och klassificerande
kunskap), värden (värdekunskap) och mål (se Goldkuhl, 1991). Ett synsätt har också
relationer till förklaringar (förklaringskunskap) i och med att det bör innehålla
förklaringar till varför något är på ett visst sätt. Orsaker, grunder och skäl behöver
anges.

Kriteriebehov och kriterier för processbestämning är framför allt klassificerande
kunskap i och med att kriterierna beskrivs i s k kriterieklasser som överkategorier, i
vilka det ingår underkategorier. Dessa kunskapsbidrag har också en tydlig relation till
värden (värdekunskap), i och med att kriterierna talar om vad som är viktigt, och för-
klaringar (förklaringskunskap) i och med att förklaringar finns för varför en indelning
bör göras på ett visst sätt. Kriterierna skall således kunna användas som vägledning vid
processbestämning (normativ kunskap). Formuleringen och presentationen av kriterier
baseras på empiriska observationer (historisk-rekonstruktiv kunskap).

Både systemteorin och processteorin förespråkar en indelning av verksamheter i delar.
Genom att ta sin utgångspunkt dels i Langefors sätt att indela system i delsystem (som
tes) och processteorins horisontella indelning av verksamheter (som antites), och dels i
genererade kriterier för processbestämning, formuleras ett alternativt sätt att indela
verksamheter. Denna kunskap, vilken också är en kunskapssyntes, benämns teorin om
oöverblickbara verksamhetssystem. Kunskapen är inriktad mot råd och riktlinjer
(normativ kunskap). Normativ kunskap är inversen av en förklaringssats (Goldkuhl,
1993b;1998c), vilket innebär att metoder också innehåller förklarande kunskap.
Dessutom har metoder en referens till värdekunskap, vilken representeras både i det
vidareutvecklade processbegreppet och i kriterier för processbestämning, vilka är
viktiga förutsättningar för att bedriva kriteriebaserad processbestämning.

De strategier som är relaterade till kunskapskaraktärerna pekar på behovet av kom-
parativa studier, en växelverkan mellan teori och empiri samt metodutveckling. Detta
görs för att åstadkomma välgrundad kunskap. Mer om detta kan läsas i nästa avsnitt.

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt

Denna avhandling handlar om att förstå och förklara hur människor handlar och
interagerar och hur detta kan begreppsliggöras genom att dela in verksamheter, vilka
är sociala system, i processer genom användning av kriterier för processbestämning.
Studien är inriktad på att förstå människors handlande i olika situationer och ha detta
som grund för att avgränsa och indela verksamheter (system) i olika delar. Inom ramen
för studien studeras således människors handlande i praktiker (verksamheter) för att
åstadkomma handlingskunskap för praktiker som utvecklar andra praktiker (verksam-
hetsanalys). Sådan typ av vetenskap benämner Argyris m fl (1985) ’action science’.
”In  action science we seek knowledge that will serve action. The action scientist is an
interventionist who seeks both to promote learning in the client system and to
contribute to general knowledge” (ibid, s 36).
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Denna kunskapsutveckling kännetecknas av att vara kvalitativ, där viktiga nyckelord
är förståelse, intersubjektivitet, teorigenerering, validitet, variation och nyfikenhet
(Starrin m fl, 1991).

By the term qualitative research we mean any kind of research that
produces findings not arrived at by means of statistical procedures or other
means of quantification. It can refer to research about persons’ lives,
stories, behavior, but also about organizational functioning, social
movements, or interactional relationships (Strauss & Corbin, 1990, s 17).

Vad innebär då kunskap? Enligt mitt sätt att se på kunskap är kunskap knuten till
individer. Kunskap används och utvecklas då individer tolkar, handlar och reflekterar.
Detta innebär att kunskap är aktiv och utvecklas i interaktion mellan individer. Det
sociala sammanhanget är m a o viktigt för kunskapsutveckling. Varje socialt samman-
hang utvecklar sin egen kunskap, d v s kunskap knuten till den sociala kontexten.
Kunskap kan därför inte utan vidare lyftas ur sin sociala kontext och appliceras i en
annan kontext (Säljö, 2000).

Vilka giltighetsanspråk skall då resas på den typ av kunskap som utvecklas i
avhandlingen? Den utvecklade kunskapen kan inte betraktas som sann eller falsk utan
bör snarare värderas utifrån om argumenten för utsagor om kunskapen är mer eller
mindre ”korrekta”. ”Korrekta” utsagor handlar om att ha argument som är väl-
grundade. Kunskap innebär ställningstagande, vilket har en mer eller mindre god
grund. Denna grund benämns antagande av Goldkuhl (1993b). Goda antaganden
innebär god kvalitet i ställningstaganden. Antaganden som har blivit genomlysta,
problematiserade, explicitgjorda och rekonstruerade kan bli till goda skäl för våra
ställningstaganden.

För att andra människor skall betrakta ett ställningstagande som trovärdigt måste man
kunna argumentera för det (Habermas, 1984). ”Rationality is understood to be a
disposition of speaking and acting subjects that is expressed in modes of behavior for
which there are good reasons or grounds” (ibid, s 22). Goldkuhl (1993b) menar att en
argumentativ kunskap innebär goda och tydliga skäl för ställningstaganden. ”Att
argumentera är att inför en (potentiell) lyssnare presentera grunder (antaganden) som
utgör goda skäl för mitt ställningstagande” (ibid, s 18).  Goldkuhl anser också att det
finns två närliggande aspekter av argumentativitet. Den ena aspekten rör den sociala
och kommunikativa dimensionen och den andra rör den kunskapsmässiga relationen
mellan ställningstaganden och antaganden.

Denna kunskapssyn benämns argumentativ rationalitet (ibid), vilket innebär ett vidgat
rationalitetsbegrepp. Goldkuhl menar att välgrundad och trovärdig kunskap innebär en
rationalitet som kännetecknas av att vara:

• diskursiv, vilket innebär ett socialt begripliggörande av kunskap
• rekonstruktiv, vilket innebär klargörande, förtydligande och artikulering av olika

implicita antaganden
• kritisk, vilket innebär värdering, problematisering och ifrågasättande av olika

ställningstaganden och antaganden samt samband mellan dessa
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• kongruent, vilket innebär att man skapar en välgrundad, transparent och samman-
hängande helhet av olika ställningstaganden och antaganden

I avhandlingen utvecklas en typ av kunskap som skall kunna användas av människor i
olika situationer. Detta innebär att det ställs krav på att kunskapen är användbar, d v s
handlingsbar (handlingskunskap). Handlingskunskap är ofta intersubjektiv (Goldkuhl,
1999b), vilket innebär att kunskap förs över från person till person i syfte att kunna
användas i olika situationer.

Utveckling av kunskap som det finns goda argument för innebär en växelverkan
mellan generering och grundning. Detta sker genom olika genererings- och
grundningsprocesser, vilka existerar på olika nivåer. Dessa nivåer är interna, externa
eller empiriska. I nedanstående tabell visas relationen mellan dessa nivåer och
tillhörande genererings- och grundningsprocesser.

Tabell 3-2: Grounding of Action Knowledge: Shifting focus (Goldkuhl, 1999b)

Generation Validity control
The level of
action
knowledge as
such

Inside development:
Continuous refinement or idea based design
introducing new constructs

Internal grounding:
Reconstruction of action knowledge and
its background knowledge; conceptual
and value grounding; evaluation of
knowledge cohesion

The level of
other
knowledge

Deduction:
Derivation from outside theory including
values, categories and explanations

External theoretical grounding:
Grounding in values, categories/
definitions and explanations

Empirical
level

Tacit induction:
Emergence of tacit action rules based on
experiences
Articulate induction:
Reconstruction of action rules from practice
Explicit modification:
Changes made based on application and
observation

Empirical grounding:
Based on application of action rules and
observation of action and effects

Den kunskapsutveckling som avhandlingen avrapporterar har inneburit en växelverkan
mellan olika nivåer och mellan generering och grundning. Detta innebär att ett försök
att grunda kunskapen ibland inneburit ett behov av att generera ytterligare kunskap.
Det som dock är väsentligt är att kunskapen skall betraktas som välgrundad, d v s
kunskap som det finns goda argument för. Såväl intern, extern som empirisk grund-
ning av kunskapen har skett.

Vad är det då som inspirerar till kunskapsutveckling? Hur kan den ske? Krävs det
något speciellt förhållningssätt? För mig är ett centralt förhållningssätt växelverkan
mellan reflektion och tillämpning. Som kunskapsutvecklare måste man stanna upp och
reflektera över det som gjorts och som man har varit med om. En annan viktig aspekt
av kunskapsutveckling är mötet mellan olika individer. Som forskare handlar det
naturligtvis om att möta andra forskare, men också om att möta människor som man
utvecklar kunskap för. Den syn på kunskap som tillämpas i avhandlingen innebär att
kunskapen skall vara ett stöd för människor i deras handlande. Kunskapsutveckling
behöver därmed vara möjlig att göra intersubjektiv. Vidare behöver en forskare vara
nyfiken för att på detta sätt kunna vara öppen för nya upptäckter. Goldkuhl (1998c)
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menar, vilket jag också ansluter mig till, att man som forskare vid utveckling av sin
kunskapande hållning behöver:

• lyssna på andras erfarenheter och insikter
• deltaga i dialoger om kunskapande
• utsätta sina egna antaganden och värderingar för kritik
• praktisera, d v s genom eget handlande skaffa sig erfarenheter
• reflektera över kunskapandets olika aspekter och sin hållning

Kunskapsutveckling sker ofta genom skapande av synteser – s k dialektiska samspel.
Enligt Hegels dialektik kan utveckling indelas i tre huvudstadier.

Beskrivning av det första stadiet, det ursprungliga tillståndet, vilket det nu
än är, är tesen. Den reaktion som alltid framkallas, de varandra
motverkande krafter, elementen i konflikt, beskriver han som tesens antites.
Konflikten dem emellan löses så småningom upp i en ny situation som
lämnar bakom sig element ur båda men också bevarar element ur båda, och
detta kallar han syntesen. Men eftersom syntesen är en ny situation, inne-
håller den nya konflikter och blir därför begynnelsen på en ny triad av tes,
antites och syntes. Och så fortsätter förändringsprocessen kontinuerligt,
alltid alstrande ny förändring ur sig själv (Magee, 1999, s 158).

En syn på kunskapsutveckling i enlighet med Hegel innebär att den kunskap som
presenteras behöver vara argumentativ för att man skall kunna bygga vidare på den,
d v s den måste vara en del i en kumulativ kunskapsutveckling inom ämnesområdet.
Att kritiskt granska och ifrågasätta både gamla och nya kunskaper är en viktig uppgift i
forskningen (Molander, 1988).

Jag är medlem i forskningsgruppen VITS, vilket är en grupp som bedriver kollektiv
och kumulativ kunskapsutveckling. Detta innebär bland annat att kunskap utvecklas
genom dialog mellan människor inom gruppen. Denna kollektiva anda innebär också
att flera forskare kan delta i samma projekt, att seminarier ägnas åt gemensam
kunskapsutveckling och att flera forskare tillsammans står bakom olika vetenskapliga
publikationer. Att vara medlem i en sådan forskningsgrupp innebär att forskare inom
gruppen bygger vidare på varandras kunskaper i syfte att vidareutveckla gruppens
kunskapsbas. Olika kunskapsobjekt inom kunskapsbasen utsätts kontinuerligt för
empirisk och teoretisk prövning och grundning. Kunskapsutveckling sker genom att
ständigt hämta inspiration ”utifrån”, d v s från andra teorier som värderas, omformas
och integreras i gruppens kunskapsobjekt. Varje forskare inom gruppen utgår på så vis
från en i sig rik och värderad kunskapsutveckling. Olika kunskapsobjekt tillhörande
forskningsgruppen betraktas som teser, som genom att vara en del i dialektiska sam-
spel blir argumentativt rationella. Medlemmarna i gruppen verkar således tillsammans
för att utveckla den gemensamma kunskapsbas som forskningsgruppen baserar sin
forskning på. Denna avhandling kan ses som ett eget fristående kunskapsbidrag, men
också som en del i gruppens samlade kunskapsutveckling.

Min kunskapsutvecklande hållning innebär att jag valt att bedriva kunskapsutveckling
tillsammans med andra människor inom VITS-gruppen, men också med människor
utanför VITS-gruppen. I denna avhandling bygger jag vidare på flera VITS-forskares
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kunskapsobjekt, som redan är förädlade och värderade. Som exempel kan nämnas
utvecklingen av BAT-modellen (Goldkuhl 1996a; 1998a; Axelsson m fl, 2000), som
jag medverkat i genom både empiriska studier och teoretisk grundning (se bl a Lind &
Goldkuhl, 2001), och som utgör ett viktigt kunskapsobjekt i denna avhandling. Jag har
dessutom bedrivit kunskapsutveckling tillsammans med forskare utanför VITS-
gruppen för att på så vis relatera kunskapsobjekt inom VITS-gruppen till andra
kunskapsobjekt. Exempel på sådan kunskapsutveckling är relatering av BAT-modellen
till DEMO (se Reijswoud & Lind, 1998).

Med ovanstående syn kan jag konstatera att kunskap utvecklas kontinuerligt. Jag ser
därför denna avhandling som en avrapportering av en pågående kunskapsutvecklings-
process. Detta innebär vidare att den kunskapsutveckling och avrapportering som jag
har gjort sedan min licentiatavhandling (se Lind, 1996a) till vissa delar ingår som delar
i denna avhandling, medan vissa delar har lämnats utanför. Avhandlingens forsknings-
frågor har mognat fram under kunskapsutvecklingens gång.

Fortsättningen av detta kapitel innehåller en beskrivning av och argumentation för
tillämpad forskningsansats med tillhörande forskningsmetoder, för att legitimera att
den kunskap som är resultat av kunskapsutvecklingsprocessen skall kunna betraktas
som god, baserad på ovan redovisade giltighetsanspråk.

3.3 Design av forskningsansats

I avsnitt 3.2 redovisades en syn på kunskap som argumentativ rationalitet och en syn
på kunskapsutveckling som en växelverkande process av generering och grundning.
Dessa synsätt tillsammans med kunskapsutvecklingens strategi (se avsnitt 3.1), vilken
är baserad på kunskapsbidragens och ämnesområdets karaktär (se kapitel 1), är
grunden för en argumentation för den forskningsansats som tillämpats.

I det principiella tillvägagångssättet (strategin) för att utveckla kunskapsbidragen har
såväl teori som empiri centrala roller. Att jämföra olika processkolor innebär en
teoribaserad undersökning, medan teori- och empiribaserad begrepps- och teori-
utveckling innebär att såväl teori som empiri spelar en stor roll. Vad gäller metod-
utvecklingen i denna avhandling innebär den en intern- och teoribaserad generering
och grundning av föreskrifter för handlande vid processbestämning. Dessutom har
modellering en central roll i kunskapsutvecklingsprocessen. För forskningsansatsen
argumenteras därför utifrån ett tänkande om teorins, empirins och modelleringens roll i
kunskapsutvecklingen.

3.3.1 Teorins roll i kunskapsutvecklingen

Att utveckla kunskap inom forskningsområdet informationssystemutveckling är för
mig en växelverkande process mellan empiri och teori. Människors handlande styrs av
den förförståelse som finns inför en given situation. Denna förförståelse övergår i en
ny förståelse då ny kunskap erhålles, som i sin tur utgör ny förförståelse inför nästa
situation (Gummesson, 1985). Kunskap utvecklas kontinuerligt varför det också är
viktigt att erkänna att vi som kunskapsutvecklare är färgade av vår förförståelse, sam-
tidigt som vi också behöver vara uppmärksamma på vad den specifika situationen har
att bidra med för vår förståelseutveckling. I kunskapsutvecklingssammanhang behöver
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vi därför erkänna att teorier kan användas som inspirationskälla inför en viss tillämp-
ning samtidigt som teorierna inte får vara ”hämmande” för kunskapsutvecklingen.

Enligt den tolkande kunskapssyn som jag ansluter mig till innebär en teori ett
tolkningsresultat (se Alvesson & Sköldberg, 1994), som utgör medlet för att föra
kunskap vidare från en tillämpningssituation till en annan. Walsham (1995) skiljer
mellan tre användningsområden för teorier under forskningsprocessen. Han skiljer
mellan teoriers roll som:

• initial guide för utformning och datainsamling
• del av en iterativ process bestående av datainsamling och analys samt
• del av slutmålet för forskningen

Motivet för att använda teorier som en initial guide för utformning och datainsamling
är att tillämpa en teoretisk referensram, som bygger på tidigare genererad kunskap. På
detta sätt kan kunskapsutvecklaren också relatera sig till och bygga vidare på
existerande kunskap. Samtidigt är det dock en viss risk med att kunskapsutvecklaren
enbart ser vad teorin föreslår, vilket därför förutsätter ett öppet förhållningssätt och en
vilja att förändra initala antaganden hos kunskapsutvecklaren. Detta resulterar då i en
iterativ process, bestående av datainsamling och analys, där teorier utökas, revideras
eller överges. Slutresultatet från den iterativa processen är teori som slutmål för
forskningen.

Vad för slags företeelse är då en teori? En teori kan karaktäriseras som ett antal
definierade kategorier (begrepp) samt deras inbördes relation, där dessa definitioner
och relationer är betraktade med en förförståelse (Strauss, 1987; Starrin m fl, 1991;
Cronholm, 1998; Strauss & Corbin, 1990; Patel & Tebelius, 1987). En teori uttalar sig
om hur begreppen är relaterade till varandra så att det går att förklara och förutsäga
företeelsen eller förstå innebörden av den (Patel & Tebelius, 1987). Merriam (1994)
menar att nivån på förklaringen och omfattningen av de företeelser som en teori
refererar till avgör vilken typ av teori det rör sig om. Merriam (ibid) skiljer mellan
allomfattande teorier, teorier på mellannivå och begränsade teorier.

I denna avhandling används teorier avsedda för att förklara och tolka sociala
situationer. Grundad teori (Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 1978; Strauss & Corbin,
1990) skall representera verkligheten, vilket innebär en relation till sociala situationer.
Grundad teori tar sin utgångspunkt i och grundas i empiriska data (ibid).

If theory is faithful to the everyday reality of the substantive area and
carefully induced from diverse data, then it should fit that substantive area.
Because it represents that reality, it should also be comprehensible and
make sense both to the persons who were studied and to those practicing in
that area. If the data upon which it is based are comprehensive and the
interpretations conceptual and broad, then the theory should be abstract
enough and include sufficient variation to make it applicable to a variety of
contexts related to that phenomenon. Finally, the theory should provide
control with regard to action toward the phenomenon (Strauss & Corbin,
1990, s 23).
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I mitt avhandlingsarbete är det centralt att den teori som avrapporteras, d v s
avhandlingens slutprodukt, är praktiskt tillämpbar. Teorier innehåller kategorier,
definitioner av dessa, värden och mål, men också en tydlig relation till förklaringar och
därmed normativa satser (se Goldkuhl, 1993b). Utvecklingen av grundad teori innebär
att ”one does not begin with a theory, then prove it. Rather, one begins with an area of
study and what is relevant to that area is allowed to emerge” (Strauss & Corbin, 1990,
s 23). Ansatsen att utveckla teorin har i detta avhandlingsarbete inte varit strikt
empiriskt-induktiv (se avsnitt 3.4.6), utan teorin har haft olika roller under forsknings-
processens gång (Walsham, 1995). Empiriska observationer har dock haft en stor
betydelse i kunskapsutvecklingen. Det har skett en kontinuerlig växelverkan mellan
teori och empiri.

3.3.2 Utveckling av synteser genom en dialektisk ansats

Som redovisas i avsnitt 3.2 ansluter jag mig till en dialektisk kunskapssyn. Den
kunskapsutveckling som denna avhandling redovisar innebär bl a en dialektiskt ansats
där teser och antiteser studeras för att formulera synteser. En dialektisk ansats går ut på
att förändring sker genom spänning, konflikt, motsättningar – och inte genom jämnt
och harmoniskt växande. Bland annat används tes-antites-syntes-schemat för att
beskriva detta. ”Utveckling försiggår genom att en form (tesen) slår över i sin motsats
(antitesen), som därefter förenas med den första i en överordnad syntes” (Føllesdal m
fl, 1993).

”Den dialektiska ansatsen innebär att man i syntesen försöker att inbegripa positiva
egenskaper hos tesen och antitesen och samtidigt undviker de negativa egenskaperna.
Genom syntesen ’häver man sig över’ tesen och antitesen som det uttrycks i dialektiskt
språkbruk” (Axelsson & Goldkuhl, 1998). Att formulera synteser innebär ett försök till
att försona motsättningarna mellan tes och antites genom att sätta in motsättningarna i
ett dialektiskt sammanhang (Skirbekk & Gilje, 1993).

I denna avhandling råder ett sådant dialektiskt förhållande på två plan, dels mellan
systemtänkandet och processtänkandet, dels inom processtänkandet mellan den trans-
formationsorienterade och den kommunikationsorienterade synen på process. Genom
denna dubbla dialektik (se kapitel 13) genereras två kunskapssynteser. Dessa
kunskapssynteser, d v s det vidareutvecklade processbegreppet med tillhörande
kriterier för processbestämning samt teorin om oöverblickbara verksamhetssystem,
innehåller aspekter från var och en av de ingående delarna (teser och antiteser). Viktigt
att notera är också att kunskapssynteserna är grundade i kompletterande teori och
kompletterande empiriska observationer.

3.3.3 Empirigrundad induktiv ansats med deduktiva inslag

I enlighet med strategiformuleringen (se avsnitt 3.1) baseras kunskapsutvecklingen på
empiriska studier. Empirin kan ha olika roller under en kunskapsutveckling, där två
ytterligheter kan identifieras. Den ena ytterligheten handlar om att se empirin som ett
sätt att verifiera eller falsifiera hypoteser genererade ur existerande teori, vilket är
synonymt med ett deduktivt-hypotesprövande angreppssätt (Starrin m fl, 1991;
Alvesson & Sköldberg, 1994; Andersen, 1994b). Den andra ytterligheten handlar om
att se empirin som en källa för nya upptäckter, vilket är synonymt med ett induktivt



Forskningsansats och metod

53

angreppssätt (Starrin m fl, 1991; Alvesson & Sköldberg, 1994; Andersen, 1994b). Här
är nyckelord såsom idérikedom, improvisation och intresse viktiga.

Frågan är om någon av dessa ytterligheter är tillämpbar i en kunskapsutveckling. För
mig är det viktigt att inte blunda för den kunskap som vi har som förförståelse, sam-
tidigt som nya upptäckter görs genom att vi ”slår oss fria” från de skygglappar som vi
går in i studien med, för att kunna beakta de unika aspekter som ligger i den empiriska
situationen. Den deduktiva ansatsen är mindre riskfylld till priset av att den verkar
förutsätta vad som skall förklaras. Alvesson & Sköldberg (ibid) menar att den
deduktiva ansatsen strängt taget inte verkar förklara något, utan snarare undviker
förklaring genom ett auktoritärt fastslående. Med tanke på föregående avsnitts
diskussion om teorins roll i kunskapsutvecklingen, samt behovet av att gå bortom de
två ytterligheterna vad gäller empirins roll i denna kunskapsutveckling, har därför en
växelverkan mellan deduktion och induktion tillämpats. Ett begrepp för att
karaktärisera denna växelverkan är abduktion.

Induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Abduktionen utgår
från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska
föreställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen. Analysen av
empirin kan t ex mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av
tidigare teori i litteratur: inte som mekanisk applicering på enskilda fall,
utan som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse
(Alvesson & Sköldberg, 1994, s 42).

Det är dock viktigt att klargöra när under kunskapsutvecklingen som inspiration skett
från teori och när utgångspunkten tagits i empirin. Detta arbete har utförts i två faser: i
en empiriskt inriktad och i en analytiskt inriktad fas. I den empiriska fasen har
insamling av empiriska data skett, genom att ett antal fallstudier genomförts, och i
efterföljande analytiska fas har dörren till det empiriska fältet stängts. I bägge dessa
faser har en ansats som kan liknas vid en abduktiv sådan tillämpats. En central
kunskapstyp i detta avhandlingsarbete är den klassificerande kunskapstypen. ”Att
utveckla klassificerande kunskap innebär ofta en växelverkan mellan empiriskt och
konceptuellt arbete” (Goldkuhl, 1998c, s 19). I detta arbete har en teori kring process-
bestämning kontinuerligt utvecklats.

Inom ramen för den avrapportering som detta avhandlingsarbete representerar råder
det en skillnad i det arbete som har utförts i de två olika faserna. Jag har valt att
benämna faserna empiriskt inriktad respektive analytiskt inriktad för att betona
skillnader i tyngdpunkter vad gäller analys (se figur 3-1).

Analys

Underlag 
för analys

Insamling

Analys

Underlag 
för analys

 Empiriskt  
 inriktad fas 

Analytiskt  
inriktad fas 

Figur 3-1: Avhandlingens empiriskt och analytiskt inriktade faser
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I den empiriskt inriktade fasen har ett antal fallstudier genomförts, där ytterligare
kunskap sökts om processbestämning genom nya empiriska tillämpningar. Här har
således insamling av empiriska data skett. För varje varv1 i denna vidareutveckling av
en processteori (med tillhörande kriterier) samt tillämpning i fallstudier har min
(för)förståelse utvecklats avseende processbestämning. Här har analys av insamlad
empiri skett och inspiration från existerande teorier hämtats. Varje fallstudie har
inneburit en formulering av en pre-teori (preliminär teori). Med pre-teori avses en
icke-färdigutvecklad teori. I den empiriskt inriktade fasen har det skett en växelverkan
mellan induktion och deduktion, d v s ansatsen för analys av empiri och generering av
teori är abduktiv. Det har skett en växelvis generering och prövning av teori.

I den analytiskt inriktade fasen vidareutvecklas den processteori och de kriterier som
utgör kunskapsbidrag i avhandlingen. I denna fas hämtas inspiration från process-
relaterade teorier för att möjliggöra en formulering av den teori som skall utvecklas.
Samtidigt finns det också behov av att gå tillbaka till de empiriska data som har
genererats från det empiriska fältet i den empiriskt inriktade fasen, i syfte att
ytterligare förfina och grunda den utvecklade teorin. Detta innebär att både kriterier för
processbestämning och den vidareutvecklade teorin utvecklas genom att induktivt
generera kategorier samtidigt som nya insikter behöver prövas på genomförd empiri.
Därmed kan tidigare genomförda processbestämningar komma att omvärderas.
Angreppssättet i den analytiskt inriktade fasen är således också abduktivt. Figur 3-2
visar den ansats som tillämpats i avhandlingen för att kontinuerligt utveckla en teori
för processbestämning. Uppåtriktade pilar visar förändring av existerande teori baserad
på analys av empiriska data. Nedåtriktade pilar visar det teoretiska raster som används
i det empiriska fältet och som empiriska data studeras med.

Fallstudie 1

Pre-teori  Pre-teori+

Fallstudie n 

Pre-teori++  

Fallstudie nn

E M P I R I S K A    D A T A

Kontinuerlig kunskapsutveckling

E M P I R I S K T    F Ä L T

Teori+ Teori++ Vidareutvecklat processbegrepp  
och fastställda kriterier  

E M P I R I S K A    D A T A 

Empiriskt inriktad fas Analystiskt inriktad fas 

Kontinuerlig kunskapsutveckling

Teori med relevans för området Teori med relevans för området

Forskningsintresse

Figur 3-2: Avhandlingsarbetets forskningsansats bestående av två faser

Den roll som teori har haft i denna avhandling överensstämmer väl med Walshams
(1995) indelning av teoriers roll vid iterativt växelverkande teoriutveckling. I ett

                                             
1 Dessa varv representeras av pilen från insamling till analys via underlag för analys och pilen mellan
analys och insamling i den empiriskt inriktade fasen.
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inledande skede fanns det någon typ av teoretiskt raster som styrde vilka frågor som
ställdes vid datainsamlingen (initial guide). Detta teoretiska raster modifierades och
utökades efter hand som olika fallstudier genomfördes (iterativ process) för att så
småningom resultera i den teoretiska slutprodukt som denna avhandling representerar.
Generering av teorin med tillhörande kriterier i avhandlingen har med andra ord skett
genom växelverkan mellan empiri och teori.

Avhandlingens uppläggning (presentationen) har sitt fokus på själva grundningen och
inte på det sätt på vilket kriterier och teori har generats. Jag ser dock ett behov av att
presentera de genomförda processtillämpningarna (kapitel 5) innan jag förfinar,
presenterar och grundar den vidareutvecklade processteorin med tillhörande kriterier
för processbestämning.  Syftet med att presentera gjorda processtillämpningar är att
kunna relatera de vidareutvecklade kriterierna till empirin. På detta sätt kan både
frågor av typen ”hur gjorde vi?” och ”hur skulle man ha gjort?” besvaras. I och med att
denna avhandling bygger på abduktion betyder det att nya raster, vilka består av en
vidareutveckling av kriterier och processbegrepp, kan läggas på genomförda empiriska
tillämpningar.

Eftersom att jag till stora delar tar min utgångspunkt i det empiriska fältet är ansatsen
mer empiriskt induktiv än deduktiv, varför den också kan benämnas empirigrundad
induktiv ansats med deduktiva inslag för att betona empirins betydelse i den abduktiva
ansatsen.

3.3.4 Modelleringens roll i kunskapsutvecklingen

Modeller spelar en central roll i denna avhandling, både som forskningsfenomen och
som medel för kunskapsutvecklingen. Modeller syftar till att rikta uppmärksamheten
mot essentiella aspekter i det som observeras. Modeller, d v s beskrivningar, kan ge
bättre insikt än observationen genom att beskrivningen bortser från oväsentligheter
(Andersen, 1994a). Med tanke på att vi har att göra med en svåröverblickbar verklig-
het finns det behov av att sätta vissa aspekter i förgrunden och andra aspekter i bak-
grunden. Här kan modeller användas som stöd. Modellerna har i denna kunskaps-
utveckling haft fem roller:

• som stöd vid datainsamling
• som stöd vid strukturering av empiriska observationer
• som stöd vid analys av teser och antiteser
• som stöd i den teoriutvecklande processen
• som stöd vid presentation av kunskapsbidrag

Modeller är ett sätt att uttrycka något som man vill att mottagaren skall rikta
uppmärksamheten mot. De har en tydlig relation till bakomliggande synsätt (Goldkuhl
m fl, 1998ab) i och med att de skall uttrycka sådana kategorier som anses vara viktiga
att lyfta fram. Detta bakomliggande synsätt behöver vara grundat i teorier (se
Goldkuhl, 1999b).

3.4 Kvalitativa forskningsmetoder

Kännetecknande för detta avhandlingsarbete är kvalitativ forskning, där kunskaps-
utveckling skett enligt den forskningsansats som lyfts fram i föregående avsnitt. I detta
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avsnitt diskuteras metoder som tillämpats under kunskapsutvecklingsprocessen. Med
metoder avses hur jag konkret gått tillväga i kunskapsutvecklingen. Genom att ta min
utgångspunkt i redovisad forskningsansats behöver viktiga vägval avseende
forskningsmetod lyftas fram. Avsnittet inleds med en diskussion om kvalitativa fall-
studier. Därefter behandlas hur insamling (och till viss del generering) av data skett,
d v s hur interaktion med det empiriska fältet skett. Sedan diskuteras antalet fall samt
val av fall. Vidare behandlas tillvägagångssätt, d v s det sätt som jag har arbetat på för
att utveckla avhandlingens teori baserad på empiriska data, ställd i relation till annan
teori som också inspirerat till denna kunskapsutveckling.

3.4.1 Kvalitativa fallstudier

Som nämns ovan är empiri ett viktigt inslag i denna avhandling. Empiri har samlats in
genom ett antal fallstudier. En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse,
t ex ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social
grupp. ”Detta avgränsade eller definierade system väljs för att det är viktigt och
intressant eller för att det utgör någon form av hypotes” (Merriam, 1994, s 24).
Beslutet att använda sig av kvalitativa fallstudier har sin grund i att man som forskare
har ett intresse av att inrikta sig på insikt, upptäckt och tolkning snarare än på
hypotesprövning. Patel & Tebelius (1987) menar att fallstudier innebär en under-
sökning av en mindre grupp av individer, och att dessa ofta genomförs i individernas
naturliga miljö.

Gummesson (1985) anser att fallstudiemetoden ger möjlighet till en helhetssyn och en
fördjupning av studier av processer i företag. Att studera verksamheter och möjliga
indelningar i processer torde därför vara lämpligt att göra genom fallstudiemetoden.
Centralt för fallstudier är lämpligheten att generera teorier, d v s utveckla begrepp,
kategorier, modeller etc. Exempel på metoder för att genomföra fallstudier är intervju,
källstudie och observation (Gummesson, 1985; Merriam, 1994).

Fallstudier kan som sagt genomföras på olika sätt. Intervjuer kan vara informella
samtal, guidade intervjuer eller standardiserade intervjuer med öppna svarsalternativ
(Patton, 1990). Källstudier används då dokument tolkas. I källstudier gäller det både
att kunna förstå och förklara vad dokument har att berätta. Med dokument avses i
denna avhandling både dokument hos fallstudieföretag och teorier som andra har
genererat, vilka i sin tur ofta har en relation till empirin. Observation är en veten-
skaplig teknik för insamling av information. Denna lämpar sig särskilt bra då det gäller
att samla information inom forskningsområden som berör beteenden och skeenden i
naturliga situationer, s k ”real life situations” (Patel & Tebelius, 1987). Här skiljer man
mellan observatörens förhållningssätt: han kan vara deltagande eller icke deltagande.
Den deltagande observatören tar aktivt del i den situation som ska observeras och går
in som medlem i den aktuella gruppen, vilket den icke deltagande observatören inte
gör. ”Ofta faller det sig naturligt att en deltagande observatör använder sig av
ostrukturerade observationer” (ibid, s 99).

Olika metoder inom fallstudiemetoden kan kombineras på ett förtjänstfullt sätt. Detta
har kommit att kallas metodtriangulering (Repstad, 1993; Patel & Tebelius, 1987). Att
kombinera olika metoder ger ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för
tolkning. Samma fenomen kan därigenom belysas från olika synvinklar, vilket i denna
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avhandling görs genom deltagande observation, källstudier av befintliga teorier samt
källstudier av andras empiriska tillämpningar (se avsnitt 3.4.4).

Hur verksamheter skall indelas är ett problem av praktisk natur, där det finns ett behov
av att nå en helhetsinriktad förståelse. Inom ramen för denna avhandling studeras
processer i verksamheter, i vilka människor ingår, vilket därför ställer krav på närhet
till det empiriska fältet. Ett antal empiriska tillämpningar har genomförts. Jag betraktar
de genomförda fallstudierna inte som enbart explorativa, d v s som underlag till
deskriptiva och hypotesprövande undersökningar, utan snarare som ett sätt att generera
och grunda den teoretiska slutprodukt som avhandlingen innebär. Min huvudsakliga
insamlingsmetod inom fallstudiemetoden är deltagande observation, d v s en aktions-
forskningsbaserad insamlingsmetod.

Aktionsforskning innebär att forskaren blir en deltagare i gruppen eller organisationen
(Walsham, 1995). Gummesson (1985) anser att man för att komma ned på djupet
måste använda egna observationer, deltagande observation eller deltagande som också
innebär ingripande (intervention) i den process man studerar. Detta benämner
Gummesson (ibid) aktionsforskning. Patel & Tebelius (1987) tar sin utgångspunkt i
Kurt Lewin, som menade att aktionsforskning innebär att man ökar kunskapen om
sociala system genom att försöka förändra dem. Checkland (1991) menar att angrepps-
sättet innebär att forskaren involveras i en mänsklig problemsituation. Aktions-
forskning kännetecknas av systematiska försök att utveckla organisationer och att
minska avståndet mellan teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. För att vi forskare
skall kunna bidra med något till praktikfältet är det viktigt att våra arbeten också
förankras i praktiken.

Aktionsforskarrollen är nära besläktad med konsultrollen. Skillnaden är att man som
aktör i en aktionsforskningsstudie också skall kunna reflektera över olika händelser för
att sedan problematisera dessa (Jönsson, 1991). Gummesson (1985) innefattar begrepp
såsom aktörssynsätt, observerande aktör mm i aktionsforskningsbegreppet. I
Gummesson (ibid) redogörs för de ideala krav, som man kan ställa på aktions-
forskningsprojekt. Dessa krav baseras på en studie av Hult & Lennung (1978ab).
Gummesson (1985) menar att det kan vara svårt att i praktiken uppfylla alla dessa
krav. De ideala kraven är:

• Aktionsforskningen har alltid som mål att både lösa problem och att öka den
vetenskapliga kunskapen

• Aktionsforskningen har också som mål att de som berörs av projektet lär sig av
varandra och utvecklas genom arbetet i projektet

• Den kunskap som aktionsforskning ger upphov till syftar till en förståelse av
helheter

• Aktionsforskning förutsätter således samarbete mellan personerna i de situationer
man försöker förstå/förändra

• Aktionsforskningsstrategin är framför allt tillämpbar i samband med förändring i
sociala system

• I ett aktionsforskningsprojekt måste parterna komma överens om gemensamma
värderingsmässiga utgångspunkter
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Karlsen (1991) hävdar att det inte är möjligt att förstå ett socialt system utan att
förändra det. En passiv observatör kan inte lära något om den inre dynamiken och om
villkor för sociala system utan att vara en del av systemet. Man menar att det enbart är
genom antropologiska angreppssätt, genom att bli en del av och göra observationer
under en lång period, som man kan lyckas som observatör. Som aktionsforskare är
man inte enbart forskare och därmed ansvarig för forskningsprocessen, utan också
deltagare och delansvarig för förändringsprocessen. Som forskare behöver man kunna
växla mellan nära förtrogenhet och kritisk överblick och distans (Wallén, 1996).
Utvecklaren kan därför inte isolera sig själv som observatör, utan behöver snarare
säkerställa dialog med verksamhetsutövare.

De krav som ställs på aktionsforskningsprojekt ovan har uppfyllts i samtliga fallstudier
som jag deltagit i. Anledningen till att jag kallar ansatsen aktionsforskningsorienterad
är att jag inte kan säga att jag i samtliga fallstudier har följt dess utveckling över
tiden2, men att deltagande/intervenerande observation har tillämpats.

3.4.2 Rekonstruktion av verksamheter för datagenerering

I den empiriskt inriktade fasen har således ett antal aktionsforskningsbaserade
fallstudier genomförts. I denna fas, vilken började 1994, har jag medverkat i flera
forskningsprojekt som drivits av forskningsgruppen VITS. Inom ramen för dessa
forskningsprojekt har jag haft ett forskningsintresse kring processbestämning, vilket
jag burit med mig sedan början av den empiriskt inriktade fasen.

Dessa forskningsprojekt har bl a syftat till att utpröva förändringsanalys enligt SIMM
(FA/SIMM) (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Lind, 1996a). FA/SIMM är en del av
VITS-gruppens metodarsenal. Forskningsprojekten har inneburit utredningsarbete i
samverkan med verksamheters aktörer som ett stöd i verksamheternas förändrings-
arbete. Inom ramen för dessa forskningsprojekt har krav på utveckling av god
verksamhetskunskap ställts. God verksamhetskunskap som grund vid förändrings-
arbete i verksamheter är ett grundläggande förhållningssätt i VITS-gruppens forskning
och erhålls genom rekonstruktion. Rekonstruktion av verksamheter är och har länge
varit en viktig del i FA/SIMM, varför detta också genomförts i många av VITS-
gruppens forskningsprojekt. Att bestämma verksamheters processer ställer krav på god
verksamhetskunskap. Empirin som ligger till grund för denna avhandling har därför
genererats inom den forskningsmiljö som jag befunnit mig i, d v s inom ramen för
VITS-gruppens kollektiva forskning.

Vid rekonstruktion av en verksamhet artikuleras begrepp, regler och handlingslogik
som därmed görs tydliga för olika personer i verksamheten. Dessa aspekter (begrepp,
regler och handlingslogik) av verksamheter, d v s befintlig verksamhetspraxis, finns
ofta bara som delar i olika aktörers referensramar och kommunikation. Många
handlingsregler finns oftast inte dokumenterade utan bara uttryckta i aktörers
handlingsmönster (Goldkuhl, 1982a). Syftet med att genomföra rekonstruktion är att
erhålla och gemensamgöra kunskap om befintlig verksamhetspraxis som grund för
fortsatt förändringsarbete.

                                             
2 Med utveckling över tiden avser jag ett längre tidsperspektiv, som kan handla om flera år.
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Vid rekonstruktion strävar verksamhetens aktörer och utvecklare efter att tillsammans
rekonstruera den delvis intuitiva kunskap hos användaren som är relevant för en för-
ståelse av handlande i verksamheter. Detta är nära relaterat till konceptet tyst kunskap
(se bl a Rolf, 1995), där man vid rekonstruktion strävar efter att göra tyst kunskap
explicit. Rolf (ibid) menar bland annat att språket låter individen forma en verklighets-
bild och göra verkligheten begreppsligt hanterbar. Genom språket artikuleras verklig-
heten. Ett liknande resonemang förs av Nonaka & Takeuchi (1995) som kallar
processen att artikulera tyst kunskap till explicita koncept för externalisering.

Vid rekonstruktionen försöker användare och utvecklare, d v s de som befinner sig på
reflektionsarenan, att konvertera know-how till know-that. Know-how innebär för-
mågan hos användaren att tala, förstå och agera i sociala situationer (Goldkuhl &
Lyytinen, 1984). Know-that innebär den explicita kunskapen om hur användare kan
tala, förstå och agera. Språket ordnar verkligheten på ett begripligt sätt genom att
klassificera och förklara (Rolf, 1995).

Rekonstruktion handlar med andra om att artikulera olika individers kunskaper. Det är
dock viktigt att vara medveten om att all know-how inte är möjlig att beskriva. Vi vet
mer än vi kan berätta (Polanyi, 1966). Oartikulerad kunskap är ofta omedveten för
individerna, varför det blir centralt i en rekonstruktionsprocess att hitta sätt på vilka
uppmärksamheten kan riktas mot aspekter som behöver och kan artikuleras. En
rekonstruktionsprocess innebär därför en växelverkan mellan att ställa och besvara
frågor. Svaren kan uttryckas i olika former av modeller (textuella eller grafiska).
Metoder och teorier används som stöd i rekonstruktionsprocessen i och med att dessa
innehåller aspekter att rikta uppmärksamheten mot (Goldkuhl & Lyytinen, 1984; Lind
& Goldkuhl, 1997a; Dietz m fl, 1998). Metoder utgör stöd i att skapa en strukturerad
dokumentation och teorier utgör en generativ kraft att ställa frågor.

Effekterna av en väl genomförd rekonstruktion kan resultera i att (Goldkuhl &
Lyytinen, 1984; Habermas, 1979; Lind & Goldkuhl, 1998; Lind & Seigerroth, 2000):

• delar av verksamhetsspråket, olika uppfattningar och handlingsmönster görs
explicita och gemensamgjorda

• oklara innebörder blir framkallade och klargjorda för olika deltagare
• överenskommelse nås om olika innebörder bland deltagarna
• man skapar insikt, vilket leder till att deltagarna börjar agera på olika sätt
• man säkerställer kvalitet i kommande förändringar

Om deltagarna i rekonstruktionsprocessen inte förstår varandra är det nödvändigt att
hitta sätt där en förståelse blir möjlig. Man använder s k översättningsprocedurer
(Goldkuhl & Lyytinen, 1984), vilket innebär att någon deltagare översätter innebörden
av något fenomen som är främmande för några deltagare i dialogen, till uttryck som är
gemensamma för alla deltagare. I samband med en sådan översättning finns det behov
av en gemensam begreppsapparat, vilken man behöver enas om.

I denna avhandling utvecklas kunskap om sätt att indela verksamheter i delar, vilken
förutsätter kunskap om verksamheters beståndsdelar. Med processbestämning avses
indelning av verksamheter i processer. För att kunna utföra processbestämning
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behöver kunskap om verksamheters beståndsdelar därför utvecklas, vilket görs genom
rekonstruktion av befintlig verksamhetspraxis.

Rekonstruktion av verksamheter för datagenering innebär således att olika individers
kunskap om verksamheters handlingslogik fångas (artikuleras) genom interaktion med
dessa individer. För att kunna förstå och förklara innebörden av olika händelser finns
behov av tillgång till de intersubjektiva reglerna. Denna fås genom att man är deltagare
i den kommunikationsprocess, som rekonstruktion innebär (se Goldkuhl & Lyytinen,
1984). Detta är också ett sätt att uppnå kommunikativ validitet, d v s feedback från
informanter, i det pågående forskningsarbetet (se Svensson & Starrin, 1996).

3.4.3 Rekonstruktionsprocessen och dess resultat

Rekonstruktion av befintlig verksamhetspraxis i ett antal verksamheter är således
central för denna kunskapsutveckling. Det sätt som detta rekonstruktionsarbete har
bedrivits på i de olika forskningsprojekten som jag varit delaktig i har problematiserats
i nedan beskrivna rekonstruktionsprocess (se Figur 3-3; Lind & Seigerroth, 2000).
Rekonstruktionsarbetet har i verksamheterna syftat till:

• att uppnå en gemensam och ökad förståelse för existerande verksamhetspraxis
• att komma överens om de modeller som produceras i rekonstruktionsprocessen

De som deltagit i rekonstruktionsprocessen är representanter från verksamheten samt
utredare. Rekonstruktionsprocessen har bestått av ett antal olika aktiviteter. Dessa
aktiviteter har jag valt att kalla (se även Lind & Seigerroth, 2000):

• insamling, i vilken frågor ställs och besvaras
• modellering, i vilken svaren uttrycks och struktureras genom användning av olika

dokument. Modelleringsaktiviteten är uppdelad i två delaktiviteter:
• interaktiv modellering, i vilken svar uttrycks och struktureras tillsammans med

representanter från verksamheten
• icke-interaktiv modellering, i vilken svar ytterligare struktureras och förädlas

utan inblandning av representanter från verksamheten
• validering, i vilken en överenskommelse mellan deltagarna etableras om de

strukturerade svaren

Figur 3-3 visar hur dessa aktiviteter är sammanlänkade med varandra. Uppdelning i
fyra sekventiellt, men återkopplande, aktiviteter är en kategorisering av hur arbetet
genomförts. I många fall har flera av aktiviteterna utförts integrerat. Det har exempel-
vis varit vanligt att insamling och interaktiv modellering utförts samtidigt, där
genererade modeller har varit underlag för nya frågor.
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Figur 3-3: Rekonstruktionsprocessen: Att nå förståelse och överenskommelse (Lind &
Seigerroth, 2000)

Figuren ovan visar en återkoppling mellan olika aktiviteter. Bland annat knyter den
interaktiva modelleringen tillbaka till insamlingsaktiviteten för en användning av de
modeller som skapas som underlag för nya frågor. Dessutom kan det uppstå behov av
revidering såväl i den icke-interaktiva modelleringen som i valideringsaktiviteten. Ett
behov av revidering innebär att nya frågor behöver ställas. Dessutom kan validerings-
aktiviteten resultera i att modellerna behöver förädlas ytterligare (behov av
klargörande).

Valideringsaktiviteten syftar till att säkerställa att den kunskap om verksamheten, som
har artikulerats, verkligen har ”fångats” och beskrivits på rätt sätt. Det är också viktigt
att i efterhand gå tillbaka och säkerställa att man inom gruppen är överens om skapade
beskrivningar (se bl a Svensson & Starrin, 1996). Överenskommelsen är dels ett
uttryck för att man vill se på verksamheten på ett visst sätt, dels ett åtagande om att
detta sätt att betrakta verksamheten kan användas i fortsatt förändringsarbete.

Den ovan beskrivna processen för rekonstruktionsarbete kan behöva repeteras ett antal
gånger innan överenskommelse nåtts. Förståelsen för den verksamhet som studeras
utvecklas efter hand. Bland annat kan den valideringsaktivitet som nämns ovan
resultera i att man återgår till processens start, men då med en annan förförståelse, för
att ställa ytterligare frågor.

Ovan beskrivna aktiviteter har tillämpats genom olika insamlings- och
samarbetsformer. Seminariebaserad rekonstruktion samt intervju kan nämnas som
exempel. Insamlings- och samarbetsformer är det sätt som data samlas in på samt den
konstellation av människor som samverkar för att samla in dessa data.

Resultat från genomförda rekonstruktioner är olika modeller (dokument) av
verksamheten. Dokumenten har i denna studie varit av olika typer, som ett led i att
skapa sig en god uppfattning om nutida eller framtida verksamhet. Använda
dokumenttyper är (se även Lind, 1997a):

• Verksamhetsdefinition, vilket innebär att karaktäristika för verksamheten
definieras. Viktiga karaktäristika som behöver definieras är produkter (resultat),
kunder (klienter), uppgifter, producenter, leverantörer, underlag, processer etc (se
bl a Goldkuhl & Röstlinger, 1998)
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• Handlingsgraf, vilken har varit den mest grundläggande typen av dokument. Denna
innehåller detaljerade beskrivningar av handlingar (aktiviteter), flöden, utförare,
förutsättningar och resultat genom kontextuell relatering av dessa (Goldkuhl &
Röstlinger, 1988; Goldkuhl, 1990b; för exempel se bilaga 12)

• Processdefinition, i vilken processkaraktäristika beskrivs. Det kan handla om
produkter, kunder, start, slut, volym etc (se Lind, 1996a; 1997a)

• Processgraf, vilken innehåller en övergripande flödesmässig beskrivning av en
verksamhetsprocess. Denna beskrivning är ett aggregat av innehållet i handlings-
graferna (se Lind, 1996a; bilaga 1-11)

• Fasmatris, vilket är en matris som innehåller karaktäristika för de beskrivna
processernas olika faser (se Lind & Goldkuhl, 1997a)

• Avgränsningsmatris, vilket är en matris som används för att avgränsa processer i
förhållande till varandra (se Lind, 1996ab; kapitel 9 nedan)

• Samverkansgraf, vilket är ett dokument som uttrycker handlingsrelationer mellan
olika aktörer inom och mellan organisationer (se Röstlinger m fl, 1997)

Ovanstående dokumenttyper ger en omfattande och rik beskrivning av studerad
kontext, d v s verksamheten. Alla dokumenttyper har inte använts i samtliga fall-
studier, men flertalet av dem har använts. Bland annat är vissa av dokumenttyperna
(såsom exempelvis fasmatrisen) ett resultat som uppkommit genom bearbetning av
empiri, i form av metodutveckling, från den första fallstudien. De olika dokument-
typerna beskriver olika aspekter av verksamheten, där handlingsgrafer är den mest
grundläggande dokumenttypen i och med att dessa innehåller detaljerade beskrivning
av studerad verksamhet. Handlingsgrafer har använts i samtliga fallstudier. Ett viktigt
led i modelleringsarbete är att kunna växla mellan helhet och delar (se kapitel 4), där
handlingsgrafens detaljrikedom tillsammans med övergripande beskrivningar, såsom
exempelvis processgrafer, gör denna växling möjlig.

Ett viktigt resultat från mötet mellan de observerade och den som observerar är
erfarenhetsanteckningar i form av loggbok. Loggboken är en dokumentation av
förloppet i aktionsforskningsprojekten, och denna tar sikte på tre olika aspekter
(Goldkuhl 1982b):

• Förändringsprocessen
• Aktörer
• Metodanvändning

I ’processloggen’ görs en beskrivning av det konsekutiva skeendet under processen. I
’aktörsloggen’ görs beskrivningar av varje aktörs agerande under processen. ’Aktörs-
loggen’ inkluderar också eventuellt intervjumaterial. I ’metodloggen’ görs en beskriv-
ning av själva metodanvändningen.

I flera fall har vi varit två forskare som arbetat tillsammans. En har lett själva
insamlingen och modelleringen och den andra har skrivit ned olika intryck och
uttalanden från den/dem som deltar i arbetet. Efter mötet med representanter från
verksamheten har loggboken sedan bearbetats och kompletterats av den som har lett
insamlings-, modellerings- och valideringsarbetet. På detta sätt har olika aspekter av
själva genomförandet av fallstudierna kunnat dokumenteras på ett bra sätt.
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3.4.4 Bredd av fall

Kunskapsutvecklingen kännetecknas som nämns ovan av en växelverkan mellan teori
och empiri. Detta innebär att det finns ett antal empiriska fall som ligger till grund för
en generering av den teori som kan betraktas som resultat av denna kunskaps-
utveckling. Vad är då ett adekvat antal fall för denna avhandling?

Nära relaterat till bedömning av antalet fall är kunskapens status, d v s hur tillämpbar
den utvecklade kunskapen är utanför det specifika fallet. Ofta nämns begrepp som
generaliserbarhet i detta sammanhang. Flera kvalitativa fallstudieorienterade forskare
(se exempelvis Goldkuhl, 1992b; Gummesson, 1985; Walsham, 1995; Yin, 1994)
menar att begreppet generalisering får en speciell betydelse i kvalitativa sammanhang.

Walsham (1995) diskuterar fyra typer av generaliseringsmöjligheter från tolknings-
orienterade fallstudier. Som grund ligger en uppfattning att förklaringar av speciella
fenomen som hämtas från empiriskt inriktade tolkningsorienterade fallstudier i
framtiden kan vara av värde för andra organisationer och andra kontexter. Dessa
förklaringar är dock inte fullständigt förutsägbara för framtida situationer, utan de är
snarare tendenser. ”The generalizations … should … be seen as explanations of
particular phenomena derived from empirical interpretive research in specific IS
settings, which may be valuable in the future in other organizations and contexts”
(ibid, s 79). Dessa generaliseringmöjligheter är:

• Utveckling av koncept
• Generering av teori
• Utpeka specifika samband
• Bidra till rik insikt

Yin (1994) menar att teorins roll är av betydelse vid generalisering av resultat. I
kvalitativa sammanhang benämner Yin (ibid) denna generalisering analytisk
generalisering. Analytisk generalisering är tillämpbar oavsett om studien involverar en
eller flera fallstudier.

Multiple cases, in this sense, should be considered like multiple experiments
(or multiple surveys). Under these circumstances, the method of
generalization is ’analytic generalization’, in which a previously developed
theory is used as a template with which to compare the empirical results of
the case study (ibid, s 31).

Som ett led i mitt förhållningssätt till kunskap innebär detta att ett viktigt krav som
behöver ställas på den kunskap som genereras är att den är vidareförbar (se Goldkuhl,
1992b) för att på så sätt understödja kontinuerlig kunskapsutveckling. Goldkuhl (ibid)
använder begreppet vidareförbarhet som ett alternativ till generalitetsbegreppet.
Kunskap vunnen i vissa situationer skall kunna föras vidare till andra situationer,
vilket innebär att forskningsresultat bör ha ett väldefinierat användningsområde utan
att vara begränsade till en specifik situation. De resultat och slutsatser som presenteras
i denna avhandling skall sålunda vara möjliga att applicera på andra verksamheter.
Resultat och slutsatser har en relation till olika empiriska observationer i olika
verksamheter, vilket innebär att kunskapen är empiriskt grundad (se Goldkuhl, 1999b)
och därmed bör den också vara tillämpbar i andra situationer. I och med att det
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förekommer stora variationer mellan olika sociala sammanhang är det dock viktigt att
de slutsatser som kan dras från de empiriska fält, som studerats i denna studie,
översätts innan de tillämpas i ett annat empiriskt fält.

Vad är det då som avgör hur många fall som skall ligga till grund för den kunskaps-
utveckling som denna avhandling innebär? Att följa fallstudiemetoden innebär att ett
eller flera fall kan användas för att generera kategorier om det som studeras. Lundahl
& Skärvad (1992) menar att valet av antalet fall ofta är en avvägning mellan bredd och
djup i studien. En enfallsansats innebär att undersökningen ofta sker i en verklig
kontext i syfte att undersöka fenomen, där relationerna mellan studerat fenomen och
kontext är komplicerade (Yin, 1994). En flerfallsansats innebär studier av ett större
antal fall, oftast på bekostnad av djup. Jag har bedrivit studier av en mindre grupp av
fall där djupet i fallstudierna behållits.

Detta innebär att grunden för att bedöma antalet fall och vilka fall som skall utgöra
avhandlingens empiri har att göra både med empirisk mättnad och med den variation
som varje empiriskt fall bidrar med. Starrin m fl (1991) menar att kategorier kan bli
mättade genom att ytterligare empiriska fall inte bidrar till ökad variation. Att studera
komplexa system i form av verksamheter med dess ingående delar, såsom människor
etc, förutsätter att man går ned på djupet för att skapa förståelse. En fallstudie är inte
tillräckligt för att generera kriterier för processbestämning av verksamheter. Skälet är
att jag betraktar verksamheter som unika, d v s ingen verksamhet är likadan som någon
annan, men genom att studera flera verksamheter relativt ingående kan mönster
observeras för hur en vidareförbar processteori med tillhörande kriterier för process-
bestämning skulle kunna se ut. En mindre grupp av fall innebär en möjlighet att erhålla
en bredd av fall med bibehållet djup.

Empiriska data som ligger till grund för denna avhandling baseras på rekonstruktioner
genomförda vid 13 verksamheter. Denna empiri har klassificerats i två typer:

• Primärempiri, vilken har genererats i forskningsprojekt som jag medverkat i.
Denna empiri har genererats i avhandlingens empiriskt inriktade fas och består av
detaljerad dokumentation över verksamhetens handlingslogik med tillhörande
processbestämning. Antalet fall som utgör avhandlingens primärempiri är åtta till
antalet

• Sekundärempiri, vilken har genererats i forskningsprojekt som jag själv inte
medverkat i. Denna empiri består av detaljerad dokumentation över verksamheters
handlingslogik. Antalet fall som utgör avhandlingens sekundärempiri är fem till
antalet

Att bedriva rekonstruktion av verksamheter innebär att olika personer i verksamheten
är delaktiga i rekonstruktionsarbetet och också värderar detta arbete. I primärempirin
har jag ställt frågor och dokumenterat svar. Att göra ett sådant arbete kan naturligtvis
innebära att det teoretiska raster som jag har anlagt i samband med fallstudierna, då jag
har agerat som forskare/konsult (se Gummesson, 1985), kan ha påverkat personernas
svar. Därför kan det också vara lämpligt att ta del av andras rekonstruktioner av
verksamheters handlingslogik, då andra forskare ställt frågor och dokumenterat svar.
Genom analys av sekundärempiri kan jag därför också fånga resultat från andra
personers rekonstruktioner.
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Samtidigt är det viktigt att nämna att i de fall som utgör avhandlingens primärempiri
har jag inte deltagit som den enda forskaren. Detta har inneburit att även den andra
forskaren har kunnat inhämta information om det som hänt i samband med just dessa
studier. På detta sätt har fler än en forskares synvinkel kunnat anläggas på empirin.
”Idéer hos forskare uppkommer inte enbart genom att de sitter isolerade på sina rum,
gärna avslappnade, och väntar på att ’det omedvetna skall göra sitt’. Den lilla gruppen,
två till sju-åtta personer, kan ibland effektivt påskynda den kreativa processen”
(Starrin m fl, 1991, s 28).

Kombinationen av deltagande observation i primärempiri och källstudier av sekundär-
empiri är exempel på metodtriangulering (Repstad, 1993; Patel & Tebelius, 1987).
Detta är också ett sätt att åstadkomma primärt och sekundärt beskrivande validitet (se
Svensson & Starrin, 1996). För att återknyta till avhandlingens två faser, d v s den
empiriskt inriktade och den analytiskt inriktade (se avsnitt 3.3.3), så har avhandlings-
arbetet i den första fasen bestått i att inhämta och bearbeta primärempiri och i den
andra fasen i en kompletterande analys av såväl primär- som sekundärempiri.

Grundläggande krav som ställs på avhandlingens empiri (såväl primär- som
sekundärempiri) är att denna innehåller detaljrika beskrivningar över verksamheten. Så
är fallet för den verksamhetsdokumentation som framställs genom metodkomponenten
verksamhetsanalys, vilket är en del av FA/SIMM. Vid verksamhetsanalys framställs
bland annat handlingsgrafer (se Goldkuhl 1990b; för exempel se bilaga 12).
Handlingsgrafer innehåller beskrivningar av välstrukturerade elementära handlingar.
Handlingar behöver synas i verksamhetsdokumentationen i och med att dessa är
centrala för processindelning i enlighet med det vidareutvecklade processbegreppet
med tillhörande kriterier för processbestämning (se kapitel 7 och 8). I och med denna
detaljrikedom hos handlingsgrafer kan en god kunskap erhållas om den verksamhet
som handlingsgraferna beskriver. Handlingsgrafer visualiserar även andra aspekter av
verksamheten, såsom exempelvis transformation, förutsättningar och resultat. Både
primär- och sekundärempiri behöver därför innehålla detaljrika beskrivningar för att
vara underlag för generering och prövning av kriterier för processbestämning.

En viktig skillnad mellan primär- och sekundärempiri är att primärempirin också
innehåller initialt genererade kriterier för processbestämning. Dessa kriterier har
tillämpats i samverkan med representanter i verksamheten för att göra process-
indelningar av den aktuella verksamheten. Primärempirin innehåller således både
detaljerade verksamhetsbeskrivningar och genomförd processbestämning. Sekundär-
empirin innehåller enbart detaljerade verksamhetsbeskrivningar som underlag för att
genomföra processbestämning i avhandlingens analytiskt inriktade fas. I den
analytiskt inriktade fasen betraktas således empirin med nya ögon, vilket i före-
kommande fall kan innebära att nya processindelningar görs av studerade verksam-
heter. Därmed tillämpas nya kriterier. Detta innebär således att samma grundläggande
och detaljrika beskrivning av verksamheter används både för initial processbestämning
och processbestämning baserad på en vidareutvecklad processteori (det vidare-
utvecklade processbegreppet).

Den sekundärempiri som används i den analytiskt orienterade fasen av avhandlings-
arbetet är insamlad av forskare inom VITS-gruppen. Detta kan man naturligtvis ha



Kapitel 3

66

invändningar mot, men med tanke på behovet av detaljrika beskrivningar som grund
för att indela verksamheter i processer ser jag ingen annan utväg. Enligt Alvesson &
Sköldberg (1994) är empiri alltid teori-impregnerad, d v s förklaringar ges utifrån
något visst perspektiv. Genom att handlingsgrafer ger kunskaper på mikronivå, d v s
detaljerade kunskaper om verksamhetens handlingslogik, kan detta problem ses som
till viss del hanterat. Då man analyserar sekundärempirins handlingslogik genom
gjorda handlingsgrafer ges det en möjlighet till att analysera empirin på mikronivå och
att därefter göra abstraktioner utifrån denna mikronivå. Dessa abstraktioner, d v s
processindelningar, görs inom ramen för detta forskningsarbete. Det finns ytterligare
ett argument för att använda sekundärempiri som är framtagen av forskare inom VITS-
gruppen. Det ger möjlighet att verifiera den tolkning som jag gör av sekundärempirin
genom intervjuer med aktuella forskare.

Ett annat viktigt argument för att använda sekundärempiri är att ge en kontrast till
primärempirin. Detta innebär dels att ytterligare variation går att finna som
kompletterar bilden av möjliga indelningar av verksamheten i processer, dels ett test
på om kunskapen som utvecklas i denna avhandling är vidareförbar. Det gör att oavsett
om sekundärempirin bidrar till en ökad variation eller ej, så är den nyttig för
kunskapsutvecklingen. En balans mellan redan identifierade och kompletterande
kriterier för processbestämning är givetvis eftersträvansvärd. Genom att analysera
sekundärempirin berikas tillämpbarheten hos framtagna kriterier i olika verksamheter.
Det går också att identifiera vilka delar av resonemanget om det vidareutvecklade
processbegreppet som är möjliga att tillämpa i andra verksamhetssammanhang.
Därmed utvidgas antalet tillämpningar till andra typer av verksamheter.

Att studera variation mellan ett antal olika fall kan dessutom leda till att aspekter
upptäcks som inte är i fokus för avhandlingens undersökning. Detta innebär att nya
kategorier kan komma att genereras som inte behandlas inom ramen för pågående
teoriutveckling. Sådana aspekter är dock uppslag för fortsatt forskning.

Den urvalsstrategi avseende fall som jag har tillämpat benämns målinriktat urval. ”Ett
målinriktat urval baseras på antagandet att man önskar upptäcka, förstå och få insikt.
Man måste därför göra sitt urval på ett sätt som gör att man lär sig så mycket som
möjligt” (Merriam, 1994, s 61). Samtidigt går det inte att vara för målinriktad i och
med att urvalet också styrs av den teori som utvecklas efter hand (ibid). Kriterier som
har använts för mitt urval är därför tämligen övergripande för att ge möjlighet till nya
upptäckter (se avsnitt 3.4.5 för val av fallstudieobjekt).

I samband med teorigenerering menar Merriam (ibid) att teoretiskt urval kan tillämpas.
Detta är den process där man samlar in data i avsikt att generera teori och där man
samtidigt samlar in, kodar och analyserar informationen. Man beslutar också vilken
typ av information som skall samlas in härnäst och var man kan få tag i den – allt i
syfte att utveckla teorin efterhand som den visar sig. ”The analyst who uses theoretical
sampling cannot know in advance precisely what to sample for and where it will lead
him. … It is never clear cut for what and to where discovery will lead. It is ongoing”
(Glaser, 1978, s 37).

Patton (1990) redogör för 16 olika kriterier vid målinriktat urval. Ett sådant kriterium
innebär en kombination av flera kriterier (eng. combination or mixed purposeful
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sampling). Vid mitt målinriktade urval har en sådan kombination tillämpats. De
kriterier som ingår i denna kombination som tillämpats i denna kunskapsutveckling är
(se Patton (ibid) för utförligare beskrivning av kriterierna):

• Intensivt urval (eng. intensity sampling), vilket innebär att man söker ypperliga och
rika exempel, men inte ovanligheter, på det fenomen som man är intresserad av. I
denna studie är en viktig utgångspunkt att generera och pröva kriterier för process-
bestämning baserad på detaljrika verksamhetsbeskrivningar. Valet av verksamheter
baseras inte på ovanligheter utan dessa betraktas som representativa för den typ av
verksamhet som de bedriver

• Urval för maximal variation (eng. maximum variation sampling), vilket innebär att
man söker kunskap som klargör variation och betydelsefulla gemensamma mönster
inom denna variation. I denna studie har olika typer av verksamheter valts för att
finna grunder för att bedriva processbestämning

• Opportunistiskt urval (eng. opportunistic sampling), vilket innebär att man kan
inkludera nya fall genom att dra nytta av oförutsedda möjligheter efter det att
fältarbetet har påbörjats. ”Being open to following wherever the data lead is a
primary strength of qualitative strategies in research” (ibid, s 179). Valet av
verksamheter för grundning och generering av kunskapsbidragen var inte bestämda
på förhand, utan denna insikt har fötts genom den förståelseutvecklande process
som jag gått igenom. Detta innebär således att jag också medverkat i andra
fallstudier som inte inkluderas i denna avhandling

• Ändamålsinriktat slumpmässigt urval (eng. puposeful random sample), vilket syftar
till att reducera misstanken om varför vissa fall valts för studien. ”The purpose of a
small random sample is credibility, not representativeness” (ibid, sid 180). Vissa av
verksamheterna, särskild vad gäller sekundärempiri, har valts för att komplettera
val som har gjorts av primärempiri

3.4.5 Val av primär- och sekundärempiri

Som redovisats ovan utgörs primär- och sekundärempirin av kunskap genererad ur ett
flertal av VITS-gruppens forskningsprojekt. Sedan 1994 har jag medverkat i ett antal
forskningsprojekt. Empiriska observationer från samtliga dessa projekt passar dock
inte för avhandlingens fokus. De fall som jag valt att använda som avhandlingens
primärempiri är rekonstruktioner med tillhörande processbestämning genomförda hos
(se även kapitel 5):

• Structo, vilket är ett varuproducerande företag (stålrör). Denna rekonstruktion
genomfördes inom ramen för VITS-gruppens projekt avseende prövning och
vidareutveckling av FA/SIMM till att passa ett affärsprocessinriktat synsätt på
verksamheter. Denna utveckling av FA/SIMM finns bl a dokumenterad i Lind
(1996a)

• Nässjö Inredningar, vilket är ett varuproducerande företag (inredning). Denna
rekonstruktion genomfördes inom ramen för CMTO3-projektet ”Förändringar,
planeringssystem och informationshantering för bättre arbeten”. Projektet var ett

                                             
3 Centrum för studier av människa, teknik och organisation. CMTO är en tvärvetenskaplig
forskningsenhet vid Linköpings Universitet.
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gemensamt projekt mellan Trätek4 och forskningsgruppen VITS och syftade bland
annat till att ta fram och utvärdera en förändringsmetodik för små och medelstora
träföretag. Detta forskningsprojekt genomfördes inom ramen för VITS-gruppens
forskning kring integration av förändringsmetoder

• Tambox, vilket är ett varuproducerande företag (förpackningar). I denna
rekonstruktion fokuserades verksamhetens försäljningsprocesser. Denna fokusering
var ett led i att ytterligare affärsprocessorientera FA/SIMM

• ABB Infosystems, vilket är ett serviceföretag (IT-tjänster). Denna rekonstruktion
genomfördes inom ramen för VITS-gruppens forskningsprojekt avseende
utveckling av systemutvecklingsverksamheter

• Ragnars Inredningar, vilket är ett varuproducerande företag (inredning). Även
denna rekonstruktion genomfördes inom ramen för CMTO-projektet ”Föränd-
ringar, planeringssystem och informationshantering för bättre arbeten”

• Hallsbergs psykiatriska klinik, vilket är en verksamhet som tillhandahåller
psykiatrisk vård. Denna rekonstruktion genomfördes inom ramen för VITS-
gruppens forskningsprojekt avseende verksamhetsflygning (resurs- och tidseffektiv
seminariebaserad verksamhetsmodellering)

• Astra Draco, vilket är ett läkemedelsföretag. Hos Astra Draco genomfördes en
rekonstruktion på systemutvecklingssektionen. Denna rekonstruktion genomfördes
inom ramen för VITS-gruppens forskningsprojekt avseende utveckling av system-
utvecklingsverksamheter

• Torvalds Trävaru5, vilket är ett varuproducerande företag (sågverk). Även denna
rekonstruktion genomfördes inom ramen för CMTO-projektet ”Förändringar,
planeringssystem och informationshantering för bättre arbeten”

Valet att använda ovanstående fallstudier som primärempiri i avhandlingen grundar sig
dels på att processbestämningar genomförts i dessa fallstudier, dels på att det i dessa
fallstudier finns underlag för inspiration till en vidareutveckling av processbegreppet.
Dessutom ges möjlighet till att omdefiniera gjorda processbestämningar genom att ta
konsekvenserna av det vidareutvecklade processbegreppet.

Andra forskningsprojekt, från vilka empiri inte använts i denna avhandling, men som
jag medverkat i under perioden 1994-2001 är:

• Vidareutveckling av VITS-gruppens metodkomponent för resursanalys. Inom
ramen för detta projekt medverkade jag i en fallstudie som genomfördes hos en
företagsjurist (inkassoverksamhet), där arbetet inriktades mot tidseffektivisering

• VITS-gruppens forskningsprojekt avseende utveckling av systemutvecklings-
verksamheter. Inom ramen för detta projekt medverkade jag i fyra fallstudier.
Dessa fallstudier genomfördes hos:
• Frontec (konsultföretag), där arbetet inriktades mot (vidare-)utveckling av en

begreppsapparat för hur man kan betrakta metoder som stöd vid verksamhets-
utveckling (inklusive IT-utveckling)

                                             
4 Institutet för träteknisk forskning.
5 Notera att jag har förkortat Torvald Andersson Trävaru till Torvalds Trävaru.
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• Volvo Data (konsultföretag), där arbetet inriktades mot samordning av metoder
och arbetssätt samt process- och metodutveckling med avseende på system-
utveckling

• Combitech Software (konsultföretag), där arbetet inriktades mot utveckling av
en processinriktad arbetsmodell som stöd för insäljning och införande av
ständiga förbättringar i en organisation

• Pulsen Application (konsultföretag), där arbetet inriktades mot utveckling av
arbetssätt

• VITS-gruppens forskningsprojekt avseende verksamhetsprocesser och IT-stöd vid
förmedling av kunskaper och kontakter. Inom ramen för detta forskningsprojekt
genomfördes en fallstudie hos Sveriges Verkstadsindustrier avseende utveckling av
LINK Center. LINK Center är en förmedlingsverksamhet som syftar till att knyta
samman medlemsföretag med specialister (teknikresurser)

• VITS-gruppens forskningsprojekt avseende metoder för processrekonstruktion
inför ständiga förbättringar. Inom ramen för detta forskningsprojekt medverkade
jag i en fallstudie vid DUNI Papermills som avsåg stöd i verksamhetens utveckling
av metoder för processrekonstruktion

Fall (se även kapitel 5), som utgör sekundärempiri, är i denna avhandling
rekonstruktioner av verksamheter genomförda hos:

• Miljö- och hälsoskyddskontoret, som bedriver ärendehandläggning i syfte att
upprätthålla god miljö och hälsa i en svensk kommun. Denna rekonstruktion
genomfördes inom ramen för VITS-gruppens forskningsprojekt avseende
utvärdering och förändring av datorstödda kommunala verksamheter (RASTER)

• Hemtjänsten, som tillhandahåller äldreomsorg. Denna rekonstruktion genomfördes
inom ramen för VITS-gruppens forskningsprojekt avseende verksamhetsdiagnos
inom hemtjänsten (MOTIV)

• Sjöfartsverkets sjökarteavdelning, som producerar sjögeografisk information.
Denna rekonstruktion genomfördes inom ramen för VITS-gruppens forsknings-
projekt avseende strukturering av informationssystem och verksamheter -
 utvärdering och förändring (STRIKE)

• Turistbyrån, som bedriver informations- och förmedlingsverksamhet. Denna
rekonstruktion genomfördes inom ramen för VITS-gruppens forskningsprojekt
avseende nätverksinriktad förändringsanalys (företagsnätverk inom turism)

• NetShop, som är ett e-handelsföretag. Denna rekonstruktion genomfördes inom
ramen för VITS-gruppens forskningsprojekt avseende imaginära webbaserade
organisationer och dess affärsprocesser och samverkansformer

Ovanstående sekundärempiri har valts dels för att den innehåller detaljerade
verksamhetsbeskrivningar i form av handlingsgrafer, dels för att den utgör en
komplettering till vald primärempiri (se föregående avsnitt). Primärempirin är en till
stor del affärsdrivande verksamhet. Anledningen till att Miljö- och Hälsoskydds-
kontoret valts är för att denna verksamhet bedriver myndighetsutövning, vilket är en
kontrast till affärsdrivande verksamhet. Anledningen till att Hemtjänsten valts är att
denna hanterar en produktklass (se Röstlinger & Goldkuhl, 1999) som innebär
behandling av en vårdtagare. Hemtjänsten blir därför ett komplement till Hallsbergs
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psykiatriska klinik. Turistbyrån är något speciell i och med att den bland annat
innehåller en förmedlingsverksamhet. NetShop innehåller affärsprocesser som till
mycket stor del är webbaserade, vilket inte fokuseras i någon annan fallstudie.

3.4.6 Tillvägagångssätt för generering och grundning av kunskapsbidrag

Tidigare ställningstaganden visar att det i denna avhandling finns en strävan att på
empirisk grund generera en teori kring processbestämning. På vilket sätt skall då
denna teori kunna utvecklas?

Att på empirisk grund generera en teori innebär att kategorier genereras, definieras och
relateras till varandra. En av de mest omtalade metoderna för att bedriva kvalitativ
dataanalys är ansatsen för genering av grundad teori – Grounded Theory (Glaser &
Strauss, 1967; Strauss, 1987; Strauss & Corbin, 1990). Denna ansats bygger på ett
induktivt förfarande för att generera teori med utgångspunkt i empiriska data. En sådan
renodlad ansats har dock inte tillämpats i denna studie, utan teori har kontinuerligt
utvecklats genom växelverkan mellan teori och empiri.

Tidigare i detta kapitel har jag argumenterat för varför denna studie är genomförd med
en abduktiv ansats med betoning på empirigrundad induktiv ansats med deduktiva
inslag. Detta innebär en växelverkan mellan empiri och teori för att generera kunskap
som är argumentativt rationell. Avhandlingens kunskapsbidrag utgörs av ett vidare-
utvecklat processbegrepp, en referensmodell för processbestämning, kriterier för
processbestämning samt teorin om oöverblickbara verksamhetssystem.

Tillvägagångssätt för att generera det vidareutvecklade processbegreppet visas i figur
3-4. Utgångspunkten tas i motsättningar mellan den transformations- och den
kommunikationsorienterade synen. Dessa motsättningar identifieras genom en
karaktärisering av tesen respektive antitesen, där motsättningar baseras på
kategoriseringar av antitesens reaktion mot tesen. Motsättningarna innebär att
utvecklingsbehov avseende en syn på process kan identifieras, d v s utvecklingsbehov
för att formulera en syntes som överskrider motsättningarna mellan tes och antites.
Utvecklingsbehoven grundas också i kategoriseringar av den syn på process som
tillämpats vid generering av primärempiri (i den empiriskt inriktade fasen).
Kategoriseringarna innebär att identifierade utvecklingsbehov stärks och att ytterligare
utvecklingsbehov identifieras. Utvecklingsbehoven ligger sedan till grund för en
identifikation av den kompletterande teorigrunden, d v s kategorier i befintlig (extern)
teori, som behövs för att generera det vidareutvecklade processbegreppet. Det vidare-
utvecklade processbegreppet används som en utgångspunkt för att ta fram en
preliminär referensmodell för processbestämning, i vilken processtyper och behov av
kriterier för processbestämning identifieras.
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Tes: Transformations- 
orienterad syn

Antites: Kommunikations- 
orienterad syn

Empiriska data 
(primärempiri)

Karaktäristika 
(tes)

Karaktäristika 
(antites)

Motsättningar 
(tes -antites)

Kategorier i 
tillämpad syn på 

process

Utvecklings- 
behov (syn på 

process)

Identifierad 
kompletterande 

teorigrund

Kompletterande teorier

Ett 
vidareutvecklat 
processbegrepp 

(syntes)

Referens- 
modell 

(preliminär)

Teoretisk grund i 
vidareutvecklad 
syn på process

Figur 3-4: Tillvägagångssätt för generering av det vidareutvecklade processbegreppet

Genom att betrakta empiriska data, såväl primär- som sekundärempiri, utifrån den
preliminära referensmodellen kan referensmodellen förfinas. Detta innebär att
empiriska data betraktas med det raster som är konsekvensen av det vidareutvecklade
processbegreppet. För primärempirin kan genomförd processbestämning därmed
komma att omvärderas. Vad gäller sekundärempirin har ingen processbestämning
gjorts tidigare, utan sekundärempirin har hittills utgjorts av detaljerade och
övergripande beskrivningar av verksamheternas handlingslogik. Denna process-
bestämning av empiriska data resulterar också i att kriterier för processbestämning,
indelade i kriterieklasser, identifieras. Nedanstående figur visualiserar tillvägagångs-
sätt för fortsatt generering av referensmodellen samt generering av kriterier för
processbestämning.

Empiriska data 
(primär- och 

sekundärempiri)

Tillämpade 
kriterier

Karaktäriserade
processtyper 
och samspel

Kriterie(klasser) 
för process- 
bestämning

Referens- 
modell

Ett 
vidareutvecklat 
processbegrepp 

(syntes)

Referens- 
modell 

(preliminär)

Figur 3-5: Tillvägagångssätt för fortsatt generering av referensmodellen samt
generering av kriterier för processbestämning

Indelning av avhandlingen i två faser, d v s i en empiriskt inriktad och en analytiskt
inriktad fas, innebär således att förutsättningar för generering av avhandlingens
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kunskapsbidrag skapas i den empiriskt inriktade fasen, i vilken också avhandlingens
primärempiri genereras. I den analytiskt orienterade fasen genereras och grundas
avhandlingens kunskapsbidrag.

Analys av empiriska observationer och relatering till teorier har skett i båda faserna i
avhandlingen. I den första fasen har detta inneburit att analysen av de empiriska
observationerna tillsammans med teoretiska relateringar gjort att nya frågor kunnat
genereras inför kommande insamling och generering av primärempiri. I den analytiskt
inriktade fasen har analys av empiriska observationer (av såväl primär- som sekundär-
empiri) gjorts för att finna meningsfulla kategorier i ett vidareutvecklat processbegrepp
och i ingående delar i identifierade kriterieklasser. Analysen av empirin har således
använts för att finna relevanta kategorier att rikta uppmärksamheten mot i kunskaps-
utvecklingen, där teori använts för att nå en god grund för framtagna kategorier.

Avhandlingens kunskapsutveckling bygger på en dubbel dialektik. Det råder dels en
dialektik mellan en transformations- och en kommunikationsorienterad syn på process,
dels en dialektik mellan systemtänkande och processtänkande för att skapa överblick
över verksamheter. Denna senare dialektik är basen för generering av avhandlingens
fjärde kunskapsbidrag, vilken benämns teorin om oöverblickbara verksamhetssystem
(TOV). Motsättningarna hos tes och antites tillsammans med deras karaktäristika samt
avhandlingens övriga kunskapsbidrag är grunden för generering av teorin om
oöverblickbara verksamhetssystem (TOV). Denna teori innehåller angrepps- och
arbetssätt för att bedriva verksamhetsanalys genom processbestämning. Nedanstående
figur visar tillvägagångssätt för generering av teorin om oöverblickbara verksamhets-
system (TOV).

Tes: Systemtänkande för 
att skapa överblick över 

verksamheter

Karaktäristika 
(tes)

Karaktäristika 
(antites)

Motsättningar 
(tes -antites)

Teorin om oöverblickbara 
verksamhetssystem (TOV) 

(syntes)

Antites: Processtänkande 
för att skapa överblick över 

verksamheter

Ett vidareutvecklat 
processbegrepp 

(syntes)

Referens- 
modell

Kriterie(klasser) 
för process- 
bestämning

Figur 3-6: Tillvägagångssätt för generering av teorin om oöverblickbara
verksamhetssystem

Ovanstående figurer (figur 3-4, 3-5 och 3-6) visar att kategoriseringar har skett av
såväl empiri som teori för genereringen av avhandlingens kunskapsbidrag.
Kategoriseringar sker av empiriska observationer, och dessa kategorier sorteras på ett
meningsfullt sätt för att utgöra en grund för det vidareutvecklade processbegreppet, för
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framtagen referensmodell samt för kriterier för processbestämning. Kategoriseringar
av teorin är nödvändiga för att identifiera motsättningar mellan teser och antiteser.

Kunskapsutvecklingen präglas också av en växling mellan delar och helheten för att på
så vis bygga upp en kongruent teori. Detta är i linje med en hermeneutisk syn på
kunskapsutveckling (se Ödman, 1979).

Det tillvägagångssätt, d v s den analysmetod, som tillämpats för att generera
avhandlingens kunskapsbidrag har således präglats av en växelverkan mellan teori och
empiri för att erhålla kunskap som är intern-, empiri- och teorigrundad. Detta är i linje
med den empirigrundade induktiva ansatsen med deduktiva inslag som avhandlingens
kunskapsutveckling bygger på för att generera kunskap som är argumentativt rationell.

3.5 Sammanfattning av forskningsansats och metod

I figur 3-7 sammanfattas de vägval som gjorts avseende forskningsansats och
forskningsmetod genom att dessa relateras till kunskapsutvecklingens strategi, syn på
kunskap och syn på kunskapsutveckling.

Kvalitativ metod för insamling och 
generering av data

Kunskapssyn: 
argumentativ 

rationalitet

Välgrundad kunskapsutveckling 
genom generering och grundning 
på intern-, teori-, och empirinivå

Strategi: empiri- 
och teoribaserad 

teoriutveckling

Teoridriven, induktiv och modelleringsbaserad ansats

Dialektisk 
ansats

Strategi och 
förhållningssätt

Forsknings- 
ansats

Forsknings- 
metoder

Strategi: komparativ, 
deskriptiv och 

karaktäriserande

Empirigrundad induktiv ansats med deduktiva inslag 
indelad i en empiriskt och i en analytiskt inriktad fas

Strategi: metod- 
utveckling

Uppdelning i primär- och 
sekundärempiri 

Rekonstruktion av verksamheter 
för datagenerering

Aktionsforsknings- 
baserade fallstudier

Källstudier 
(teori)

Källstudier 
(sekundär- 

empiri)

Få fall med 
djup

Kvalitativa 
fallstudier

Figur 3-7: Centrala vägval avseende forskningsansats och metod
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3.6 Forskningsansats i relation till avhandlingens struktur

Det finns en tydlig relation mellan avhandlingens struktur och den forskningsansats
som det argumenteras för i detta kapitel.

I kapitel 2 problematiseras systemtänkandet och dess övergång till ett process-
tänkande. Här betraktas processtänkandet som en reaktion mot systemtänkandet, d v s i
kapitel 2 presenteras tesen systemtänkande och en upptakt ges till antitesen process.
Processynen problematiseras vidare i kapitel 6, då olika processyner redovisas och
rekonstrueras. Dessa processyner är indelade i två kategorier: transformations-
orienterade (tesen) och kommunikationsorienterade (antitesen). Genom att ta sin
utgångspunkt i karaktäristika hos tes och antites (med avseende på processyn)
tillsammans med empiriska observationer, vilka redovisas i kapitel 5, formuleras en
kunskapssyntes (kapitel 7). Kunskapssyntesen benämns det vidareutvecklade process-
begreppet och innehåller därmed aspekter från såväl tes som antites, men är också
grundad i ytterligare teori. Aspekter att uppmärksamma i det vidareutvecklade
processbegreppet kommer således både från analyserade empiriska observationer och
det dialektiska samspelet mellan tes och antites.

Ett viktigt syfte med denna avhandling är att ta fram kriterier som kan användas vid
processbestämning, d v s aspekter att uppmärksamma då verksamheter indelas i olika
processer. Som en följd av det vidareutvecklade processbegreppet presenteras i kapitel
8 en referensmodell för processbestämning. Denna referensmodell innehåller en
identifiering av olika processtyper och behov av kriterier för att dels bestämma
processtyperna i förhållande till varandra, dels bestämma subtyper av respektive
processtyp i förhållande till varandra. Varje processtyp problematiseras sedan (kapitel
9 - 11) genom att man i första hand anlägger det vidareutvecklade processbegreppet
och referensmodellen över såväl primär- som sekundärempiri. Detta innebär att
variationen hos olika empiriska tillämpningar lyfts fram. Kriterierna för
processbestämning är kategorier ingående i det vidareutvecklade processbegreppet och
därmed länken mellan synsätt och frågor att ställa vid processbestämning. Efter det att
olika kriterier för bestämning av respektive processtyp lyfts fram problematiseras
också samspelet mellan verksamhetens olika variantprocesser (kapitel 12). Denna
problematisering är grundad i behovet att betrakta verksamhetens variantprocesser
som komponenter i en större helhet.

Med utgångspunkt i det vidareutvecklade processbegreppet, i verksamhetens olika
processtyper samt i kriterier för bestämning av olika variantprocesser presenteras
sedan angrepps- och arbetssätt för att bedriva processbestämning (kapitel 13). Detta
angrepps- och arbetssätt innebär att motsättningar mellan ett kompositionellt angrepps-
sätt för indelning av system i delsystem och indelning av verksamheter i olika
processer överbryggas genom en kunskapssyntes. Denna andra kunskapssyntes
benämns teorin om oöverblickbara system (TOV).
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4 Utveckling av verksamheter och informationssystem
Detta kapitel lyfter fram några centrala fenomen för avhandlingen. Avhandlingen är
skriven inom ämnesområdet informationssystemutveckling och specifikt inriktad mot
verksamhetsanalys. Verksamhetsanalys är en av de aktiviteter som behöver genom-
föras vid systemutveckling på grund av att informationssystem betraktas som en
integrerad del av verksamheten. Detta kapitel inleds därför med en diskussion om
informationssystem som fenomen i verksamheter. Som en konsekvens av denna
integrerade syn på informationssystem och verksamhet innebär en förändring av den
ena (informationssystem eller verksamhet) en förändring av den andra. System-
utveckling betraktas således som verksamhetsutveckling. Detta kapitel diskuterar
därför också hur välgrundad förändring av informationssystem och verksamhet bör
bedrivas.

Ett stöd vid förändringsarbete är metoder. Kapitlet innehåller därför en diskussion om
hur jag uppfattar metoder. Verksamhetsanalys är en metodkomponent, som behöver
innehålla frågor och sätt att dokumentera svar. Den dokumentation som erhålls vid
verksamhetsanalys är bland annat verksamhetsmodeller. Dessa verksamhetsmodeller
har som syfte att ge överblick över det svåröverblickbara fenomen som en verksamhet
innebär. För att skapa en sådan överblick krävs olika angreppssätt, d v s olika sätt att
växla mellan delar och helheter. Olika angreppssätt problematiseras i nästkommande
avsnitt. Slutligen diskuteras verksamhetsmodeller som stöd för kommunikation mellan
människor.

De fenomen som behandlas i detta kapitel utgör en viktig grund för kommande kapitel
i avhandlingen. Samtidigt vill jag betona att detta kapitel inte utgör avhandlingens
totala teori, utan betydligt djupare teoriinventeringar görs på andra ställen i avhand-
lingen. Exempel på sådana djupare inventeringar är systembegreppet, vilket behandlas
i kapitel 2, och olika skolbildningar vad gäller processyner, vilka behandlas i kapitel 6.

4.1 Informationssystem i verksamheter

En definition av begreppet informationssystem som många bygger vidare på är den
som formulerades av Börje Langefors. Han menade att informationssystem är ett
system vars uppgifter är att samla in, lagra, behandla och distribuera information
(Langefors, 1973). En skillnad görs mellan operativ och direktiv information (ibid,
Sundgren, 1992). Operativ information används vid fattande av konkreta beslut
angående den löpande verksamheten i en organisation och direktiv information
används vid beslutsfattande av övergripande, strategisk och långsiktig karaktär. Denna
syn på information i informationssystem innebär att styrning av verksamheten är i
fokus, vilket har sin grund i den klassiska systemteorin (se kapitel 2).

Langefors (1993) skiljer mellan data (som representation) och information (som
kunskap). Data används för att representera information, men är inte information. I och
med att informationskonceptet är centralt för att problematisera innebörden av
informationssystem använder Langefors sitt koncept e-meddelande (elementär-
meddelande) för att definiera information. Ett e-meddelande består av tre delar: objekt,
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egenskap och tidsreferens. ”Ett e-meddelande representerar kunskap om en egenskap
som ett objekt besitter vid en viss tidpunkt” (Magoulas & Pessi, 1998, s 173).

Ovan redovisade syn kallas av Magoulas & Pessi (1998) för ett systeminfologiskt
paradigm, vilket innebär att verkligheten betraktas som bestående av tekniska och
sociala system (se även Bansler, 1990; Nurminen, 1988). Goldkuhl & Lyytinen (1982)
går bortom denna syn och menar att informationssystem är sociala system där delar är
tekniskt implementerade1. De ser informationssystem som lingvistiska system för
kommunikation mellan människor och som stöd i deras handlande. Informations-
system kan således betraktas som kommunikationssystem. Jag ansluter mig till upp-
fattningen att det inte existerar någon information utan kommunikation. ”Information
är något som sägs om något av någon till någon” (Axelsson & Goldkuhl, 1998, s 17).
Denna mer humanistiska syn på informationssystem betonas även av Grundén (1992).

I verksamheter finns aktörer som samverkar med varandra, och denna samverkan
utgörs bland annat av kommunikation (se kapitel 7 för ställningstagande vad gäller syn
på verksamhet). Människor utför handlingar, som kan vara både av materiell och
kommunikativ art, och dessa handlingar kan stödjas av verksamhetens informations-
system (se Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Informationssystem är således nära
förknippade med människors handlande i verksamheter. Sådana sociala och
organisatoriska frågor hanteras inom språkfilosofiska (Dietz & Widdershoven, 1991;
Goldkuhl & Lyytinen, 1982; Winograd & Flores, 1986) och semiotiska perspektiv
(Stamper, 1994; 2000; Liu m fl, 2001) för att förstå informationssystem. Lyytinen
(1981) menar att en betydande del av en verksamhet är dess verksamhetsspråk, vilket
inkluderar såväl vokabulär som regler för kommunikativt handlande.

Goldkuhl (1995a) baserar sin syn på informationssystem på ett kommunikativt
handlingsperspektiv. Denna syn bygger vidare på, och överskrider, Langefors e-
meddelande.

A communicative action perspective gives an alternate definition of
information and information systems. This definition transcends a narrow
objectivistic view of information; i.e. just seeing information as reality
descriptions. Information and information systems are parts of action
games in organizations (ibid, s 77).

I Goldkuhl (1996b) argumenteras för att informationssystem kan betraktas som
handlingssystem, där en skillnad mellan manuell, interaktiv och automatisk
informationsbehandling görs. De två senare aspekterna av informationsbehandling
avser det datoriserade informationssystemet som innehåller:

• handlingspotential, vilket innebär en reglering av informationssystemets handlings-
möjligheter (vad som kan/får göras och därmed vad som får talas om/sägas med
hjälp av informationssystemet)

• handlande, vilket betecknar den aktivitet som resulterar i meddelanden. Detta
innebär interaktiva och automatiskt utförda kommunikativa handlingar

                                             
1 Denna syn benämner Magoulas & Pessi (1998) för handlingsparadigmet (det humaninfologiska
paradigmet).
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• handlingsminne, vilket är ett minne av tidigare utförda kommunikativa handlingar.
Detta avser kommunikativa handlingar såväl riktade mot informationssystemet som
från informationssystemet

Österle (1995) uppmärksammar behovet av att se verksamhetens processer som länken
mellan strategi och informationssystem. ”Business engineering integrates strategic
development and systems development via process development” (Österle, 1995, s
21). Österle (ibid) menar att  processer består av aktiviteter, vilka informationssystem
stödjer med sina applikationer och databaser. Processer som länken mellan strategi och
informationssystem gör att informationssystem betraktas som en integrerad del i
verksamheten.

Även Goldkuhl (1992c) betonar vikten av att se informationssystem som en integrerad
del i verksamheten.

Ett informationssystem är en intentionellt skapad artefakt av några
människor och där detta informationssystem anses ha värde för verksam-
heten. Ett informationssystem ingår alltid i ett verksamhetssammanhang
och utgör därmed en del av sådan verksamhet. Ett informationssystem
utnyttjar informationsteknologi i form av hårdvara och programvara och
som därmed utgör en del av informationssystemet (ibid, s 19).

Att tänka i processer är ett sätt att uppfatta verksamheter. Jag betraktar handlingar som
processers minsta analysenhet (se kapitel 7), vilket innebär att processer består av
handlingar som är kontextuellt relaterade till varandra genom olika handlingsobjekt.
Dessa handlingsobjekt utgör förutsättningar för och resultat av handlingar. Verksam-
hetens informationssystem, då detta betraktas som ett handlingssystem, blir på så sätt
integrerat med verksamhetens system av handlingar, d v s verksamhetens processer.

Jag ser därför ett informationssystem (i verksamheter) som en artefakt som avser att
underlätta kommunikation mellan aktörer i en viss kontext. Varje meddelande har en
mottagare och en sändare, där sändarens avsikter är att påverka mottagaren med hjälp
av språkhandlingar. Meddelandet ges en innebörd då mottagaren tolkar detta. En del
av informationssystemet kan vara datorbaserat. Den datorbaserade delen är avsedd att
underlätta aktörernas handlande (se även Lind, 1996a).

4.2 Verksamhetsanalys som del i förändringsarbete

Verksamheter behöver, som kapitel 1 argumenterar för, kontinuerligt förändras för att
kunna beakta förändrade förutsättningar i omvärlden. Förändring av en verksamhet
innebär ofta att dess handlingslogik förändras och därmed också verksamhetens
informationssystem. Att förändra och utveckla informationssystem kallas system-
utveckling (Andersen, 1994a; Avison & Fitzgerald, 1995; SIS, 1979). System-
utveckling innebär  människors arbete med att analysera, utforma och förändra
verksamheter, där informationssystem ingår eller planeras ingå som delar (se Goldkuhl
1993a).

Vid systemutveckling behöver en analys av verksamheten göras för att utvärdera
befintliga informationssystem och bedöma vilka krav som skall ställas på framtida
informationssystem. Langefors (1973;1993) identifierar liknande analysbehov där han
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menar att ett informationssystem syftar till att förse något annat system med
informationstjänster. Detta andra system benämns objektsystem, och exempel på ett
sådant är ett företag. Ett informationssystem är en del av ett större system, ett objekt-
system.

This other system would thus be the object of the service of the information
system. In a way, the information system, and its data system realization,
will model the object system… Since all information needs originate in the
object system, it is a starting point for information needs analysis
(Langefors, 1993, s 103).

En objektsystemanalys är således nödvändig vid bedömning av krav på
objektsystemets informationsbehov. Vid systemutveckling, då objektsystemet är en
verksamhet, benämns objektsystemanalys verksamhetsanalys. Att genomföra
verksamhetsanalys innebär att man söker kunskap om hur verksamheten med dess
informationssystem fungerar idag och kan fungera i framtiden (se kapitel 1). I denna
avhandling utvecklas grunder för en indelning av verksamheter i delar. Detta är en
viktig aspekt av verksamhetsanalys, med syfte att ge en överblick över den verksamhet
som är aktuell.

Ofta sker förändring av en verksamhet på ett icke välgrundat sätt. Orsaken kan vara att
det saknas tillräcklig verksamhetsförståelse. ”Om man vill förändra verksamheten
behöver man först veta hur verksamhetens befintliga processer utförs, därefter kan
man utforma lämpliga förändringar och designa verksamhetens framtida processer”
(Röstlinger m fl, 1997, s 4-5). Man behöver veta vilka verksamhetsprocesser som finns
och vad dessa syftar till. Det sätt som verksamheten genomför sitt arbete på behöver
bli synligt såväl för verksamhetens aktörer, som för utredande personer som inte tillhör
verksamheten för att goda förändringar skall kunna genomföras.

Det finns flera förespråkare för förändringskoncept som menar att det räcker med
modeller över verksamhetens handlingslogik (såsom exempelvis processmodeller)
som grund för att föreslå förändringar (se Dietz, 1994ab). Jag menar att detta inte är
tillräckligt, utan det finns behov av att studera även andra aspekter (se även Röstlinger
& Goldkuhl, 1994). Exempel på sådana andra aspekter (fokalområden) där kunskap
behöver utvecklas för att kunna generera välgrundade förändringsförslag är problem,
mål, styrkor, resurser och förändringsbehov (se Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Lind,
1996a). En förändring av en verksamhet bör inte ske utan en medvetenhet om vart man
vill nå (mål), vilken problemsituationen är (problem) och vad man är duktig på och
därmed inte bör förändra (styrkor). Det är dock centralt att kunskap om verksamhetens
handlingslogik erhålls, vilket sker genom verksamhetsanalys, för att det skall vara
möjligt att sätta kunskaper om andra fokalområden i en verksamhetskontext.

Att bedriva verksamhetsanalys innebär ett växelvis frågande och svarande.
Verksamhetsanalys används såväl vid verksamhetsdiagnos som vid verksamhets-
design. Vid verksamhetsdiagnos behöver befintlig verksamhetspraxis rekonstrueras
(Lind, 1996a; Röstlinger m fl, 1997; se även kapitel 3 för rekonstruktionsbegreppet).
Då detta sker behöver verksamhetsmodeller (beskrivningar av verksamheten) skapas
för att etablera en gemensam uppfattning om hur denna fungerar. Det är viktigt att
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genererade modeller avspeglar det sätt på vilket verksamheten handlar. Genom
rekonstruktion av befintlig praxis vill man undvika fallgroparna:

• kartläggning som självändamål, d v s kartläggning för kartläggningens egen skull
• tillrättalagd utredning som favoriserar uppfattningar och lösningsidéer gjorda på

förhand

4.3 Metoder för förändringsarbete

Människan söker ständigt mönster och metoder (Berger & Luckmann, 1979) i syfte att
kunna hantera likartade situationer i framtiden. Metoder som stöd vid utrednings- och
förändringsarbete behöver innehålla råd för att kunna vara ett stöd för hur man bör
bete sig i olika situationer för att uppnå vissa mål.

En metod är en praktisk vägledning och innehåller råd för hur utvecklingsarbete bör
bedrivas, d v s en metod innehåller ett antal arbetssteg för hur man bör handla för att
uppnå ett visst resultat (Avison & Fitzgerald, 1995; Brinkkemper m fl, 1989;
Checkland, 1993; Jayaratna, 1994). För att en metod skall kunna stödja utvecklings-
processer på ett sådant sätt att föreskrivet resultat uppnås bör metoden vara baserad på
kunskaper och erfarenheter från tidigare, likartade utredningssituationer (Heym &
Österle, 1993; Tolvanen & Lyytinen, 1992). Ett sätt att strukturerar metodbegreppet är
att betrakta metoder utifrån företeelserna synsätt, ramverk, metodkomponent och
samarbets- och insamlingsformer (se Goldkuhl, 1991; Goldkuhl m fl, 1998ab). I
nedanstående figur visualiseras samband mellan dessa företeelser.

Synsätt

Ramverk

Arbetssätt Notation

Begrepp

Metodkomponent

Samarbets-/
insamlings-

former

Hur uttrycka svar?

Vad tala om?

Vilka frågor?

Vad är viktigt?

Hur är frågorna relaterade?

Vem frågar?
Vem svarar?

Figur 4-1: Förhållandet mellan metodkomponent, ramverk, synsätt och
samarbetsformer (Goldkuhl, 1991; Goldkuhl m fl, 1998ab)

Varje utredningssituation är unik. Metoder bör uppfattas som en ”verktygslåda”, där
olika verktyg används i olika utredningssituationer. Dessa verktyg kallas metod-
komponenter. En metodkomponent består av de tre integrerade delarna arbetssätt
(vilka frågor som bör ställas), notation (hur svaren på frågorna skall dokumenteras)
och begrepp (olika fenomen som behandlas i metodkomponenten). Metodkomponent
är nära relaterat till Brinkkempers (1995) koncept med metodfragment. Olika
metodkomponenter i en metod formerar tillsammans en struktur. Denna struktur,
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vilken inkluderar en fasindelning av metoden, benämns ramverk (se Goldkuhl m fl,
1998ab). Ett exempel på ramverk är livscykelmodellen (se Andersen, 1994a; Avison &
Fitzgerald, 1995).

Metoder bör inte följas slaviskt. Den som använder en viss metod behöver vara
medveten om vilka val som kan göras inom ramen för ett gott resultat vid metod-
tillämpningen samt dessas konsekvenser. Metoder är således inte till för att få
människor att sluta tänka, utan de skall hjälpa människor att tänka bättre. Metoder
behöver därför bygga på goda argument för varför man bör bete sig på ett visst sätt.
Dessa argument har sin grund i metodens bakomliggande synsätt. Inom system- och
verksamhetsutveckling förespråkas en mängd olika synsätt. Sådana synsätt kan vara
funktionsorienterade (t ex Yourdon, 1989), objektorienterade (t ex Fagerström, 1995;
Jacobson m fl, 1995) och processorienterade (t ex Davenport, 1993; Lundeberg &
Sundgren, 1996; Nilsson m fl, 1999; Österle, 1995).

Dessutom förespråkas ofta olika samarbets- och insamlingsformer i metoder. Exempel
på samarbets- och insamlingsformer är intervju, seminarium och grupparbete.

Som redovisats ovan innehåller metoder bland annat frågor som kan ställas i en
utredningssituation. Svaren på dessa frågor dokumenteras i beskrivningar, såsom
textuella dokument, grafer etc. Dokumenten struktureras på ett visst sätt för att
visualisera särskilda aspekter av verksamheten. Metoder är till för att uppmärksam-
heten skall kunna riktas mot skilda aspekter av verksamheten, vilka finns uttryckta i
synsätt bakom metoden (se nedanstående figur). Dokumenterade svar ligger till grund
för nya frågor.

Metod

Fråga

Svar

Grafiska / textuella beskrivningar
för visualisering och strukturering

stöd för

genererar

ger
nya

leder till
nya

dokumen-
teras i

Figur 4-2: Metoder som stöd för att ställa frågor och besvara frågor (Lind, 1997a)

Således kan ett gott stöd vid utrednings- och förändringsarbete erhållas genom
metoder. I kapitel 3 argumenteras för att teorier även kan vara ett stöd vid sådant
arbete. Teorier används för att rikta uppmärksamheten mot relevanta kategorier i
samband med utredningsarbete. Teorier och metoder innehåller kategorier att ställa
frågor om och kategorier kring vilka svaren på frågorna kan struktureras. Användning
av teorier och metoder vid utredningsarbete benämns teori- och metoddrivet
utredningsarbete (se Lind & Goldkuhl, 1997a).
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4.4 Angreppssätt vid verksamhetsmodellering

Verksamhetsanalys är ett exempel på ett fokalområde (se Röstlinger & Goldkuhl,
1994) som behöver ge stöd genom frågor och sätt att dokumentera svar på, d v s en
metodkomponent. Vid verksamhetsanalys dokumenteras ofta svaren i verksamhets-
modeller. Arbetet med att skapa modeller över verksamheten kan benämnas
verksamhetsmodellering. I samband med verksamhetsmodellering kan olika
angreppssätt tillämpas. ”Vanligtvis sker systemarbete i flera hierarkiska nivåer tills
man når överblickbara eller redan kända delsystem” (Lind, 1996a, s 133). Detta kallas
kompositionellt angreppssätt, vilket tillämpas i flera kända metoder för verksamhets-
modellering och systemutveckling. T ex gäller det V-grafer enligt ISAC (Lundeberg m
fl, 1978; Nissen & Andersen, 1977) eller analysfasen enligt SAK (Wigander m fl,
1979). Detsamma gäller för dataflödesdiagram som återfinns hos LOGIC-modellen
(CAP Programator, 1992abc), Structured Analysis (Yourdon, 1989) och YSM
(Yourdon, 1993). ”Den totala dokumentationen (d v s de olika modellerna på olika
beskrivningsnivåer) ska vara konsistent. Detta innebär att gränssnitten mellan de olika
delarna och delbeskrivningarna ska vara entydigt kartlagda och beskrivna” (Goldkuhl,
1995c, s 5).

Det kompositionella angreppssättet tar sin utgångspunkt i Langefors (1973, 1993) teori
för att skapa överblick över oöverblickbara system (se även kapitel 2), som baseras på
följande påståenden:

• Ett system består av ett antal delar (objekt) som har vissa egenskaper, vilka är
sammanbundna med relationer som även de har vissa egenskaper

• Dessa delar uppfattas av omgivningen som en helhet vid en given tidpunkt eller ett
givet tidsintervall

• Helheten är mer än summan av delarna

I och med att svåröverblickbara system till sin karaktär är komplexa och att människor
bara kan överblicka ett antal delar åt gången, behövs en systematik för att kunna bryta
ned systemen i flera nivåer till överblickbara delar. Den kompositionella uppdelningen
är grundläggande för det tankesätt i vilket Langefors (ibid) baserar sina teorier om hur
systemarbete skall bedrivas. Därför delas systemeringsarbetet in i följande steg (se
även kapitel 2):

• Ange systemets yttre egenskaper
• Ange systemets delar (objekt)
• Ange relationer mellan delarna
• Ange egenskaper för delsystem och relationer
• Kontrollera systemets användbarhet, realiserbarhet och härledbarhet

Vanligtvis sker systemarbete i flera hierarkiska nivåer tills man når överblickbara eller
redan kända delsystem. Figur 4-3 illustrerar det kompositionella angreppssättet.
Ringarna symboliserar komponenter vilka grupperas genom fyrkanter, strecken
symboliserar relationen mellan delar och helheter och pilen symboliserar
arbetsgången.
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Figur 4-3: Kompositionellt angreppssätt (Goldkuhl, 1995c)

Figuren ovan visar att det kompositionella angreppssättet innebär att man tar sin
utgångspunkt i helheten för att sedan bryta ned denna helhet i mindre delar. Att arbeta
kompositionellt innebär att man arbetar ”top-down”. Den systemorienterade metoden
ISAC är en metod som bygger på ett kompositionellt angreppssätt. Kring använd-
ningen av denna finns en del praktiska problem och erfarenheter redovisade i Goldkuhl
(1984; 1990b):

• Många ändringar i grafer p g a krav på konsistens mellan olika hierarkiska nivåer
• Svårt och tidskrävande att framställa en översiktsgraf
• Vissa mellannivåer kan uppfattas som mindre meningsfulla (”konstruerade”)
• Plats för få ”delsystem” på varje graf
• Vissa grafer kan bli mycket kompakta (informationsrika) medan andra kan vara

tämligen informationsfattiga
• Vissa typer av uppgifter (som t ex ordningsföljd, villkor) saknas på graferna och

behöver kompletteras med andra former (t ex muntlig presentation)
• Det visas inte detaljerade samband mellan datasystem och övrig verksamhet, d v s

relationer mellan informationssystem och verksamhet beskrivs enbart på en grov
nivå genom (grova) initiala och terminala informationsmängder

Man skiljer ibland mellan kompositionella och kontextuella angreppssätt (Törnebohm,
1977). Goldkuhl (1990b; 1993a) har utvecklat ett alternativ till den strikta
kompositionella verksamhetsmodelleringen, vilket benämns kontextuell verksamhets-
analys med handlingsgrafer. Kontextuell modellering innebär att olika sammanhang
beskrivs utan att vara bundna till en hierarkisk/kompositionell beskrivningsstruktur.
Vissa beskrivna ”ting” kan finnas i olika beskrivningskontexter. ”Detta innebär att
beskrivningskontexterna kan ha överlappande delar som gör att kontexterna hänger
ihop” (Goldkuhl, 1995c). Törnebohm (1977) ställer upp ett antal teser som
karaktäriserar kontextuellt tänkande:

• En helhet i vilken en del ingår är en kontext för denna del
• Ett ting kan ingå i kontexter som tinget inte utgör en del av
• Kriterier för att ett ting i en kontext står i en del-helhets-relation till kontexten:

• I sådana (ting-, kontext-)par, där ingen tvekan råder om att tinget är en del av
kontexten, bör detta också vara fallet enligt det kriterium som efterlyses

• I sådana (ting-, kontext-)par, där ingen tvekan råder att tinget inte utgör en del
av kontexten, bör detta också vara fallet enligt det kriterium som efterlyses
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• Om ett ting i ett (ting-, kontext-)par har väsentliga attribut som motsvaras av
attribut av samma slag hos kontexten, och endast då, utgör tinget en del av
kontexten

Då en verksamhet beskrivs med hjälp av handlingsgrafer ligger modellerna på samma
detaljnivå. Man rör sig i ett plan, i motsats till vad man gör vid kompositionellt
angreppssätt. Det kontextuella angreppssättet innebär (Goldkuhl, 1995c) att man
arbetar ”bottom-all”. Nedanstående figur illustrerar det kontextuella angreppssättet.

Figur 4-4: Kontextuellt angreppssätt (Goldkuhl, 1995c)

Den kritik som jag riktar mot det kontextuella angreppssättet är att det är svårt att få en
översiktlig bild av det som studeras. Det finns, även om man arbetar kontextuellt, ett
behov av att arbeta med översiktliga beskrivningar. Jag menar att man vid ett
kontextuellt angreppssätt behöver veta vilka ramar man har att arbeta efter. Vad ligger
i fokus resp utanför fokus i samband med analysen? Goldkuhl (1995c) menar att det är
möjligt att till vissa delar kombinera ett kompositionellt och ett kontextuellt arbetssätt.
Detta kan t ex innebära att man hoppar över ett antal mellanliggande nivåer (som inte
uppfattas som meningsfulla). Man går direkt från topp till botten istället för att
tillämpa en stegvis procedur. Nedanstående figur illustrerar hur ett icke-strikt
kompositionellt och ett kontextuellt angreppssätt kan kombineras.

Figur 4-5: Kombination av (icke-strikt) kompositionellt och kontextuellt angreppssätt
(Goldkuhl, 1995c)

Det kan även finnas ett behov av att skapa översiktliga beskrivningar baserade på
detaljerade beskrivningar. Man vill med andra ord gå från botten till toppen. Goldkuhl
(1995c) kallar detta angreppssätt för induktivt: att gå från enskildheter/detaljer till det
övergripande/allmänna. Dessa översiktliga beskrivningar ser jag som ett aggregat av
detaljerade beskrivningar. Goldkuhl (ibid) menar att man t ex kan ta modeller på en
detaljerad nivå och låta varje sådan modell bli en del i en överordnad och översiktlig
modell. Det induktiva angreppssättet innebär att man arbetar ”bottom-up”. Figur 4-6
illustrerar det induktiva angreppssättet.
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Figur 4-6: Induktivt angreppssätt (Goldkuhl, 1995c)

I samband med att verksamheter modelleras behöver man såväl översiktliga som
detaljerade beskrivningar. Att generera modeller innebär en växling mellan delar och
helhet. Kunskapsteoretiskt härstammar denna växling från den hermeneutiska cirkeln.
”Det intuitivt föregripande pendlandet mellan del och helhet, som kännetecknar
förståelsen, har hedrats med ett särskilt begrepp inom hermeneutiken. Det är den
hermeneutiska cirkeln, som bör uppfattas som en bild för hur tänkande, förståelse och
tolkning fungerar” (Ödman, 1979, s 79). Ödman (ibid) menar att förståelse för
helheten byggs upp av de olika delarnas innebörd. Goldkuhl (1992c) anser att man i
samband med verksamhetsanalys behöver fokusera både på den verksamhetsmässiga
helheten och på olika delar i verksamheten. Denna fokusväxling mellan helheten och
delarna innebär också ett behov av kongruens. De olika delarna behöver bilda en
sammanhängande helhet.

Innebörden av begreppet angreppssätt är således den ordning i vilken växlingen mellan
delarna och helheten sker. Längre fram i avhandlingen (kapitel 13) kommer jag att visa
att olika angreppssätt kan kombineras beroende på de egenskaper som finns i den
specifika situationen.

4.5 Verksamhetsmodeller: förenklade beskrivningar av verksamheter

Syftet med en verksamhetsmodellering är att generera modeller över den verksamhet
som studeras. Begreppet modell innebär en förenklad beskrivning av något. En
verksamhetsmodell är således en förenklad beskrivning av en verksamhet, som
illustrerar vissa aspekter av verksamheten, aspekter som är relevanta för modellens
syfte. Beskrivningar kan användas då en person kommunicerar  med en annan person.
Då sändaren förmedlar en beskrivning gör denne ett urval av vad som observeras. En
beskrivning kan därför aldrig innehålla alla sidor av den verklighet som den ska
återspegla (Andersen, 1994a).

Ett liknande resonemang som det ovan, om att metoder har bakomliggande synsätt
som styr de kategorier mot vilka uppmärksamheten riktas, kan också föras vid
framtagning av beskrivningar. En beskrivning framställs av någon, och denna baseras
på den observerande personens insikt i, eller kunskap om, den verklighet som han/hon
observerar. ”Observationen präglas av hans referensramar och hans kunskaper om det
han observerar” (Andersen, 1994a, s 51).

Beskrivningar, d v s modeller, syftar i första hand till att främja kommunikation
mellan människor. Sådan kommunikation innebär att det finns sändare och mottagare
involverade. Andersen (ibid) betonar behovet av att sändare och mottagare har i stort
sett sammanfallande referensramar och representationsregler. Utan att gå på djupet vad
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innebörden av referensram är, vill jag betona behovet av att mottagaren är införstådd
med vad som uttrycks i modellen.

I modeller beskrivs innebörden av olika kategorier för en viss situation. Den effekt
beskrivningens innehåll får beror på om innehållet överensstämmer med de upp-
fattningar som mottagaren har.

För att beskrivningen skall ha någon effekt på mottagaren måste den ha en
form som gör att innehållet uppfattas och förstås. Hur lätt det är för
mottagaren att uppfatta innehållet beror bland annat på hur förtrolig han
är med den form som valts (Andersen, 1994a, s 55).

Beskrivningar används ofta för att säkerställa att överenskommelse nås om ett visst
fenomen. I kapitel 3 har jag lyft fram seminariebaserad rekonstruktion som ett sätt att
erhålla kunskap om verksamheten. Denna rekonstruktionsprocess är en strävan mot att
kunskap som innehas av de inblandade individerna delas (se även Lind & Seigerroth,
2000). Resulterande modeller från denna process representerar därför också en
gemensam syn på den verksamhet som studerats.

Senge (1990) menar att vårt handlande styrs av mentala modeller.

Mental models are deeply ingrained assumptions, generalizations, or even
pictures or images that influence how we understand the world and how we
take action (ibid, s 8).

Two people with different mental models can observe the same event and
describe it differently, because they’ve looked at different details (ibid, s
175).

Verksamhetsmodeller som beskriver helheter och detaljer som har genererats genom
människors personliga engagemang innebär att de mentala modeller som ligger till
grund för handlande kan förändras/utvecklas. Jag betraktar en verksamhet som
bestående av ett antal människor som tillsammans skall åstadkomma ett resultat för
dem som verksamheten finns till för. Genom att skapa gemensamma beskrivningar,
d v s verksamhetsmodeller, över den verksamhet som dessa människor finns i kan
också verksamheten kontinuerligt utvecklas. På detta sätt kan intersubjektivitet och
gemensamma mentala modeller etableras.

Verksamhetsmodeller har en inneboende kraft, eftersom de fokuserar på för syftet
essentiella aspekter, som innebär att människors handlande kan komma att förändras.
Sammanfattningsvis vill jag därför betona det viktiga i att uppmärksamma att:

• verksamhetsmodeller innehåller kategorier som representerar valda aspekter att
uppmärksamma vid förenkling av det fenomen som är i fokus

• verksamhetsmodeller har en form som behöver kunna förstås av dem som är
inblandade i kommunikationen

• verksamhetsmodeller kan hjälpa de inblandade att komma överens om valda
fenomen

• framtagningen av verksamhetsmodeller kan komma att påverka människors
framtida handlande
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5 Processbestämning i tillämpning
Detta kapitel presenterar den empiri som ligger till grund för avhandlingen, både vad
gäller primär- och sekundärempiri. Primärempirin utgörs av processbestämningar som
genomförts i tillämpning. Sekundärempirin innehåller däremot inte någon genomförd
processbestämning. Det råder således en skillnad mellan presentationen av primär- och
sekundärempiri. Primärempirin presenteras utifrån en indelning av verksamheterna i
de processer som identifierades i tillämpning. Presentationen av sekundärempirin
baseras på verksamhetsöversikter, vilka bygger på rekonstruerad handlingslogik, för
att erhålla en grund för att kunna bestämma dessa verksamheters processer i kapitel 9
till 12.

Processbestämningstillämpningarna har genomförts som en del av större förändrings-
arbeten. Syftet med detta kapitel är dock att redovisa hur verksamheter har uppfattats i
samband med processbestämning och inte att redovisa erfarenheter från genomförda
förändringsarbeten som sådana. Kapitel 5 utgör en viktig del i avhandlingen i och med
att det skapar förutsättningar för kommande delar. Nedanstående figur visar i vilket
sammanhang i avhandlingen som detta kapitel ingår.

Process- 
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tillämpning 
(kapitel 5)
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processorienterade 
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vidareutvecklat 
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(kapitel 7)
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Figur 5-1: Kapitel 5 i sitt sammanhang

Förutom att redovisa tillämpade kriterier vid genomförda processbestämningar
(historiskt sett) innehåller kapitlet aspekter att rikta uppmärksamheten mot i det
vidareutvecklade processbegreppet (se kapitel 7) och den referensmodell (se kapitel 8)
som identifierar de behov av kriterier som finns vid processbestämning. Kapitlet är
också centralt i och med att det innehåller en grund för att kunna problematisera hur
”processbestämning skulle kunna ha genomförts” om de kriterier som tas fram i denna
avhandling funnits som teoretiskt raster i samband med processbestämningen.
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Kapitlet inleds med en beskrivning av primärempirin (från Structo till Torvalds
Trävaru) för att övergå till en presentation av använd sekundärempiri. Presentations-
ordningen av primärempirin är densamma som den ordning i vilken fallstudierna
genomförts. Presentationen av verksamheterna återspeglar den situation som rådde i
samband med att fallstudierna genomfördes, vilket kan betyda att diverse information
om företagen inte stämmer överens med dagens förhållande.

Primärempiri

5.1 Processbestämning hos Structo

Structo är ett i stålbranschen medelstort företag med cirka 130 anställda. Företaget är
ett tillverkande företag, som huvudsakligen förädlar stål till hydraulcylinderrör genom
kallvalsning. Man sysslar även med en viss andel trading vad gäller varmvalsade rör.
Företagets kunder är cylinderbyggare, krantillverkare samt grossister. 40 % av omsätt-
ningen utgör inhemsk försäljning och 60 % utgör export. Structo har huvudsakligen
två stora underleverantörer. Företagets målsättning är att med sina produkter uppnå en
ledande ställning i norra Europa. Som medel för att uppnå detta övergripande mål
strävar man efter att sälja standardprodukter, kundanpassade produkter samt trading-
produkter.

Under sex månader, med start hösten 1994, genomfördes en förändringsanalys hos
Structo (se bl a Lind, 1996ab; Lind & Goldkuhl, 1997a). Denna förändringsanalys
genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan Structo och forskningsgruppen VITS.
Deltagande forskare var förutom jag själv Göran Goldkuhl. I samband med denna
förändringsanalys anlades ett processtänkande som grund för att uppfatta och förstå
verksamheten. Inom ramen för förändringsanalysen genomfördes bland annat en
rekonstruktion av befintlig verksamhetspraxis, och denna rekonstruktion genomfördes
som en del av verksamhetsdiagnosen. Rekonstruktionen användes som grund för att
förstå i vilka situationer som olika aspekter (problem, styrkor etc) av verksamheten
existerade. Rekonstruktionen dokumenterades i handlingsgrafer, processgrafer och s k
funktionsgrafer (tidigare version av samverkansgrafer). I samband med åtgärdsstudien
gjordes en redesign av existerande processer. Det skapades dock inga nya processer i
samband med åtgärdsstudien.

5.1.1 Structos olika sätt att göra affärer – verksamhetens variantprocesser

I samband med rekonstruktionen anlades ett affärsprocesstänkande, vilket innebar att
BAT-modellen (se Goldkuhl, 1996a; 1998a)1 användes som teoretiskt raster vid
rekonstruktionen (Lind & Goldkuhl, 1997a). Begreppet affärsprocess används här i
betydelsen ett sätt att göra affärer (se Lind, 1996a).

                                             
1 Vissa delar av innehållet i den affärsgeneriska modellen (BAT-modellen) har sin grund i de
affärsprocesser som rekonstruerades i samband med fallstudien hos Structo. Detta innebär att
modellen genererades och prövades i samband med denna fallstudie. BAT står för Business Action
Theory.
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Rekonstruktionen resulterade i sex överlagrade2 affärsprocesser, d v s sex olika sätt att
göra affärer. Hos Structo bedömde man att dessa affärsprocesser omfattade ungefär
90% av Structos verksamhet. De rekonstruerade affärsprocesserna var:

• Direktproduktionskund (Afp1), vilket innebär att Structo utvecklar produkten
enligt kundens önskemål. Det sker alltså en utveckling av en viss produkt under s k
projektbaserad utveckling, där samspelet mellan kunden och Structo är avgörande
för resultatet

• Standardlagerkund (Afp2), vilket innebär att kunden köper ur standard-
sortimentet. Relationen som Structo har med kunden är att kunden enbart blir
erbjuden standardartiklar från standardsortimentet. Affären varar från det att kunden
förhandlar om en order till dess att ordern är levererad och betald

• Leveransplanekund (Afp3), vilket innebär hantering av ramavtal med tillhörande
avrop. Inom denna affärsprocess lämnar kunden en prognos över sina behov för-
delade över en längre tidsperiod. Syftet med leveransplanekunder är att man med
minimal lagerhållning skall kunna leverera produkter på utsatt tid

• Heltradingkund (Afp4), vilket innebär att Structos leverantör tillhandahåller en så
hög förädlingsgrad att produkten kan levereras direkt till kunden. Heltrading är ett
komplement till Structos övriga sortiment med syftet att erbjuda ett mer helhets-
orienterat sortiment till kunden

• Leveransplan – heltrading (Afp5), vilket innebär att kunden lämnar en prognos
över sina heltradinginköp

• Leveransplan – halvtrading (Afp6), vilket innebär att färdigförädlade rör
levereras till Structo innan de levereras vidare till kunden. Målsättningen är att
lagerhålla bulkvaror, som sedan kapas av Structo vid leverans till kund. Kunden
lämnar en prognos över hur inköpen kommer att fördelas över tiden

Till varje affärsprocess finns en processgraf som beskriver delprocesser för affärs-
processen. I bilaga 1 finns processgraferna återgivna avseende direktproduktionskund
(bilaga 1:1), standardlagerkund (bilaga 1:2) samt heltradingkund (bilaga 1:3).

Vid en jämförelse av standardlagerkund och direktproduktionskund framgår det att
standardlagerkund innehåller fler delprocesser som utförs för potentiella kunder än
direktproduktionskund3. Standardlagerkund avser de kunder som vill ha standardvaror
till korta ledtider, medan direktproduktionskund snarare avser kunder som behöver
specialvaror, där framtagning och leverans av dessa inte är lika tidskritiska som i
standardlagerkundsfallet. För att affärsprocessen standardlagerkund skall fungera är
det viktigt att det skapas förutsättningar att göra affärer på detta sätt genom att
producera och lagerhålla för potentiella kunder. En skillnad i processgraferna görs med
andra ord vad gäller aktiviteter som utförs för potentiella respektive specifika kunder.
Med potentiell kund menas vilken kund som helst. En specifik kund är en känd kund.
Distinktionen mellan potentiell och specifik kund i processgrafen innebär således att
en skillnad görs mellan aktiviteter som utförs för kända och icke-kända kunder.

                                             
2 Begreppet överlagring användes i betydelsen att affärsprocesserna samexisterar och samutnyttjar för
verksamheten gemensamma infrastrukturer.
3 För processgrafens uppbyggnad se Lind (1996a).
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Vid en jämförelse mellan direktproduktionskund och standardlagerkund å ena sidan
och heltradingkund å andra sidan visar det sig att det i heltradingfallet inte sker någon
produktion och leverans hos Structo, utan denna sker hos Structos underleverantör.
Detta betyder att Structo kan göra åtaganden som innebär att Structo är beroende av
sina underleverantörer för att fullfölja sitt åtagande. Det är naturligtvis så att Structo är
beroende av råmaterialförsörjare även då produktion sker i verksamheten, men i
heltradingfallet måste Structo förlita sig på att underleverantören tar fram produkter
som håller tillräckligt god kvalitet i och med att dessa levereras direkt till kunden.
Structo ser med andra ord inte de produkter som levereras från underleverantören i
samband med heltradingkund.

Hos Structo är man dock försiktig i sitt sätt att använda underleverantörer då
tillverkning inte sker av dem själva. Det är viktigt för Structo att ha ett brett produkt-
sortiment, samtidigt som det är viktigt att de produkter som Structo åtar sig att leverera
är av god kvalitet. Detta innebär att Structo även arbetar med underleverantörer på
halvtradingbasis. Halvtrading innebär att förädling sker hos underleverantörer, men att
Structo gör en kvalitetskontroll innan produkterna levereras till kunden. Tanken är att
en underleverantör till affärsprocessen halvtrading skall kunna bli underleverantör till
affärsprocessen heltrading, genom att relationen fördjupas mellan underleverantören
och Structo.

Leveransplanekund är en typ av affärsprocess som innebär att kunden får en speciell
hantering om denne prognostiserar sina inköp. Detta gör att Structo kan planera sin
produktion på ett bättre sätt, så att utrymme skapas för andra sätt att göra affärer.

5.1.2 Tillämpade kriterier vid processbestämning

I samband med processbestämningen hos Structo användes kriterierna kundrelation
och intern hantering för att avgränsa affärsprocesserna i förhållande till varandra.
Kundrelation innebär den relation som verksamheten har med kunden.

En verksamhet har ofta olika relationer till olika typer av kunder.
Exempelvis kan vissa kunder vara hårdare knutna till sin leverantör med
hjälp av s k ramavtal. Detta innebär att kunden har gett en prognos på sina
behov till leverantören. Andra kunder kanske ’enbart’ köper från ett
standardsortiment utan att prognostisera sina inköp och har därför en
annan relation till verksamheten (Lind, 1996a, s 58).

Intern hantering innebär det arbete som utförs i verksamheten för att fullfölja åtagandet
mot kunden. Tabell 5-1 visar hur fallstudiens olika affärsprocesser har avgränsats.

Tabell 5-1: Avgränsning av affärsprocesser hos Structo

 Intern hantering
Kundrelation

Ämnesinköp Heltrading Halvtrading

Direktproduktion (projektbaserad
utveckling)

Direktproduktionskund --- ---

Standardlagerförsäljning Standardlagerkund Heltrading Saknas, men är
under utveckling

Leveransplan Leveransplanekund Leveransplan -
heltrading

Leveransplan -
halvtrading
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I ovanstående tabell har samtliga processer som rekonstruerats hos Structo
positionerats. Dessutom kan man med hjälp av tabellen också identifiera nya affärs-
möjligheter (standardlagerförsäljning – halvtrading). De två tomma rutorna i tabellen
(direktproduktion - heltrading/halvtrading) innebär ett ställningstagande från
verksamheten att inte göra affärer på detta sätt. Structo menar att det inte är lämpligt
att bedriva projektbaserad utveckling av produkter tillsammans med sina kunder, där
förädling av dessa produkter inte kommer att ske inom verksamheten. Dessa sätt att
göra affärer på skulle snarare innebära att Structo i så fall utvecklar produkter åt sina
underleverantörer.

5.1.3 Processer för produkt- och produktionsutveckling hos Structo

Under hösten 1999 genomfördes ett samverkansprojekt mellan forskningsgruppen
VITS och Sveriges Verkstadsindustrier (VI) med avseende på utveckling av VI:s
processer för informationsförmedling (se Lind & Persborn, 2000; Persborn, 2000).
VI:s informationsförmedling syftar till att korta ledtider i företags produkt- och
produktionsutvecklingsprocesser. Detta samarbetsprojekt bestod bland annat i att
genomföra verksamhetsanalys av ett antal representativa medlemsföretags produkt-
och produktionsutvecklingsprocesser i syfte att identifiera krav på VI:s informations-
förmedlingsverksamhet. Deltagande forskare var förutom jag själv Magnus Persborn.

Structo är ett av VI:s medlemsföretag, varför det genomfördes en intervju hos
företaget i slutet av 1999 med avseende på dess produkt- och produktionsutvecklings-
processer. Under intervjun konstruerades handlingsgrafer över dessa processer. Två
typer av produktions- och produktutveckling problematiserades under intervjun. Dessa
var:

• Kunddriven produktutveckling, vilken är mycket lik förfaringssättet i direkt-
produktionskund enligt ovan. Denna utveckling bygger på en utveckling initierad
av kunden

• Idédriven produktions- och produktutveckling, vilken är driven utifrån idéer eller
erfarenheter från Structo. Denna utveckling bygger på en utveckling initierad av
Structo

Problematiseringen kring den idédrivna produktions- och produktutvecklingen tog sin
utgångspunkt i ett exempel från den produktions- och produktutveckling som skett.
Idén uppstod genom att någon från Structo besökte en utställning. Denna idé till den
nya produkten var vilande ett par år tills dess att Structo köpte in en maskin som var
avsedd för andra ändamål. Vid detta tillfälle arbetade företaget vidare med sin idé för
att specificera tillverkningssätt och studera materialbehov. Därefter genomfördes en
teknisk prövning av produkten, vilket genererade en prototyp. Med utgångspunkt i
kunskaper om kunders behov togs en kontakt med de kunder som ansågs ha de största
kraven. Structo menade att om produkten var acceptabel för dessa kunder skulle även
mindre kunder kunna vara intresserade av produkten. Produkten testades hos kunderna
med de stora kraven, vilka också är mycket betydande kunder för Structos verksamhet.
Två verifieringar av innehållet gjordes: en teknisk verifiering och en kommersiell
verifiering. Figur 5-2 är en översikt över hur idédriven produktions- och
produktutveckling kan gå till hos Structo.
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Figur 5-2: Idédriven produkt- och produktionsutveckling hos Structo

Figuren ovan visar olika delar som ingår i produkt- och produktionsutveckling, där
specificering följs av produktframtagning, intern kontroll för att sedan resultera i
verifiering tillsammans med kunderna. Dessa delar är varvade med kontinuerliga
beslut om huruvida idén skall förkastas eller är värd att förädla vidare. Dessutom råder
det ofta många iterationer mellan de ingående delarna.

Structo har ingen egentlig tradition i att bedriva idédriven produktions- och produkt-
utveckling i och med att verksamheten byggt på att erbjuda egna eller andras standard-
produkter. Framtagningen av standardprodukter har baserats på kunders behov, vilket
innebär att utveckling av produktion och produkter karaktäriserats av en hög grad av
kundorientering.

5.2 Processbestämning hos Nässjö Inredningar

Nässjö Inredningar är ett företag som har som affärsidé att utveckla, konstruera, sälja
och tillverka kompletta butiksinredningar och standardprodukter till kedjeföretag inom
fackhandel som vill stärka sin profil och effektivisera sin försäljning i Europa. Nässjö
Inredningar verkar inom träindustrin. Företaget tillverkar butiksinredningar och
därmed sammanhängande produkter. Inom verksamheten förädlas träprodukter medan
metallprodukter köps utifrån. Företaget har cirka 70 anställda, varav 20 är tjänstemän.

Verksamhetens produkter är framför allt kompletta butiksinredningar och produkt-
inredning. De kompletta butiksinredningarna kan både handla om en kundstandard för
en viss butikskedja eller specialtillverkad butiksinredning för en viss butik. Med
produktinredning avses en inredning avsedd för en specifik produkt av ett visst
fabrikat som butiken säljer. Exempel på produktinredning är ett skoställ avsett för ett
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specifikt märke. Kunderna är nordiska butikskedjeföretag och enstaka butiker. 60 % av
försäljningen är inhemsk försäljning och 40 % går på export till Europa.

Under våren 1996 initierades ett förändringsprojekt hos Nässjö Inredningar i syfte att
förbättra företagets planering och informationshantering. Detta förändringsprojekt var
en av tre fallstudier4 som genomfördes inom ramen för projektet ”Förändringar,
planeringssystem och informationshantering för bättre arbeten”. Projektet var ett
gemensamt projekt mellan Trätek5 och forskningsgruppen VITS och syftade bland
annat till att ta fram och utvärdera en förändringsmetodik för små och medelstora trä-
företag. Deltagande forskare var förutom jag själv Johan Karltun och Ulf Seigerroth.
Ett väsentligt inslag i förändringsmetodiken är processanalys med tillhörande process-
bestämning. Denna förändringsmetodik (Seigerroth, 1998; Karltun m fl, 1999b),
bygger på samma ramverk som förändringsanalys enligt SIMM (se Goldkuhl &
Röstlinger, 1988), varför en rekonstruktion av befintlig praxis även genomförts hos
Nässjö Inredningar (se bl a Karltun m fl, 1999a; Lind, 1996c; Lind & Seigerroth,
2000).

5.2.1 Nässjö Inredningars variantprocesser

I samband med rekonstruktionen anlades ett affärsprocesstänkande, vilket innebar att
verksamhetens olika sätt att göra affärer lyftes fram. Två huvudsakliga affärsprocesser
rekonstruerades, vilka enligt Nässjö Inredningar täcker drygt 95% av verksamheten.
Dessa affärsprocesser är:

• Blockorderförsäljning till butikskedjor
• Specialtillverkning

Blockorderförsäljning till butikskedjor (se bilaga 2:1 för processgraf) innebär
försäljning av butiksinredningar. Kunder är butikskedjor med sina butiker, vilka ställer
höga krav på leveranstider. Butikskedjorna byter ut sin inredning varje vår och höst,
vilket innebär att behovet av leveranser varierar starkt över årets olika månader.
Affärsprocessen innebär att en överenskommelse oftast formeras med butikskedjans
huvudkontor, där sedan avrop sker från respektive butik utifrån den kundstandard som
etableras. När butikskedjan lägger sin order ses denna order som en blockorder, vilken
sedan ”spjälkas upp” i mindre delar (därav namnet blockorderförsäljning). För att klara
av säsongsvariationerna krävs det att Nässjö Inredningar använder sig av ett kund-
standardlager till vilket produktion sker innan avrop.

Vad gäller specialtillverkning (se bilaga 2:2 för processgraf) finns det två sätt som
denna affärsprocess kan initieras på. Det ena handlar om att interaktion sker med en
enskild butik, där butiken inte ingår i någon butikskedja (som Nässjö Inredningar har
kontrakt med), det andra att en enskild butik ingående i en större butikskedja har
behov av specialinredning som inte är specificerad på butikskedjenivå. Det finns en
hel del likheter vad gäller innehållet i affärsprocesserna specialtillverkning och
blockorderförsäljning till butikskedjor. En stor skillnad är dock att det i
affärsprocessen specialtillverkning inte finns någon blockorderhantering, lager-

                                             
4 se även Ragnars Inredningar och Torvalds Trävaru.
5 Institutet för träteknisk forskning.



Kapitel 5

96

hantering eller något avrop utan det sker direktleverans till den enskilda butiken
baserad på den enskilda butikens order.

Nässjö Inredningar betraktar sin egen produktion som en möjlig leverantör bland
övriga externa leverantörer. Detta innebär att det beroende på olika urvalskriterier görs
en bestämning av huruvida produktion skall ske av Nässjö Inredningars produktions-
apparat eller om det skall läggas ut ett produktionsuppdrag på någon extern under-
leverantör. Det gör att det för Nässjö Inredningar finns behov av att underhålla
affärsrelationer till olika aktörer som är en del i fullföljandet för Nässjö Inredningar.
Det leder också till att Nässjö Inredningar lägger ut produktionsorder på sina
underleverantörer även om den egna produktionen inte är fullbelagd. Nässjö
Inredningar blir på detta sätt ett frontföretag som gör åtaganden även för sina
underleverantörers räkning. All leverans till butikerna sker dock direkt från Nässjö
Inredningar, vilket är ett sätt för verksamheten att ha kontroll på kvaliteten vad gäller
de produkter som skall levereras till kunden.

5.2.2 Tillämpade kriterier vid processbestämning

Det kriterium som initialt tillämpades i samband med processbestämningen hos Nässjö
Inredningar var leverantörsroll. Leverantörsroll (se nedanstående tabell) innebär att
organisationen åtar sig att inreda en eller flera butiker (totalleverantör), alternativt att
leverera en komponent som en del av en butiks totala inredning (enhetsleverantör).

Tabell 5-2: Avgränsning av affärsprocesser hos Nässjö Inredningar

Leverantörsroll Affärsprocess
Totalleverantör Blockorderförsäljning till butikskedjor
Enhetsleverantör Specialtillverkning

Pilen i tabellen visar hur Nässjö Inredningar strävar efter att göra affärer med butiks-
kedjor. Det finns en uttalad ambition att göra affärer med större butikskedjor, där
affärsgörandet med den enskilda butiken i förekommande fall förhoppningsvis leder
till att affärer görs med den butikskedja som butiken är en del av. En strävan är att
åstadkomma ”större” överenskommelser (ramavtal) som sedan kompletteras med
avropsorder.

Att tillämpa kriteriet leverantörsroll är dock inte heltäckande som avgränsning vad
gäller Nässjö Inredningars affärsprocesser. Vad händer exempelvis om Nässjö
Inredningar säljer till butikskedjor men inte tar totalansvar för respektive butiks
inredning?

Vid en närmare analys av skillnader mellan de två affärsprocesserna kan man
konstatera att det finns andra aspekter än leverantörsroll som skiljer affärsprocesserna
åt. Kategorier (se även figur 5-3) som skiljer de olika affärsprocesserna åt är:

• Leverantörsroll
• Klientkaraktär
• Sätt att fullfölja
• Typ av order
• Initial uppdragsgivare
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Figur 5-3: Möjliga kriterier för processbestämning hos Nässjö Inredningar

Som framgår av ovanstående kriterier skulle samtliga vara tillämpliga som grund för
processbestämning hos Nässjö Inredningar. För att undvika den diskuterade
problematiken om totalansvar eller inte för butikskedjor bör dock problematiken kring
ramavtal med avrop kontra direktorder vara en rimlig grund att skilja de två affärs-
processerna åt. På detta sätt blir rollen att vara totalleverantör inte avgörande för vilken
affärsprocess som tillämpas, utan snarare huruvida det skall formuleras en ”större”
(vad gäller tid och innehåll) överenskommelse med kunden.

5.3 Processbestämning hos Tambox

Tambox är en verksamhet som arbetar med wellpappförpackningar. Företaget omsätter
ungefär 800 miljoner kronor och har cirka 530 anställda. De har ungefär 25 %
marknadsandel i Sverige. Affärsidén är att tillverka rationella och säljande för-
packningar till kunder i Skandinavien. De skall vara det ledande wellpappföretaget i
Sverige. Tambox uppfattar sig själv som en komplett förpackningsleverantör, där
exempel på produkter är:

• Konsumentförpackningar
• Transportförpackningar
• Skyltställ
• Displayförpackningar
• Enkelwell
• Specialförpackningar
• Maskinsystem med kompletta inpackningslinjer

Tambox har tillverkat wellpapp sedan 1915 och ägs av den finska företagsgruppen
Enso-Gutzeit Oy. Verksamheten är indelad i ett huvudkontor (Jönköping), där riks-
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kunder och förpackningssystem hanteras, två divisionskontor (Jönköping och Skene),
där produktion och försäljning sker, samt sju försäljningskontor. Verksamheten har tre
produktionsanläggningar, en i Skene, en i Jönköping och en i Vikingstad. Denna
organisatoriska indelning innebär att varje säljkontor hör till ett divisionskontor.
Sverige har delats in i olika divisioner, där rikskundsorganisationen syftar till att
hantera divisionsöverskridande kunder.

Som ett led i att öka sin marknads- och kundorientering initierade Tambox projektet
’Effektivare försäljning’. Projektet skulle ge verktyg för att stärka företagets
konkurrenskraft genom en ökad effektivitet i företagets försäljningsorganisation. En
del i projektet var att göra en nulägesbeskrivning av säljprocessen i företaget. Denna
nulägesbeskrivning genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan Tambox och
forskningsgruppen VITS under hösten 1996. Nulägesbeskrivningen genomfördes med
stöd av handlings- och processgrafer. Deltagande forskare var förutom jag själv Tomas
Billesand.

5.3.1 Försäljningsprocesser av variantkaraktär

De variantprocesser som rekonstruerades hos Tambox var försäljningsprocesser. Detta
innebär en fokusering vad gäller kontakt-offert-order samt uppföljning, d v s de tidiga
momenten av affärsprocessen samt uppföljning av genomförda affärer. Uppföljningen
är naturlig att involvera med tanke på att det ofta är säljaren som efter genomförd affär
har förnyad kontakt med kunden. 15 försäljningsprocesser rekonstruerades. Dessa var:

• Rikskund: Ny kund – ny order, Befintlig kund – ny order samt Befintlig kund –
repeat order

• Jönköpings divisionskontor: Ny kund – ny order, Befintlig kund – ny order samt
Befintlig kund – repeat order

• Skene divisionskontor: Ny kund – ny order, Befintlig kund – ny order samt
Befintlig kund – repeat order

• Örebro säljkontor: Ny kund – ny order, Befintlig kund – ny order samt Befintlig
kund – repeat order

• Malmö säljkontor: Ny kund – ny order, Befintlig kund – ny order samt Befintlig
kund – repeat order

De rekonstruerade försäljningsprocesserna avspeglar samma process för olika geo-
grafiska platser. Hanteringen av ny kund – ny order (se bilaga 3:1) innebär att en ny
kund väljs ut som sedan kontaktas (eller att kontakten initieras av kunden själv).
Därefter genomförs en förslagsfas, där det ofta plockas fram en prototyp som visas för
kunden. Efter detta sker offerthantering, som sedan är grunden för att generera intern-
order till kundsupport. Kundsupport finns vid respektive divisionskontor. Kundsupport
är ansvarig för att ordern effektueras i produktion med tillhörande leverans. Efter det
att produkten levererats till kunden förs en diskussion med kunden om att gå vidare
med nya order. I denna variantprocess arbetar Tambox med två på varandra följande
order för att kunna utvärdera kunden.

Vad gäller hanteringen av ny kund – ny order på rikskundsnivå strävar man efter att få
fram avtal med rikstäckande kunder. Dessa avtal baseras på behovsanalyser och
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hantering av provorder som sedan följs upp och utvärderas tillsammans med kunden
för att eventuellt formulera övergripande avtal.

Hanteringen av befintlig kund – ny order (se bilaga 3:2) innebär till viss del en likartad
hantering som vid ny kund – ny order, men processen initieras lite annorlunda. I detta
fall handlar det om att komma fram till produktkaraktäristika baserade på tidigare
lagda order. Man använder den produktmapp som läggs upp för varje kund för att ha
något att utgå ifrån i samband med produktspecificeringen.

Tambox strävar efter kundrelationer som innebär långsiktiga åtaganden. Därför finns
det också en försäljningsprocess (se bilaga 3:3) som innebär hantering av befintliga
kunder vilka köper på repetitionsorder. 80 % av Tambox orderingång är repetitions-
order. Denna process initieras med att kunden lägger en repetitionsorder, som är basen
för uppletande av den gamla ordern. Den gamla ordern används sedan som grund för
att ta fram repetitionsordern. Förändring av repetitionsordern handlar om antal, pris,
leveransadress och godsmärkning, men inga förändringar avseende produkt-
karaktäristika. Efter det att ordern är skickad till fabriken är säljarna noga med att
bevaka så att verksamheten uppfyller säljarens åtaganden. Repetitionsorder är en typ
av avropsorder, d v s att det är en tidigare specificerad order som levereras. Man  utgår
dock inte från samma order utan snarare samma produktspecifikation. Därav vikten av
att använda produktmappar för varje kund.

5.3.2 Tillämpade kriterier vid processbestämning

Avgränsning av rekonstruerade processer hos Tambox tar sin utgångspunkt i två
aspekter. Den ena handlar om att samma processer existerar på olika geografiska
platser, vilket innebär att viss lokal anpassning görs av processerna. Innehållet i de tre
typerna av försäljningsprocesser för divisionskontoren (Jönköping och Örebro) och
säljkontoren (Örebro och Malmö) är dock mycket lika. Ett av motiven för indelning i
olika geografiska platser är att det är skillnad i karaktären hos kunderna. Bland annat
finns det en skillnad mellan storstads- och landsbygdsföretag, där man i storstäderna
ofta vill göra snabbare affärer och färre konstruktionsprov, medan man på landsbygden
vill göra precis tvärtom. Dessutom sker beslut ofta snabbare i storstaden.

Den andra aspekten vad gäller avgränsningen av rekonstruerade processer innebär att
en skillnad gjorts mellan såväl ny kund och befintlig kund (typ av kund) som mellan
ny order och repetitionsorder (typ av order). Detta leder fram till tre försäljnings-
processer, där hantering av olika kundrelationer och olika typer av order har betonats,
vilka kräver skild intern hantering. Avgränsning av försäljningsprocesserna kan
således göras enligt nedanstående tabell.

Tabell 5-3: Avgränsning av försäljningsprocesser hos Tambox

Typ av order
Typ av kund

Engångsorder Repetitionsorder

Ny kund Ny kund – ny order ---
Befintlig kund Befintlig kund – ny order Befintlig kund – repeat order
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Kriteriet typ av kund bygger på vilken affärsrelation som finns upparbetad med
kunden. Ny kund innebär etablering av ny affärsrelation och befintlig kund innebär
underhållande och upprätthållande av en redan etablerad affärsrelation.

Kriteriet typ av order bygger på tanken att Tambox i så hög grad som möjligt vill
uppnå en effektiv intern hantering genom återanvändning av specifikationer för
tidigare producerade produkter. Att gå från engångsorder till repetitionsorder innebär
en strävan mot att etablera kundstandarder.

Tambox strävar efter att ha en god upparbetad kundbas (befintliga kunder) som
hanteras genom repetitionsorder (visas genom pilarna i ovanstående tabell). 80 % av
verksamhetens order är som sagt repetitionsorder från befintliga kunder.

5.4 Processbestämning hos ABB Infosystems

ABB Infosystems är en verksamhet inom ABB-koncernen. Verksamheten levererar
applikationer, konsultation, infrastruktur, drift och kundsupport. Hos ABB Info-
systems finns tre affärsprocesser6 som hanterar tjänster (se nedanstående figur). Dessa
är marknads-/säljprocessen, leveransprocessen och tjänsteutvecklingsprocessen, vilket
visar att tjänstebegreppet är centralt i verksamheten. ABB Infosystems har en mycket
bred flora av tjänster – från verksamhetskonsultation till övervakning av datordrift.
Marknads-/säljprocessen ställer krav på att tjänsten och dess beskrivning skall vara ett
stöd vid försäljning. Leveransprocessen ställer krav på att tjänsten och dess
beskrivning skall vara ett stöd vid leverans, och tjänsteutvecklingsprocessen ställer
krav på att erfarenheter från tjänsteanvändning samt idéer till (vidare-)utveckling av
tjänster kommer tjänsteutvecklingsprocessen till godo.

Marknads-/ 
säljprocessen

Leverans- 
processen

Tjänsteutvecklingsprocessen 
(TUP)

Tjänst 

 nyutvecklas, förvaltas och  
vidareutvecklas genom

 säljstöd 
till 

leveransstöd 
till

Figur 5-4: Affärsprocesser hos ABB Infosystems

Under hösten 1996 genomfördes ett samarbetsprojekt mellan ABB Infosystems och
forskningsgruppen VITS. Syftet med projektet var att bidra till utveckling av ABB
Infosystems tjänsteutvecklingsprocess (Lind & Goldkuhl, 1997b; 1998). Deltagande
forskare var förutom jag själv Göran Goldkuhl. Syftet med tjänsteutvecklings-
processen är att nyutveckla, vidareutveckla och förvalta ABB Infosystems olika
tjänster. Samarbetsprojektet bestod i en rekonstruktion av existerande tjänste-
utvecklingsprocess för att sedan redesigna densamma. Som stöd i detta arbete

                                             
6 Observera att begreppet affärsprocess här avspeglar ABB Infosystems sätt att använda begreppet.
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användes handlingsgrafer (både för detaljerad och översiktlig beskrivning), rollanalys,
begreppsanalys och målanalys.

Tjänstebegreppet är med andra ord centralt i verksamheten hos ABB Infosystems.
Begreppet är generellt och har olika innebörd i skilda kontexter i verksamheten, d v s
tjänstebegreppet har olika betydelse i skilda faser i verksamhetens sätt att göra affärer
(se bilaga 4:1). I verksamheten finns en tjänsteportfölj som innehåller beskrivning av
de tjänster som är möjliga att erbjuda till potentiella kunder (tjänstepotential). Det
ställs stora krav för att en tjänst skall få finnas med i tjänsteportföljen (beskriven,
innehålla förberedd leveransmetodik, tjänsten skall vara prövad etc). De affärs-
processer som finns i verksamheten har olika behov av stöd från tjänstebeskrivningen.
Detta gäller även kunden. Då det inom marknads-/säljprocessen sker förhandling och
så småningom kontraktsskrivning med en specifik kund kommer tjänsten att vara
under förhandling (tjänst under förhandling). Därefter kommer åtagandet att
realiseras, d v s leverans av tjänst (tjänst under leverans). Efter genomförd leverans
kommer tjänsten (vissa delar) att nyttjas av kunden (tjänst i bruk). För att upprätthålla
rätt kvalitet i tjänsteutbudet (tjänsteportföljen) och säkerställa att olika delar finns
beskrivna inhämtas kontinuerligt erfarenheter och idéer om tjänster från såväl olika
medarbetare inom ABB Infosystems som från kunden. Dessa erfarenheter används i
tjänsteutvecklingsprocessen, vars uppgift är att utveckla, vidareutveckla, förvalta och
avveckla tjänster (tjänst under (vidare-)utveckling). Att utveckla tjänster innebär att
affärsförmågan7 för ABB Infosystems utvecklas.

I samband med rekonstruktionen analyserades tjänstebegreppets innebörd (såsom det
används av ABB Infosystems), där det visade sig finnas olika nivåer av begreppet
tjänst, såsom exempelvis huvudtjänst, tjänst och tjänstekomponent. En tjänst består av
varor och aktiviteter, som hanteras och används i ABB Infosystems olika affärs-
processer. Dessa varor och aktiviteter kan benämnas tjänstekomponenter. Varorna
skall vara standardvaror, och dessa skall vara anpassningsbara och kombinerbara.

5.4.1 Tjänsteutvecklingsprocessen hos ABB Infosystems

ABB Infosystems har som ambition att betrakta tjänster enligt ett livscykelperspektiv,
varför det är viktigt att tjänsteutvecklingsprocessen innehåller arbetssätt för utveckling,
förvaltning och avveckling av tjänster.

Rekonstruktionen visade en sekventiellt orienterad process, där transformation av idé
till avvecklad tjänst via uppföljning av tjänst betonades. I samband med att
tjänsteutvecklingsprocessen redesignades omformulerades syftet med respektive del-
process. Figur 5-5 visar den nya strukturen på tjänsteutvecklingsprocessen. Utgångs-
punkten var att tjänsteutvecklingsprocessen bestod av ett antal sekventiella processer
som i samband med redesignen bröts sönder för att sedan bestå av två olika typer av
processer: beslutsprocesser med värderingsinslag och förädlingsprocesser. Denna upp-
delning i två olika typer av processer innebar att de delarna i tjänsteutvecklings-
processen fick tydliga syften. Tjänsteutvecklingsprocessens två typer av processer
består av följande delar:

                                             
7 ABB Infosystems begrepp.
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• Värderings- och beslutsprocesser, som innehåller värdering av erfarenheter och
idéer samt fattande av beslut om genomförandet av en förädling eller avveckling
• Idéhantering, vars syfte är att bereda och värdera idéer från kunder och med-

arbetare för att sedan ta beslut om förädlingsuppdrag
• Besluta om införande, vars syfte är att utvärdera resultat från pilottillämpning

och ta beslut om fortsättning (ett eventuellt förädlingsuppdrag)
• Uppföljning, vars syfte är att följa upp existerande tjänster och fatta beslut om

förädlingsuppdrag (akut eller planerad förändring, avveckling). Uppföljningen
sker med ett visst intervall

• Förädlingsprocesser, som innehåller realisering av olika beslut (genomföra
uppdraget) gällande realisering av såväl komponenter som grundkoncept och
tjänsteutbud
• Förädla komponenter, vars syfte är att förädla metoder eller varor. Sådana

komponenter kan ingå i olika tjänstekoncept (grundkoncept)
• Förädla grundkoncept, vars syfte är att förädla en paketering av metoder och/

eller varor
• Förädla tjänsteutbud, vars syfte är att förädla tjänster för marknadsföring och

leverans
• Avveckla befintlig tjänst, vars syfte är att genomföra och utvärdera avveckling av

tjänst

Idéhantering

Uppföljning

Besluta om 
införande

Förädlings- 
uppdrag

Förädla 
komponenter

Förädla 
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Förädla 
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 Figur 5-5: Redesignad tjänsteutvecklingsprocess

5.4.2 Tillämpade kriterier vid processbestämning

Tjänsteutveckling kan jämställas med produktutveckling. Det handlar om att
kontinuerligt utveckla förmågan att leverera tjänster och därmed göra affärer. Figuren i
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föregående avsnitt (se figur 5-5) visar att det finns ett behov av att förädlingsprocesser
föregås av värderings- och beslutsprocesser samt att det finns varianter av hantering
inom dessa två typer av processer. I den redesignade tjänsteutvecklingsprocessen har
ett tänkande om två sekventiellt relaterade delprocesser bestående av variantprocesser
applicerats.

Den sekventiella avgränsningen har gjorts genom att anlägga synen att värdering och
beslut behöver föregå förädling. Vad gäller kriterier för bestämning av variant-
processer inom värderings- och beslutsprocesser kan8 kriterierna beslutskaraktär och
underlagskaraktär användas enligt nedanstående tabell.

Tabell 5-4: Bestämning av värderings- och beslutsprocesser hos ABB Infosystems

Beslutskaraktär
Underlagskaraktär

Beslut om
nyutveckling

Beslut om
förändring

Beslut om
avveckling

Beslut om fortsatt
hantering

Idé Idéhantering
Tjänst under
utveckling

Besluta om
införande

Etablerad tjänst Uppföljning

De kriterier som kan användas för att bestämma variantprocesserna inom delprocessen
baseras på förekomsten av underlag för att värdera och fatta beslut samt vad resultatet
(typ av beslut) kan bli från variantprocesserna.

Vid bestämning av variantprocesserna inom typen förädlingsprocesser kan kriterierna
tjänstestatus och resultatkaraktär användas. Namngivningen av processerna visar ett
behov av att skilja mellan i vilket tjänstesammanhang som variantprocessen utförs
(tjänstestatus) och vilken nivå av tjänsten (resultatkaraktär) som utvecklas/avvecklas.
Nedanstående tabell visar hur dessa kriterier har kombinerats för att positionera de
olika variantprocesserna inom ramen för förädling.

Tabell 5-5: Bestämning av förädlingsprocesser hos ABB Infosystems

Tjänstestatus
Resultatkaraktär

Tjänst under
utveckling

Tjänst för leverans och
marknadsföring

Tjänst under avveckling

Förädlade metoder
och/eller varor

Förädla komponenter --- ---

Paketerade metoder
och/eller varor

Förädla grundkoncept --- ---

Paketerad tjänst --- Förädla tjänsteutbud ---
Avvecklad tjänst --- --- Avveckla befintlig

tjänst

5.5 Processbestämning hos Ragnars Inredningar

Ragnars Inredningar är ett företag som verkar inom träbranschen med fokus på
inredningar. Huvudinriktningen är tillverkning av träinredningar och snickerier samt
komponenter i träbaserade material. Företaget har cirka 14 årsanställda varav tre är
tjänstemän. Företagets produkter är av både låg och hög komplexitet, från

                                             
8 Anledningen till denna vaga formulering är att dessa kriterier har genererats i efterhand och därför
inte verifierats med ursprunglig empiri.
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bygginredning (låg komplexitet) till kontorsinredning (hög komplexitet). En stor del
av verksamheten handlar om att vara underleverantör till Nässjö Inredningar, men
företaget har också kunder såsom Skanska, NCC, SIAB, KABE. Företaget omsatte
1995 cirka 12 miljoner kronor. Leverantörer till verksamheten är dels råmaterials-
leverantörer (såsom skivor, virke, beslag, lack, lim, fanér och verktyg) och dels
underleverantörer av inredningar (småsnickerier). All försäljning sker inom Sverige.

Ragnars Inredningar har satsat mycket på investering i modern teknik (bl a CNC-
maskiner), vilket gör att verksamheten kan klara av att producera inredning enligt
figurativa former. Figurativa former krävs bland annat för att kunna leverera
kontorsinredning. Genom att Ragnars Inredningars leverantör av teknik använder den
moderna maskinparken hos Ragnars Inredningar som utställningslokal för sina
potentiella kunder erhåller Ragnars Inredningar marknadsföring och goodwill. Efter
teknikinvesteringen har Ragnars Inredningar märkt ett ökat tryck på försäljning till
organisationer som levererar avancerad inredning, där dessa organisationer inte själva
väljer att investera i så avancerad teknik.

Den andra fallstudien i projektet ”Förändringar, planeringssystem och informations-
hantering för bättre arbeten” (se avsnitt 5.2 ovan) genomfördes hos Ragnars
Inredningar. Fallstudien innehöll även här (jämför med Nässjö Inredningar) en
rekonstruktion av befintlig praxis, där verksamhetens affärsprocesser rekonstruerades
med hjälp av handlingsgrafer och sammanställdes med hjälp av processgrafer (se bl a
Karltun m fl, 1999a). Fallstudien genomfördes under 1997. Deltagande forskare var
förutom jag själv Johan Karltun och Ulf Seigerroth.

5.5.1 Ragnars Inredningars variantprocesser

I samband med rekonstruktionen anlades ett affärsprocesstänkande, vilket innebar att
verksamhetens olika sätt att göra affärer lyftes fram. Rekonstruerade processer var:

• Försäljning av standardprodukter9, vilket innebär försäljning (genom
lagerproduktion) av SWING duschvägg och lister. Kunder är VVS-grossister,
byggföretag och agenter

• Försäljning av bygginredning, vilket innebär försäljning av träinredningar och
träsnickerier för offentliga lokaler och institutionell byggnation. Kunder är bygg-
bolag, dörrföretag, offentliga institutioner samt kyrkor

• Försäljning av butiksinredning, vilket innebär försäljning av detaljer och
komponenter för butiks- och mässinredningar. Kunder är butiksinredningsföretag
och mässinredningsföretag

• Försäljning av komponentinredning, vilket innebär försäljning av detaljer och
komponenter för kontorsinrednings- och möbelföretag. Kunder är kontors-
inrednings- och möbelrelaterade företag

Affärsprocesserna försäljning av standardprodukter och försäljning av butiksinredning
finns återgivna i bilaga 5:1 respektive 5:2 i form av processgrafer.

                                             
9 Denna affärsprocess har haft olika benämningar under samverkansprojektet – ”försäljning av
lagerprodukter – lagerförsäljning” och ”försäljning av lagerprodukter – duschvägg”.
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För de tre affärsprocesserna försäljning av bygginredning, komponentinredning och
butiksinredning är inre strukturen mycket lika. Skillnaden handlar om vem som är
mottagare av produkten samt om komplexiteten hos produkten. Affärsprocesserna
inleds med handlingar avseende offert- och orderförfarande, vilket är grunden för
planering och hantering av inköp av råvaror för den specifika kundordern. Efter
inköpshantering med tillhörande inleveranskontroll sker produktion och därefter
leverans. Enklare produktion kan läggas ut på underleverantörer.

Affärsprocessen försäljning av standardprodukter har utvecklats på grund av att
Ragnars Inredningar också är drabbade av stora säsongsvariationer10. Historiskt sett
har Ragnars Inredningars huvudsakliga verksamhet bestått i att vara underleverantör
till Nässjö Inredningar. Företaget har på detta sätt också blivit lidande av att Nässjö
Inredningar gjort affärer med butikskedjor som arbetar med höst- och vårkollektioner.
Denna affärsprocess innebär därför att lagerbaserad produktion sker då inte andra
affärsprocesser kräver kapacitet från de dyra maskinerna. Då produktionsapparaten är
högt belastad av produktion av inredning för specifika kunder kan det hända att
produktion av standardprodukter läggs ut på några underleverantörer.

5.5.2 Tillämpade kriterier vid processbestämning

I samband med rekonstruktion av verksamhetens affärsprocesser användes kriteriet
kundtyp vid processbestämning. Vid en preliminär analys av de olika affärsprocesserna
visade det sig att verksamheten skiljer mellan kundtyperna entreprenör, kontors-
inredningsföretag, butiksinredningsföretag och standardkunder. Samtidigt är det en
viss typ av produkter som levereras till en viss typ av kunder, vilket gör att det råder
ett 1-1-förhållande mellan kundtyp och produkttyp (se nedanstående tabell).

Tabell 5-6: Avgränsning av affärsprocesser hos Ragnars Inredningar

Affärsprocess Produkttyp Kundtyp
Försäljning av standardprodukter Standardprodukt (duschvägg och

jalusier)
Standardkund

Försäljning av bygginredning Bygginredning Entreprenör
Försäljning av komponent-

inredning
Kontorsinredning Kontorsinredningsföretag

Försäljning av butiksinredning Butiksinredning Inredningsföretag (Nässjö
Inredningar m fl)

Dessutom skulle kriteriet intern hantering till viss del kunna användas för att
karaktärisera affärsprocesserna. Den interna hanteringen handlar här om hur förädling
av produkter sker. Det handlar dels om den lagerbaserade produktionens vara eller
icke vara och dels om huruvida produkten förädlas genom intern och/eller extern
produktion. Beroende på produktens karaktär kan viss produktion göras externt av
Ragnars Inredningars underleverantörer.

Produktens karaktär utgör grunden för prioritering av vilka produkter som läggs ut på
extern produktion. I första hand läggs arbete angående bygginredning ut på under-
leverantörer, därefter lättare standardprodukter och till sist butiksinredning. Kontors-

                                             
10 Se även Nässjö Inredningar, avsnitt 5.2.
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inredning skall vara av högsta kvalitet och det är därför sällsynt att produktion av
kontorsinredning läggs ut på underleverantörer. Ragnars Inredningar är tämligen unika
i sitt sätt att hantera denna typ av komplexa produkter med tanke på den moderna
maskinparken.

5.6 Processbestämning hos Hallsbergs psykiatriska klinik

Hallsbergs psykiatriska klinik skall diagnostisera, behandla och förebygga psykisk
ohälsa hos länsinvånarna så att de uppnår god livskvalitet samt erbjuda stöd till deras
anhöriga. Uppdragsgivare för verksamheten är landstingsfullmäktige, patienter, vård-
grannar och socialstyrelsen. Uppdraget för verksamheten består i att utreda (diag-
nostisera och förebygga) och behandla (stödja och förebygga). Verksamheten bedriver
både allmän psykiatrisk vård och rehabiliteringsvård.

För att kunna utföra tjänster består verksamheten av ett antal roller som representerar
olika professioner. Dessa roller är bl a teamsekreterare, expeditionsföreståndare,
underläkare, specialistläkare, verksamhetschef, psykolog, kurator, arbetsterapeut,
skötare, öppenvårdsassistent, sjuksköterska, psykoterapeut samt enhetschef för sluten
vård. Hallsbergs psykiatriska klinik är en verksamhet som kännetecknas av ett samspel
mellan många olika professioner, där varje person är kunnig inom sitt område.

Under hösten 1997 genomfördes en rekonstruktion av existerande praxis med till-
hörande verksamhetsdefinition hos Hallsbergs psykiatriska klinik (se bl a Lind &
Seigerroth, 2000). Deltagande forskare var förutom jag själv Ulf Seigerroth. Syftet
med rekonstruktionen var att initiera det förestående kvalitetsarbetet hos kliniken.
Utgångspunkt för detta kvalitetsarbete var krav på framtidens sjukvård i form av ökad
patientmakt, ökade krav på kvalitet samt kostnadseffektivitet.

5.6.1 Vårdprocesser hos Hallsbergs psykiatriska klinik

Patientkontakt kan ske dels genom att patienten ringer in och dels genom att någon
vårdgranne skickar en remiss. Processen inleds genom att en initial utredning görs för
att framför allt bedöma vilket team, d v s rehabiliteringsteamet eller teamet för allmän
psykiatri, som patienten skall tillhöra. De två teamen hanterar verksamhetens två
produkter: rehabilitering och allmän psykiatri. Rehabilitering syftar till att verka för att
patienten skall hålla ”huvudet över vattenytan”. Allmän psykiatri syftar till att bota
patienten. I samband med den initiala utredningen kan man ibland behöva ta hand om
patienten akut, vilket kan medföra hembesök, läkarbesök eller hänvisning till akut
psykiatri. Den initiala utredningen resulterar i underlag, i form av en anamnes, till
kommande teammöte, där valet av team styrs av vilken typ av sjukdom som patienten
har. Teammöte är en del av en fördjupad utredning, vilket resulterar i behandlings-
beslut. Tilldelat team har ansvar för patienten genom hela processen. Det kan före-
komma teambyte under den fördjupade utredningen, där det är vanligast att patienten
går från allmän psykiatri till rehabilitering. Behandlingsbeslutet ligger till grund för
kommande behandling. Behandling innefattar både behandlingen som sådan och
utvärdering baserad på gjord målformulering. En återkoppling sker också till de
veckovisa teammötena, där utvärderingen avrapporteras. En viktig skillnad mellan
rehabiliteringsbehandling och allmän psykiatrisk behandling är att rehabiliterings-
behandling innebär att ansvaret för att patienten blir behandlad ligger hos kliniken,
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medan ansvaret för att allmän psykiatrisk behandling sker ligger hos patienten själv
(d v s patienten behöver själv ta initiativet att infinna sig).

Nedanstående figur visar den processindelning som togs fram över Hallsbergs
psykiatriska klinik i samband med rekonstruktionen.

[Patient]

Initial 
utredning

Fördjupad 
utredning 
(Rehab.)

ELR

Fördjupad 
utredning (Allmän 

psykiatri)

Rehabilitering
Allmän 

psykiatrisk 
behandling

[Patient]

Utredning  
(diagnos inför beslut)

Behandlings- 
beslut

Behandlings- 
beslut

Behandling inkl 
utvärdering 

[Vårdgranne]

Utvärderings- 
resultat

Utvärderings- 
resultat

Figur 5-6: Processindelning av Hallsbergs psykiatriska klinik

De två typerna av vård som kliniken ger kan karaktäriseras enligt följande:

• Allmän psykiatri
• Behandling av patient (enligt metod)
• Utvärdering tillsammans med patient
• Behandlingsbehovet är patientdrivet

• Rehabilitering
• Långvarig relation (helhetssyn) med patienten
• Behandling av patient (enligt metod)
• CASE-management där man kontrollerar patienten genom olika aktiviteter
• Utvärdering i teamet och inte ihop med patienten
• Behandlingsbehov innebär stöttning av patient, där patienten ofta inte klarar sig

på egen hand. Behandlingsbehovet är klinikdrivet
• Rehabpatienten kräver mycket uppmärksamhet
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5.6.2 Tillämpade kriterier vid processbestämning

Genom att ta sin utgångspunkt i patientens väg genom verksamheten kan tre typer av
sekventiellt relaterade processer identifieras. Dessa är:

• Utredningsprocesser genom patientkontakt (initiala)
• Utredningsprocesser (teambaserade)
• Behandlings- och utvärderingsprocesser genom patientkontakt

Bilaga 6:1 visar hur dessa tre typer av processer hänger samman. Bilagan visar också
att det kan ske varianter av hantering inom ramen för varje typ av process.

Bilaga 6:1 visar att teammötena är centrala för verksamhetens funktion. Detta är
troligtvis en konsekvens av att det blandas många olika professioner inom en och
samma verksamhet, där varje person är kunnig inom sin del. De teambaserade
utredningsprocesserna blir därmed centrala, vilket leder till att övriga delar av
verksamheten kan ses som förutsättningar för och konsekvenser av de teambaserade
utredningsprocesserna.

Den sekventiella indelningen av processen baseras bland annat på om processerna
huvudsakligen utförs med patientmedverkan eller ej. En annan grund för den
sekventiella indelningen är beslutskaraktär (teamtillhörighets- och behandlingsbeslut).

Variantprocessbestämning i de två senare processerna (teambaserade utrednings-
processer och behandlings- och utvärderingsprocesser) kan göras utifrån typ av vård,
vilket kan jämställas med typen av produkt. Intressant att notera är att det finns möjlig-
het att förflytta patienten mellan två team då patienten redan är inne i processen. Detta
är för att den psykiatriska kliniken skall kunna vara responsiv för patientens behov.

Variantprocessbestämning i den första sekventiella processen (patientbaserade
utredningsprocesser) är baserad dels på vem som initierar processen, dels på behovet
av akutvård och skapandet av underlag inför teamtillhörighetsbeslutet.

5.7 Processbestämning hos Astra Draco

Astra Draco ingår i läkemedelskoncernen Astra. Verksamheten är ett av Astra-
koncernens forskningsföretag, där forskning kring andningsvägar och allergier
fokuseras. En forskningsprocess (från idé till dess att läkemedlet finns i handeln) tar
10-15 år. En forskningsprocess är indelad i två huvudsakliga faser: en preklinisk fas
och en fas för klinisk prövning. Efter respektive fas sker en omfattande granskning av
läkemedelsinspektionen vad gäller de aktiviteter som genomförts i fasen. Astra Dracos
ansvar för produkten släpps efter det att läkemedlet finns i handeln, då ansvaret för
produkten tas över av något av de andra bolagen inom Astra-koncernen.

Systemutvecklingssektionen vid Astra Draco skall leverera administrativa system som
skall stödja FoU-processen. Systemutvecklingssektionen levererar en mångfald av
produkter, såväl fysiska som tjänster. Realiseringen av en tjänst eller fysisk produkt
genomförs oftast på basis av någon typ av uppdrag från andra delar (linjerna eller
projekt vid Astra Draco) av verksamheten.

Under våren 1998 genomfördes ett samarbetsprojekt mellan forskningsgruppen VITS
och systemutvecklingssektionen vid Astra Draco. Det aktuella samarbetsprojektet
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bestod i att definiera och beskriva systemutvecklingsprocessen som ett led i att
utveckla systemutvecklingsverksamheten vid Astra Draco. Deltagande forskare var
förutom jag själv Ulf Seigerroth. En del av samarbetsprojektet bestod i att rekonstruera
verksamhetsprocesserna hos Astra Dracos systemutvecklingssektion. Denna
rekonstruktion ingick som en del av den verksamhetsdiagnos som genomfördes och
som så småningom ledde fram till ett antal förbättringsförslag för verksamheten.

5.7.1 Systemutvecklingssektionens uppdragsprocesser

Verksamheten studerades med hjälp av ett uppdragsraster. Detta innebär att uppdrag
som genomförs hos Astra Dracos systemutvecklingssektion studerades utifrån de tre
faserna komma överens om uppdrag, fullfölja uppdrag samt avsluta uppdrag. De
identifierade uppdragsprocesserna var:

• Nyutveckling / större vidareutveckling (se bilaga 7:2)
• Anpassning av större standardsystem
• Mindre nyutveckling
• Förvaltning av befintliga system (se bilaga 7:3)
• Kunskapsförmedling (samordningsuppdrag)
• Kunskapsförmedling (seminarium, kompetensöverföring)
• Metodutveckling (se bilaga 7:4)
• Produktansvar (se bilaga 7:5)

I bilaga 7:1 visas samspelet mellan de olika uppdragsprocesserna och hur dessa
initieras genom uppdrag.

5.7.2 Tillämpade kriterier vid processbestämning

Avgränsningen av uppdragsprocesserna i förhållande till varandra har gjorts genom att
använda följande kriterier:

• resultat av och syfte med respektive uppdragsprocess i förhållande till de andra
uppdragsprocesserna

• livscykelperspektiv på systemutveckling, d v s från nyutveckling till förvaltning
samt studium av uppdragsprocesser som kan initiera en systemutveckling

• internt arbetssätt i uppdragsprocessen. Som exempel kan nämnas att avgränsningen
mellan uppdragsprocesserna nyutveckling och anpassning av standardsystem har
samma syfte, resultat samt placering i livscykeln men det interna arbetssättet är
olika

De identifierade processerna kan kategoriseras enligt följande typer (se även bilaga
7:6):

• Kontakts- och behovsskapande processer:
• Kunskapsförmedling (samordningsuppdrag)
• Kunskapsförmedling (seminarium, kompetensöverföring)

• Utvecklingsprocesser:
• Nyutveckling / större vidareutveckling
• Anpassning av större standardsystem
• Mindre nyutveckling
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• Förvaltningsprocesser:
• Förvaltning av befintliga system
• Produktansvar

• Förutsättningsskapande processer:
• Metodutveckling

Observera att samtliga ovanstående uppdragsrelationer endast är interna
uppdragsrelationer för systemutvecklingssektionen, d v s uppdrag initierade utifrån är
inte behandlade i bilaga 7:6. Exempel på detta är att utvecklingsuppdrag kan initieras
på annat sätt än genom utvecklingsuppdrag från behovs- och kontaktskapande
processer.

Tillämpat kriterium för processbestämning vad gäller kontakts- och behovsskapande
processer är producent. Kunskapsförmedling (seminarium, kompetensöverföring)
genomförs av SU-sektionen själv. Kunskapsförmedling (samordningsuppdrag) genom-
förs av SU-sektionen tillsammans med övriga delar av Astra Draco.

Tillämpade kriterier för utvecklingsprocesserna är intern hantering, vilket avser
antingen skräddarsydd utveckling eller anpassning av standardsystem, i kombination
med resultatkaraktär, vilket handlar om nytt / ändrat system genom större eller mindre
förändring.

Förvaltningsprocesserna syftar till att underhålla befintliga system. SU-sektionen
bevakar så att systemen svarar mot klienternas behov. Att förvalta ett system innebär
underhåll av ett system som är i drift. För att skilja de två förvaltningsprocesserna åt
har kriteriet klientkaraktär använts. Antingen handlar det om en enklientsinstallation
(förvaltning av befintliga system) eller flerklientsinstallation (produktansvar). Att ha
ett produktansvar innebär hantering av en ”standardprodukt” som finns installerad på
ett antal arbetsplatser.

Vad gäller förutsättningsskapande processer har enbart en sådan identifierats,
nämligen metodutveckling. Denna process syftar till att skapa råd och riktlinjer för hur
utvecklings- och förvaltningsarbete bör gå till. Processen är med andra ord till för att
formalisera kunskap som sedan kan föras vidare, d v s kunskapsutveckling i syfte att
skapa kunnande, normer och instrument som förutsättning för verksamhetens genom-
förande11.

5.8 Processbestämning hos Torvalds Trävaru

Torvalds Trävaru är ett sågverk som sågar trävaror och vidareförädlar dessa till
komponenter för möbel- och inredningsindustrin. Verksamheten omsätter ungefär 36
miljoner kronor och har cirka 20 anställda. Produktutbudet är:

• Sågade, torkade och fingerskarvade, hyvlade, exaktkapade komponenter
• Sågad, torkad och hyvlad trävara i hela paket
• Sågad och torkad trävara i bulk
• Cellulosaflis och spån

                                             
11 Se avsnitt 7.3.2.1 avseende förutsättningar för verksamhetsutövande.
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Kunder är möbelindustri, byggsnickeri, brädgårdar, skogsbolag, spånkunder samt
bulkkunder på virkesmarknaden. Råvaror till verksamheten är furu- och grantimmer
samt färdigsågat virke. Timmeranskaffning görs genom inköp av leveranstimmer,
avverkningsuppdrag och rotposter. Det färdigsågade virket köps på den allmänna
virkesmarknaden.

Torvalds Trävaru är det företag där den tredje fallstudien (av tre) i projektet
”Förändringar, planeringssystem och informationshantering för bättre arbeten”
genomfördes (se även avsnitt 5.2 och 5.5 ovan). Fallstudien innehöll även här (jämför
med Nässjö Inredningar och Ragnars Inredningar) en rekonstruktion av befintlig
praxis, där verksamhetens affärsprocesser rekonstruerades med hjälp av handlings-
grafer och sammanställdes med hjälp av processgrafer (se bl a Karltun m fl, 1999a).
Fallstudien genomfördes under 1998. Deltagande forskare var förutom jag själv Johan
Karltun och Ulf Seigerroth.

5.8.1 Verksamhetens variantprocesser och deras förutsättningar

För verksamheten har två olika typer av processer identifierats. Det handlar dels om
förutsättningsskapande processer, d v s processer som skapar förutsättningar för att
göra affärer, och dels om affärsprocesser (variantprocesser). De förutsättnings-
skapande processerna ombesörjer anskaffning och förädling till mellanlager.
Anledningen till att båda dessa typer av processer hanteras är att det fysiska flödet i ett
sågverk är divergerande12. Ett divergerande flöde är en nödvändighet för att få
lönsamhet i sågverket. Detta har lett till att verksamheten har delat in sina produkter i
följande typer:

• Primärprodukter, vilket innebär sågad och ev vidareförädlad vara som
produceras mot etablerad eller blivande kundstandard

• Sekundärprodukter, vilket innebär sågad och ev vidareförädlad vara som faller ut
vid produktion av primära produkter men ej motsvarar någon kundstandard (men
oftast en branschstandard)

• Biprodukter, vilket innebär flis och spån

Dessutom delar verksamheten in sina kunder i tre olika typer:

• A-kunder, vilket innebär kunder med leveransavtal (även informella) som avropar
kundstandard med viss garanterad leveranssäkerhet. Denna kundtyp köper på
avropsorder och provorder. Andel av omsättningen är cirka 60%

• B-kunder, vilket innebär kunder som kan bli A-kunder. Att arbeta med denna typ
av kunder innebär att kundstandarder utvecklas. Denna kundtyp köper på kund-
order och provorder, där andelen av verksamhetens omsättning är cirka 10 %

• C-kunder, vilka är verksamhetens ”restkunder”. Det handlar om kunder som köper
produkter som inte är specifik kundstandard. Andelen omsättning är 30 %, varav
10% biprodukter och 20% sekundära produkter. Denna typ av kunder är en
nödvändighet för att lyckas med att få lönsamhet i verksamheten i och med att de
köper den del av råvaran som inte kan användas till annat

                                             
12 Ett divergerande fysiskt flöde innebär att en och samma råvara används till flera produkter.
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I bilaga 8:1 finns fem verksamhetsprocesser och samspelet dem emellan återgivna.
Dessa fem verksamhetsprocesser är:

• Anskaffning och förädling till mellanlager, vilket innebär hantering av inköp,
förädling till mellanlager samt lagerhållning inför avrop från affärsprocesserna

• Primärförsäljning, vilket innebär produktion och försäljning av primärprodukter
till A-kunder samt produktion och försäljning av sekundärprodukter till C-kunder

• Etablering av kundstandard, vilket innebär uppbyggnad av kundstandard genom
produktion och försäljning av primärprodukter till B-kunder samt produktion och
försäljning av sekundärprodukter till C-kunder

• Sekundärförsäljning, vilket innebär försäljning (med eventuell förädling) av
sekundärprodukter till C-kunder

• Försäljning av biprodukter, vilket innebär försäljning av biprodukter till C-
kunder

Den första av ovan nämnda verksamhetsprocesser är en förutsättningsskapande
process, vilken innehåller anskaffning och förädling till mellanlager. Anskaffning sker
från virkesleverantörer, skogsägare och timmerleverantörer. Mellanlagret är sedan
utgångspunkt för den produktion som sker i affärsprocesserna primärförsäljning och
etablering av kundstandard. I samband med produktionen i dessa två processer faller
det ut sekundärprodukter som säljs efter en eventuell vidareförädling i affärsprocessen
sekundärförsäljning. I affärsprocessen försäljning av biprodukter sker försäljning av
biprodukter till C-kunder. Biprodukterna är sådana som faller ut vid förädling i övriga
verksamhetsprocesser. En skillnad görs vad gäller försäljning av sekundärprodukter
om det i samband med primärförsäljning eller etablering av kundstandard kan hittas
avyttring direkt av sekundärprodukter. Då säljs sekundärprodukterna till C-kunder
direkt i dessa två affärsprocesser. I annat fall är sekundärprodukten underlag för affärs-
processen sekundärförsäljning.

5.8.2 Tillämpade kriterier vid processbestämning

En distinktion har gjorts mellan förutsättningsskapande processer och verksamhetens
olika sätt att göra affärer (affärsprocesser). De olika affärsprocesserna levererar olika
typer av produkter till olika typer av kunder. Processbestämning för de olika affärs-
processerna gjordes i fallstudien enligt nedanstående tabell.

Tabell 5-7: Kriterier för processbestämning hos Torvalds Trävaru

Produkttyp
Kundtyp

Primärprodukt Sekundärprodukt Biprodukt

A-kund

C-kund

B-kund

      Primärförs.

          Etablering av
kundstandard

Sekundär-
försäljning

Försäljning
av biprod.
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Som synes i tabellen ovan kan affärsprocesserna avgränsas genom kriterierna
produkttyp och kundtyp. Pilarna i figuren visar att man dels strävar mot att arbeta med
så många A-kunder som möjligt (vilket gör att man kan ha framförhållning på de
produkter som produceras), dels att man strävar mot att sälja så mycket primär-
produkter som möjligt. Detta gör man genom att dels se till att skapa A-kunder från i
första hand B-kunder, dels göra sekundärprodukter till primärprodukter. Medel för
detta är etablering av kundstandard för B-kunder och etablering av affärsrelationer
med kunder som bygger på leveransavtal med avrop.

Man vill med andra ord minimera omsättningen i de två affärsprocesserna sekundär-
försäljning och försäljning av biprodukter i och med att täckningsbidraget på
sekundärprodukter och biprodukter är sämre än på primärprodukter. Strävan är att
använda så stora delar av råvaran som möjligt för primärprodukter.

5.9 Sammanfattning av primärempirin

Nedan följer en tabell som sammanfattar viktiga aspekter vilka en preliminär analys av
primärempirin har visat.

Tabell 5-8: Sammanfattning över identifierade aspekter i primärempirin

Verksamhet Typ av
process(er)

Variantprocesser Tillämpade kriterier

Structo Affärs-
process samt
produkt- &

produktions-
utvecklings-

process

Affärsprocesser
• Direktproduktionskund
• Standardlagerkund
• Leveransplanekund
• Heltradingkund
• Leveransplan – heltrading
• Leveransplan – halvtrading
Produkt- & produktionsutvecklingsproc.
• Kunddriven produktutveckling
• Idédriven produkt- och produktions-

utveckling

• Intern hantering
• Kundrelation

Nässjö
Inredningar

Affärs-
process

• Blockorderförsäljning till butikskedjor
• Specialtillverkning

• Leverantörsroll
• Klientkaraktär
• Sätt att fullfölja
• Typ av order
• Initial uppdragsgivare

Tambox Förs.
process (del

av affärs-
process)

• Ny kund – ny order
• Befintlig kund – ny order
• Befintlig kund – repeat order

• Typ av kund
• Typ av order

ABB
Infosystems

Tjänste-
utvecklings-

process

Värderings- och beslutsprocesser
• Idéhantering
• Uppföljning
• Besluta om införande
Förädlingsprocesser
• Förädla komponenter
• Förädla grundkoncept
• Förädla tjänsteutbud
• Avveckla befintlig tjänst

• Värdering och beslut
• Underlagskaraktär
• Beslutskaraktär

• Förädling
• Tjänstestatus
• Resultatkaraktär
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Verksamhet Typ av
process(er)

Variantprocesser Tillämpade kriterier

Ragnars
Inredningar

Affärs-
process

• Försäljning av standardprodukter
• Försäljning av bygginredning
• Försäljning av butiksinredning
• Försäljning av komponent-inredning

• Kundtyp
• Produkttyp
• Intern hantering

• Lagerbaserad prod.
• Intern / extern prod.

Hallsbergs
psykiatriska

klinik

Vårdprocess Patientbaserade utredningsprocesser:
• Patientkontakt (via remiss)
• Patientkontakt (direktkontakt)
• Akutbesök
• Hembesök
• Inget besök
Teambaserade utredningsprocesser:
• Fördjupad utredning (rehab)
• Fördjupad utredning (allm. psyk.)
Behandlings-  och utvärderingsprocesser:
• Rehabilitering
• Allm. psykiatrisk behandling

• Utredning
• Patientmedverkan
• Beslutskaraktär
• Typ av vård
• Initiator
• Akut / icke-akut

• Behandling / ut-
värdering
• Typ av vård

Astra
Draco

Uppdrags-
process

Förutsättningsskapande processer:
• Metodutveckling
Kontakts- och behovsskapande processer:
• Kunskapsförmedling

(samordninguppdrag)
• Kunskapsförmedling (seminarium,

kompetensöverföring)
Utvecklingsprocesser:
• Nyutveckling / större vidareutveckling
• Anpassning av större standardsystem
• Mindre nyutveckling
Förvaltningsprocesser:
• Förvaltning av befintliga system
• Produktansvar

Kontakt- och behovs-
skapande processer:
• Producent
Utvecklingsprocesser:
• Produktkaraktär
• Intern hantering
Förvaltningsprocesser:
• Klientkaraktär

Torvalds
Trävaru

Förut-
sättnings-
skapande

process och
affärs-
process

Förutsättningsskapande process:
• Anskaffning av timmer och förädling

till mellanlager
Affärsprocesser:
• Förs. av produkter enligt kundstandard
• Förs. av produkter enligt

branschstandard
• Förs. av biprodukter
• Etablering av kundstandard

För affärsprocesserna:
• Produkttyp
• Kundtyp

5.10 Primärempirins bidrag till förståelsen för kriterier för
processbestämning

Förståelsen för problematiken kring processbestämning har växt fram på ett
hermeneutiskt sätt (se kapitel 3). Fallstudierna har presenterats i den ordning som de
har genomförts, vilket också innebär att ovan redovisade kriterier för process-
bestämning beskriver den historiska förståelseutveckling som skett. Nedan redovisas
vad varje fallstudie har bidragit med vad gäller utvecklingen av förståelse för kriterier
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för processbestämning och viktiga aspekter att rikta uppmärksamhet mot i samband
med framtagningen av ett vidareutvecklat processbegrepp.

Processbestämning hos Structo:

• Att verksamheter kan betraktas utifrån perspektivet olika sätt att göra affärer, d v s
variantprocesser

• Att kundrelation och intern hantering kan kombineras med varandra för att
avgränsa variantprocesser i förhållande till varandra

• Att verksamheter ofta gör affärer med olika grad av kundorderstyrning, d v s
affärsprocesser består av aktiviteter som utförs för både potentiella och specifika
kunder där graden av detta varierar från affärsprocess till affärsprocess

• Att olika kunder hanteras på olika sätt beroende på vilken affärsrelation som
organisationen har med kunden och att denna affärsrelation kan variera över tiden

• Att aktiviteter för en och samma kund kan utföras i flera affärsprocesser
• Tänkande om överlagrade affärsprocesser med återanvändbara aktivitetssamlingar,

d v s att affärsprocesser samexisterar och samutnyttjar gemensamma infrastrukturer
samt att dessa affärsprocesser kan bestå av till viss del samma aktivitetssamlingar

• Möjligheten att identifiera nya sätt att göra affärer genom matriser (tabeller) för
processbestämning

• Att produktutveckling kan vara både kunddriven och idédriven

Processbestämning hos Nässjö Inredningar:

• Att variationen mellan två olika sätt att göra affärer inte behöver vara bara ett
kriterium utan kan vara en sammansättning av flera olika kriterier

• Att en uppdragsgivare (butikskedjans huvudkontor) kan etablera en överens-
kommelse, som en annan uppdragsgivare (butiken) sedan avropar. Detta är till viss
del jämförbart med leveransplanekunder hos Structo, men här är det olika
uppdragsgivare som ger uppdrag till affärsprocessen

• Betydelsen av goda underleverantörsrelationer för att möjliggöra att organisationen
gör åtaganden som är mer än vad organisationen klarar av att fullfölja med sin
”interna kapacitet”. Detta tar sig uttryck i samspelet mellan intern och extern
produktion

• Betydelsen av att kunden lägger sin order i ett så tidigt skede som möjligt för att
möjliggöra utjämning av produktionstoppar

• Att man inte vill att underleverantörerna levererar direkt till kunden, utan man vill
själv hålla kontroll på kvaliteten. Detta kan jämföras med Structo heltrading kontra
halvtrading

• Att det finns samband mellan två olika sätt att göra affärer, där den ena processen
kan resultera i kunduppdrag för en annan process

Processbestämning hos Tambox:

• Att samma process kan förekomma på olika geografiska platser
• Fördjupad förståelse för försäljningsprocessen som en del av affärsprocessen
• Förståelse för att man behöver hantera nya / befintliga kunder på olika sätt. Detta är

ett led i att förstå att relationen gentemot kunden har betydelse
• Att delar av en affärsprocess kan bestå av variantprocesser
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• Att processbestämning kan göras både dynamiskt och statiskt. Dynamisk process-
bestämning innebär att organisationens interaktion med en och samma kund kan
ske i olika variantprocesser sedd utifrån ett längre tidsperspektiv. Statisk process-
bestämning innebär att interaktion med samma kund enbart kommer att ske i en
och samma variantprocess (jämför med Ragnars Inredningar)

Processbestämning hos ABB Infosystems:

• Utveckling av förståelse för att varianttänkandet även kan gälla vid andra typer av
processer än vid affärsprocesser

• Förståelse för hur tjänsteutveckling (produktutveckling) skapar förutsättningar för
andra processer i verksamheten, där dessa andra processer innehåller interaktion
med kunden

• Kombination av sekvens och varianttänkande, d v s av två sekventiellt relaterade
processer som består av variantprocesser

• Att det behövs kriterier för både sekventiell relatering och kriterier för horisontell
avgränsning

• Att kombinera ett tänkande om transformation och värdering/beslut som grund för
processbestämning

Processbestämning hos Ragnars Inredningar:

• Att det kan vara viktigt för verksamheter att göra affärer i olika kundsegment och
produktsegment, varför kundtyp och produkttyp ibland är lämpliga kriterier

• Att det kan råda ett 1-1-förhållande mellan variantprocess och kundtyp
• Att delar av fullföljandet kan behöva läggas ut på underleverantörer (jämför med

både Structo och Nässjö Inredningar)

Processbestämning hos Hallsbergs psykiatriska klinik:

• Att bestämning av vårdprocesser verkar kunna ske på liknande grunder som
processbestämning i affärsdrivande verksamheter

• En ytterligare tillämpning av utvärdering kontra förädling i form av initial, för-
djupad utredning (utvärdering) och behandling (förädling) för att sedan hantera
utvärdering av behandling

• Att det behövs kriterier för både sekventiell relatering och kriterier för horisontell
avgränsning (se även ABB Infosystems)

Processbestämning hos Astra Dracos systemutvecklingssektion:

• Betydelsen av begreppet uppdrag för att studera en del av en verksamhets interna
samspel och dess samspel med övriga delar av verksamheten

• Tillämpning av ett livscykeltänkande på informationssystem i kombination med ett
uppdragstänkande som grund för processbestämning (jämför med ABB
Infosystems)

Processbestämning hos Torvalds Trävaru:

• Behovet av att dela in verksamheten i förutsättningsskapande (försörjnings-)
processer och affärsprocesser av variantkaraktär. Organisationen behöver hantera
affärsrelationer såväl till sina underleverantörer som till sina kunder
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• Affärsprocesserna hanterar bara specifik kundinteraktion, medan den
förutsättningsskapande processen utförs för potentiella kunder

• Att processbestämningsmatrisen (kombination av flera kriterier) också kan
användas för att beskriva hur flera kriterier måste vara uppfyllda. Hos Torvalds
Trävaru hanteras flera kundtyper och flera produkttyper i samma variantprocesser

• En utvecklad förståelse för vikten av samspelet mellan olika typer av verksamhets-
processer

• En förståelse för hur ett divergerande flöde kan hanteras i processbestämnings-
sammanhang

• Att en processbestämning kan bygga på att det finns speciella processer (etablering
av kundstandard) som medför att organisationen etablerar en affärsrelation med
kunden. När affärsrelationen har nått en viss nivå hanteras kunden i andra variant-
processer (primärförsäljning)

Sekundärempiri

5.11 Miljö- och hälsoskyddskontoret

Under 1993 genomfördes en utvärdering och uppföljning av ett datasystem vid ett
miljö- och hälsoskyddskontor i en av Sveriges kommuner. Projektet genomfördes som
ett samarbetsprojekt mellan Miljö- och hälsoskyddskontoret (MHK) och forsknings-
gruppen VITS. Projektet genomfördes av Annie Röstlinger och Anna Brolin.

Under projektet har en utvärderingsmodell innehållande följande områden tillämpats:

• Analys och beskrivning av verksamheten samt datasystemets roll i verksamheten
• Inventering och analys av styrka och möjligheter
• Inventering och analys av problem
• Analys av verksamhetsmål och måluppfyllelse
• Analys baserad på generella informationssystemegenskaper
• Helhetsmässig värdering

Underlag för problematisering av den verksamhetslogik som råder hos MHK är en
intern utredningsrapport avsedd för internt bruk hos MHK, vilken bland annat
innehåller detaljerad beskrivning av handlingslogiken i form av handlingsgrafer.

5.11.1 Om verksamheten

MHK har som övergripande syfte att verka för en god miljö och hälsa i kommunen.
Viktiga medel för att uppnå detta övergripande syfte är dels att ha nöjda kunder och en
nöjd allmänhet, dels att fullgöra skyldigheter enligt lagar. Detta görs i sin tur genom
god handläggning och god telefon- och direktservice.

Av projektdokumentationen går det att utläsa att MHK hanterar olika typer av ärenden
såsom:

• Anmälningsärende enligt hälsoskyddslagen samt tillståndsärende
• Tillsynsprojekt
• Klagomål djurskydd
• Klagomål nedskräpning
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• Klagomål tvister
• Förhandsutlåtande och godkännande av livsmedelslokal
• Behandling av remisser med eventuell tillhörande nämndärendegång

Verksamheten består av cirka 20 heltidsanställda. I verksamheten registreras varje år
cirka 1200 nya ärenden och cirka 2600 böcker.

5.11.2 Verksamhetsflöde

En översikt över de handlingsgrafer som återger verksamhetsflödet hos MHK finns
återgiven i figur 5-7. Denna översikt är skapad utifrån en analys av handlingsgraferna
för att på ett översiktligt sätt återge MHK:s verksamhetsflöde.

TillsynsprojektLivsmedelslokal

Ärende

Registrering

Fördelning

Anmälnings- 
ärende enligt 
hälsoskydds- 
lagen samt 
tillstånds- 

ärende

Tillsyns- 
beredning

Tillsynsbesök

Inklassning

Expediering

Bedömning av 
klagomål 
djurskydd

Bedömning av 
klagomål 

nedskräpning

Bedömning av 
klagomål 

tvister

Förhands- 
utlåtande

Godkännande

Utredning

Behandling av 
remisser

Nämnd- 
ärendegång

EV 
 EV  EV 

Fakturering - 
fasta 

årsavgifter

Fakturering - 
handlings- 

bundna / rörliga 
avgifter

Ärende 
[avslutat]

 EV 

Telefon- och 
direktservice

Svar

Slut

Slut

[Kund, myndighet, 
allmänhet]

Bibliotek

Böcker, 
skrifter

Arkiv över 
handlagda 

ärenden

Figur 5-7: Verksamhetsflöde hos Miljö- och  hälsoskyddskontoret

Handläggning av olika typer av ärenden föregås av registrering av ärendet i
verksamhetens datasystem, som sedan tilldelas någon handläggare. Ärendets uppkomst
i verksamheten sker antingen genom post, genom en uppmaning vid telefon- och
direktservice eller genom ett förhandsutlåtande i samband med godkännande av en
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livsmedelslokal. Efter det att ärendet fördelats på någon handläggare vidtas olika
handläggning beroende på ärendets karaktär. Verksamheten kan dessutom utföra s k
tillsynsprojekt, vilka initieras av verksamheten själv som en del i fullföljandet av den
roll som MHK skall spela. För att en så god handläggning som möjligt skall kunna
utföras finns det ett antal viktiga informationskällor som används som grund. Dessa är
dels ett bibliotek bestående av böcker och skrifter, dels ett arkiv över tidigare
handlagda ärenden.

5.12 Hemtjänsten

Under 1997 genomfördes en verksamhetsdiagnos av en resultatenhet inom
Hemtjänsten i en kommun. Projektet genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan
Hemtjänstenheten och forskningsgruppen VITS. Utredare i projektet var Annie
Röstlinger, Karin Hedström, Robert Johansson och Göran Goldkuhl.

Under projektet tillämpades SIMMetodens verksamhetsdiagnos, där resultatet från ett
antal intervjuer bland annat dokumenterades genom olika typer av verksamhets-
dokument (såsom handlingsgrafer, processgrafer, samverkansgrafer och verksamhets-
definition). Underlag för min problematisering av den verksamhetslogik som råder hos
Hemtjänsten är dels en kommunintern utredningsrapport från vilken jag har använt
verksamhetsdokumentation, dels Röstlinger m fl (1997).

5.12.1 Om verksamheten

Hemtjänstenheten har som syfte att erbjuda god och trygg omsorg för dem som
behöver den, detta för att möjliggöra en hög livskvalitet för äldre. Omsorgen skall
förändras och förbättras i takt med samhällets behov och i nära samverkan med
medborgarna.

Av verksamhetsdokumentationen går det att utläsa att Hemtjänsten kommer överens
om och levererar olika typer av tjänster såsom:

• BoService
• Personlig omvårdnad (”nära kroppen”)
• Trygghetslarm
• Uthyrning av servicelägenheter

Hemtjänstenheten består av 30 vårdbiträden som indelas i fem arbetsgrupper. Varje
arbetsgrupp indelas i sin tur i två vårdlag om vardera tre vårdbiträden. Verksamheten
hanterar cirka 200 hushåll, har cirka 115 utplacerade larm och hyr ut cirka 35 service-
lägenheter.

5.12.2 Verksamhetsflöde

En översikt över de handlingsgrafer som återger verksamhetsflödet hos Hemtjänsten
finns angiven i figur 5-8. Översikten är skapad utifrån en analys av innehållet i
handlingsgraferna för att på ett översiktligt sätt visa Hemtjänstens verksamhetsflöde.

Översikten i figur 5-8 är gjord utifrån att en potentiell vårdtagare meddelar ett behov
av någon av Hemtjänstenhetens tjänster. Den begäran som den potentiella vårdtagaren
ställer kan få avslag, oavsett om det gäller behov av personlig omvårdnad, BoService,
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trygghetspaket eller behov av lägenhet i servicehus. I de fall där det fattas positivt
beslut om att tillgodose den potentiella vårdtagarens behov skapas ett antal förut-
sättningar för att möjliggöra leverans av överenskommen produkt. I den vänstra delen
av översiktsgrafen, vilken avser BoService, personlig omvårdnad och trygghetspaket,
innebär detta att vårdtagaren fördelas till ett visst vårdlag. Därefter sker kontinuerlig
planering och bemanning varvad med leverans av tjänster. Då vårdtagaren har ett
önskemål om lägenhet i servicehus sker det först en lägenhetsvisning (om det visar sig
att vårdtagaren är berättigad till en lägenhet), där vårdtagaren får möjlighet att bedöma
om han/hon vill ha lägenheten eller ej. I förekommande fall sker det sedan en avtals-
skrivning och efter detta hyr vårdtagaren lägenheten.

Löpande hemtjänstinsatser      

Bedömning

[Vårdtagare, 
anhörig]

Biståndsbeslut 
(PO, BoS)

[Socialförvaltningen]

Beslut om 
tjänst (PO / 
BoS / TL)

Vårdlags- 
fördelning

Installation 
och test av 

larm

Meddelande 
om 

vårdnads- 
uppehåll

Omsorgs- 
journals- 
hantering

Behov av 
BoService 

(BoS) > 75 år

BoService Personlig 
omvårdnad

Önskemål 
om lägenhet 
i servicehus

Bedömning

Beslut om 
behov av 
serviceläg.

Beslut om 
avslag

Lägenhets- 
visning

Uthyrning av 
serivice- 
lägenhet

 Avtals-  
formulering 
(lägenheter)

Slut

Planering / bemanning

Veckoplan 
boservice

Arbetsplan 
PO

Utryckning vid 
larm

Levererad 
tjänst  till 

vårdtagaren

Behov av 
trygghets- 
larm (TL)

och/eller

Figur 5-8: Verksamhetsflöde hos Hemtjänsten
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Handlingsgraferna visar även vad som händer när något vårdbiträde blir sjukt och man
behöver sätta in vikarie, d v s bemanningsproblematik. Denna aspekt av verksamheten
behandlas inte detaljerat i översiktsgrafen (figur 5-8) utan betraktas som en del av
planering/bemanning. Uppföljning av verksamheten och sättet på vilket verksamheten
erhåller ekonomiska medel beaktas inte heller i översiktsgrafen.

5.13 Sjöfartsverkets sjökarteavdelning

Från januari 1995 till juni 1997 pågick ett samarbete mellan forskningsgruppen VITS
och Sjöfartsverkets sjökarteavdelning. Samarbetet handlade om utformning av ny
organisationsstruktur och nya arbetsformer samt systemstrukturering (Axelsson,
1998). Deltagande forskare var Karin Axelsson.

En central del i samarbetet bestod i att bedriva verksamhetsanalys med stöd av
handlingsgrafer och processgrafer. Verksamhetsanalys genomfördes i syfte att
beskriva framtida verksamhet, designa framtida lösningar och utvärdera förslagen.
Många medarbetare på sjökarteavdelningen deltog i arbetet med att rita handlings-
grafer. ”Graferna blev på så sätt ett gemensamt språk för att tala om förändrings-
relaterade frågor” (Axelsson, 1998, s 277).

För att möjliggöra en problematisering av Sjöfartsverkets sjökarteavdelning har jag
tagit del av de handlingsgrafer och processgrafer som togs fram av sjökarte-
avdelningens medarbetare under slutet av 1995. Dessutom har dokumentation från en
workshop i verksamhetsdefiniering av Sjöfartsverket, genomförd våren 1998, använts.
Vid denna workshop, som anordnas av forskningsgruppen VITS, fanns flera aktörer
närvarande vilka medverkade i samarbetsprojektet.

5.13.1 Om verksamheten

Sjöfartsverkets sjökarteavdelning är tillsammans med fyra andra avdelningar
lokaliserad till Norrköping. Dessa är sjötrafikavdelningen, sjöfartsinspektionen,
isbrytaravdelningen och tekniska avdelningen. Sjökarteavdelningen hade vid studiens
genomförande cirka 140 medarbetare (Axelsson, 1998). Man producerar två till fyra
nya sjökort per år, men upprätthåller också produktion av befintliga sjökort. Sjökorten
kan vara av två typer: för civilt respektive militärt bruk. Dessutom utförs rättelser i
befintliga sjökort, digitalisering av sjökort samt diverse beställningsarbeten för
kommuner, myndigheter och privatpersoner.

Verksamheten upprätthåller aktuell sjögeografisk och djupinformation. För att kunna
upprätthålla denna information finns en databas bestående av mätdata som införskaffas
av sjömätningsfartyg och helikopter. Denna databas kompletteras också med
observationer gjorda av olika uppgiftslämnare. Databasen är sedan underlag för att
framtagning av produkter såsom:

• Analoga kartor/publikationer:
• Sjökort (militära, civila)
• Båtsportkort
• Svensk Fyrlista
• Svensk Lots
• Svensk Kusthandbok
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• Digitala kartor/publikationer
• Underrättelse för sjöfarare (UFS)
• Underrättelse för båtsporten (UFB)
• Navigationsvarningar

Sjökarteavdelningen har, som ansvarig för svensk sjökarteorganisation, till
huvuduppgift att som ett konkurrenskraftigt företag utveckla, använda och
marknadsföra högteknologiska metoder, produkter och tjänster för
insamling, analys, bearbetning, presentation, arkivering och distribution av
högkvalitativ sjögeografisk information. Sjökarteavdelningen ansvarar
dessutom för och förvaltar svenskt djupdataarkiv (Axelsson, 1998, s 276).

5.13.2 Verksamhetsflöde

En översikt över de handlingsgrafer som visar verksamhetsflödet hos Sjöfartsverkets
sjökarteavdelning visas i bilaga 9:1 och 9:2. Översikten är skapad utifrån en analys av
innehållet i handlings- och processgrafer.

Översikten visar fyra produkter som är avsedda för verksamhetens klienter: Svensk
Lots, sjökort, UFS samt navigationsvarningar. De tre första hanteras i verksamhetens
försäljningsprocesser. Varje försäljningsprocess har förutsättningsprocesser för att
generera framtagning av respektive produkt för potentiella kunder. Centralt i
verksamheten är hantering av olika typer av data (såsom exempelvis djupdata och
temadata). Dessa data ligger till grund för framtagning av olika produkter och tjänster.
I handlingsgraferna kan framförallt två källor för dessa data identifieras: dels sjö-
mätning och dels genom att ärenden inlämnas av olika uppgiftslämnare.

Som översikten visar (se bilaga 9:1 och 9:2) är rättelsesamordningen central i
verksamheten. Denna används för att skapa förutsättningar för att utfärda navigations-
varningar samt för att upprätthålla aktuell data och möjliggöra utskick av UFS (och
UFB). Översiktsgrafen visar dock inte framtagning, exponering och försäljning av
samtliga produkter som nämnts ovan. Detta beror på att alla dessa produkters
hantering finns återgivna i handlings- och processgrafer, men frågan är om inte flera
av de ovan nämnda produkter som inte återges i översiktsgrafen har liknande hantering
som de som återfinns där. Exempel på detta är:

• UFB bör likna UFS
• publikationer såsom Svensk Fyrlista och Svensk Kusthandbok bör likna Svensk

Lots
• sjökort bör inkludera såväl båtsportskort som militära och civila sjökort
• digitala kartor/publikationer bör ha en likartad hantering som försäljning av fysiska

produkter

Ovan nämns också att sjökarteavdelningen även utför beställningsarbeten från
kommuner, myndigheter och privatpersoner. Denna typ av försäljningsprocess åter-
finns inte i översikten, men är en viktig typ av process i och med att den visar att
sjökarteavdelningen dessutom bedriver kundanpassningsarbeten.
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5.14 Turistbyrån

Från november 1997 till februari 1998 genomfördes en verksamhetsdiagnos på en
turistbyrå i en av Sveriges kommuner. Projektet utfördes av Göran Hultgren från
VITS-gruppen.

Under projektet gjordes en affärsprocessanalys med stöd av SIMMetoden. Denna
affärsprocessanalys innebar bland annat att ett antal olika typer av verksamhets-
dokument togs fram tillsammans med verksamheten, och dessa verksamhetsdokument
fokuserar verksamhetens affärsprocesser. Exempel på sådana dokument var handlings-
grafer, processgrafer och interaktionsgrafer. Dessa dokument ingår i den projekt-
rapport, som avslutade projektet. Projektrapporten ligger också till grund för nedan-
stående kortfattade problematisering.

5.14.1 Om verksamheten

Hos Turistbyrån existerar flera affärsprocesser, och utförandet av dessa görs
tillsammans med ett antal andra verksamheter. Hultgren (2000) benämner dessa
samverkande affärsprocesser. Turistbyrån är koordinatör för såväl kunder som
leverantörer. Detta innebär att affärsprocessen sträcker sig över ett antal olika juridiska
enheter, både vad gäller förutsättning för att genomföra en affär, den specifika
överenskommelsen och fullföljandet av affären.

Hos Turistbyrån identifierades fyra olika verksamhetstyper, där de två sista är sam-
verkande affärsprocesser:

• Strategisk turism- och verksamhetsutveckling, vilket innebär utveckling och
marknadsföring av turismnäringen inom och utanför länet

• Informationsverksamhet som är kostnadsfri för kunden/turisten, vilket bland annat
innebär besvarande av frågor, tillhandahållande av broschyrer och kartor, utskick
av material på förfrågan, arrangemang med andra aktörer, annonskampanjer, mäss-
deltagande, direktmarknadsföring etc

• Förmedlingsverksamhet (”mäklarverksamhet”) där provision begärs, vilket fram-
förallt innebär stugbokning och bokning av hotell/vandrarhem

• Återförsäljande verksamhet med möjlighet till ekonomiskt netto, vilket innebär
försäljning av paket till kunden (turist eller bussarrangör) där betalningsflödet
hanteras av Turistbyrån. Turistbyrån tar in ersättning för paketet från kunden och
betalar leverantörerna av tjänsterna i paketet. Exempel på återförsäljande
verksamhet är rundturspaket, luftballongturer, forsränning och andra evenemang

5.14.2 Verksamhetsflöde

En översikt över de handlingsgrafer som återger verksamhetsflödet hos vissa av
Turistbyråns verksamheter finns återgivna i bilaga 10:1 och bilaga 10:2. Inga
handlingsgrafer har gjorts över den strategiska turism- och verksamhetsutvecklingen,
varför inte heller denna verksamhet ingår i översiktsgraferna. Informations- och
förmedlingsverksamheten har sammanfattats i den första översiktsgrafen (bilaga 10:1)
och (återförsäljande) försäljningsverksamhet i den andra översiktsgrafen (bilaga 10:2).
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Den första översiktsgrafen (se bilaga 10:1) visar att kundkontakt kan ske genom en
annan turistverksamhet, där kundens behov förmedlas vidare till Turistbyrån. Dessa
behov ligger sedan till grund för sammanställning och utskick av information.
Informationsverksamheten är en av Turistbyråns viktigaste funktioner, där
frågeställares (kundens) behov tillgodoses utifrån den förfrågan som ställs. Till-
sammans med kunden görs en behovsanalys, vilken varierar i komplexitet beroende på
karaktären på kundens förfrågan. Svar kan levereras muntligen eller genom utskick av
material. Det informationsmaterial som finns hos Turistbyrån representerar det som
man tror sig kunna behöva för att möta kunders behov, d v s förutsedda händelser, men
Turistbyrån har också som uppgift att vara problemlösare för den specifika kunden,
d v s också kunna hantera oförutsedda händelser.

Viktigt att notera är att det inte finns några stödprocesser (se bilaga 10:1) vad gäller
upprätthållande av ett relevant informationsmaterial, vilket borde vara en viktig del i
Turistbyråns verksamhet. Denna del finns dock inte återgiven i de handlingsgrafer som
ligger till grund för översiktsgrafen (se bilaga 10:1), men efter diskussion med
Hultgren går det att konstatera att denna aspekt är en viktig förutsättning för Turist-
byråns verksamhet.

Förmedlingsverksamheten föregås av att någon leverantör, d v s en klient som har
förmåga till fullföljande, vilken har något att förmedla (t ex stugor), tar kontakt med
Turistbyrån för att upprätta en överenskommelse kring kommande förmedlingar.
Denna överenskommelse ligger till grund vid förmedling till potentiella klienter.
Förmedlingsverksamheten består i behovsanalys efter diskussion med turisten/kunden,
bokning, bekräftelsehantering samt hantering av provisioner från leverantören.

Den andra översiktsgrafen (se bilaga 10:2) visar paketutveckling för såväl potentiella
som för specifika kunder. Detta benämner Hultgren (2000) återförsäljande verksamhet.
Paketutveckling för potentiella kunder innebär idéutveckling, förhandling med
leverantörer om ingående delar i ”paketet” samt sammanställning och marknadsföring
av ”paketet”. ”Paketet” används sedan vid försäljning till kunder som innebär behovs-
analys, hantering av preliminära bokningar hos leverantören, sammanställning och
utskick av biljetter/vouchers som föregås av betalning från kunden. Då fullföljandet
skett skickar leverantörerna fakturor till Turistbyrån.

Försäljning av rundturspaket är exempel på kundspecifik paketutveckling, där ”paket”
designas utifrån kundens önskemål. Till skillnad mot paketutveckling för potentiella
kunder krävs här ingen förskottsbetalning utan kunden faktureras efter leverans av
”paketet”.

5.15 NetShop

Under hösten 1998 genomfördes en fallstudie på den webbaserade verksamheten
NetShop13. Fallstudien  syftade till att utveckla en förståelse kring webbaserade affärs-
processer. Den genomfördes av Henrik Lindberg och Per-Arne Segerkvist, vilka är
forskare i forskningsgruppen VITS, och finns avrapporterad i Lindberg (2000) och
Segerkvist (2001).

                                             
13 NetShop är ett fingerat namn enligt önskemål från verksamheten (Lindberg, 2000).
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En central del i fallstudien har varit att genomföra verksamhetsanalys med stöd av
notationsformerna handlingsgraf, processgraf och samverkansgraf. Den verksamhets-
dokumentation som verksamhetsanalysen resulterat i har sedan legat till grund för att
möjliggöra resonemang om möjligheter och begränsningar med webbaserade
affärsprocesser. För att möjliggöra en problematisering av NetShops verksamhet har
jag tagit del av nämnd verksamhetsdokumentation (opublicerad). Kompletterande
kunskap om verksamheten har erhållits från Lindberg (2000) och Segerkvist (2001).

5.15.1 Om verksamheten

NetShop bedriver försäljning av fysiska produkter via Internet. Detta innebär att det
inte finns några fysiska butiker utan all kommunikation mellan NetShop och kunden
sker genom Internet. NetShop har som affärsidé att sälja sina produkter över Internet.
Genom ett brett utbud av artiklar, leveranssäkerhet och personlighet skall NetShop
uppfattas som det självklara och lokala alternativet (Segerkvist, 2001).

Verksamheten bygger på en god samverkan med leverantörer av de produkter som
säljs, med logistikpartners och med kundreskontrapartners. NetShop har cirka 3000
olika leverantörer. Detta innebär att NetShop som juridisk enhet inte kan tillgodose
affärsprocessens olika faser, utan fullföljandet av gjorda affärsöverenskommelser
bygger på samverkan med andra juridiska enheter. Detta gör att NetShop bör betraktas
som en s k imaginatör (Segerkvist, 2001).

Andra viktiga samarbetspartners för NetShop är leverantörer av verksamhetens
datasystem. Detta gäller utveckling och drift av system för att stödja affärsprocessens
genomförande och interaktion med andra aktörer.

5.15.2 Verksamhetsflöde

Den översiktsgraf som återfinns i bilaga 11:1 har genererats baserad på en analys av
producerad verksamhetsdokumentation och skrivet material kring verksamhetsflödet
hos NetShop (Lindberg 2000, Segerkvist, 2001).

NetShop exponerar produkter genom sin webbutik, där produktutbudet bygger på
produkter som erbjuds av de produktleverantörer som organisationen har relationer
med. En viktig förutsättning för verksamhetens utövande, såväl vad gäller exponering
av produkter, formulering av överenskommelser, vidareförande av uppdrag till
verksamhetens fullföljare (produktleverantör, logistikpartners och kundreskontra-
partners) som support, är verksamhetens systemstöd vilket levereras av dess system-
leverantör.

Hos NetShop finns en huvudsaklig affärsprocess: den webbaserade affärsprocessen.
Den är webbaserad i den betydelse att en stor del av affärsinteraktionen med kunden
sker genom Internet. Fullföljandet av affären sker genom samverkan med andra
juridiska enheter via datoriserade informationssystem.

Support är den andra processen hos NetShop som interagerar med specifika kunder.
Interaktion sker via email. Supportprocessen har till uppgift att ta hand om de frågor
och problem som kunderna ställs inför från det att beställningen görs fram till dess att
affärsprocessen är avslutad (Segerkvist, 2001). Supportprocessen är således en
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integrerad del i den webbaserade affärsprocessen. Denna sker på två sätt: dels genom
FAQ (Frequently Asked Questions), dels genom problemlösning.

Viktiga förutsättningsprocesser för NetShops webbaserade affärsprocess är således
utveckling och leverans av systemstöd, utveckling av relationer med produkt-
leverantörer samt exponering av verksamhetens produkter.
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6 Olika processyner
I den rådande litteraturen kring processtänkande kan två skilda syner på process
identifieras: den transformationsorienterade och den kommunikationsorienterade.
Keen & Knapp (1996) skiljer mellan ”process as a workflow” och ”process as the co-
ordination of work”. En liknande distinktion görs av Ljungberg (1997) som skiljer
mellan en arbetsflödessyn (eng. workflow) och en kommunikationssyn (eng. work as
communication) på process. ”Consider how much of an ordinary work day that is
devoted to informing others, collecting information, questioning, arguing, deciding,
negotiating, promising” (ibid, s 16-17).

Detta kapitel innehåller en analys av vad en transformationsorienterad respektive en
kommunikationsorienterad syn på process innebär. Den transformationsorienterade
synen betraktas som tes och den kommunikationsorienterade synen som antites.
Viktiga karaktäristika för respektive syn lyfts fram för att göra det möjligt att ställa
dessa syner mot varandra vid formulering av syntesen – det vidareutvecklade process-
begreppet (se kapitel 7).

I och med att den transformationsorienterade synen både är dominerande och har
funnits längre presenteras och analyseras denna först. Därefter presenteras och
analyseras den kommunikationsorienterade synen. Presentation och analys av den
transformationsorienterade synen görs utifrån en indelning av olika författare medan
presentation och analys av den kommunikationsorienterade synen görs utifrån en
konceptmässig indelning. Anledningen till dessa olikheter vad gäller grunder för
presentation är svårigheten att relatera den transformationsorienterade syn till något
specifikt koncept. Å andra sidan finns det en poäng i att vid presentation av den
kommunikationsorienterade ansatsen hålla isär de olika koncepten i relation till
varandra, i och med att dessa betonar olika aspekter. Varje syn avslutas med en
identifikation av karaktäristika för processbegreppet enligt respektive syn, vilket är en
viktig utgångspunkt för att formulera syntesen.

6.1 Tes: Den transformationsorienterade synen på process

Att uppfatta processer som transformation innebär att processers värdeökande
aktiviteter är i fokus, där värdeökningen syftar till att tillfredsställa verksamhetens
kund. Input transformeras till output. Inom ett antal managementkoncept (såsom
exempelvis BPR, TQM, TBM, ABC/ABM) används processtänkande för att uppfatta
organisationers verksamhet som stöd vid olika förändrings-/förbättringsarbeten
(radikal kontra ständig, stegvis förbättring).

I detta avsnitt kommer grunderna hos ett antal förespråkare, vilka är typiska för den
transformationsorienterade synen, att rekonstrueras1 och analyseras. En viktig

                                             
1 En liknande rekonstruktion gjordes i Lind (1996a), men denna rekonstruktion har dels gjorts mer
grundlig, dels inneburit en breddning av antalet författare, dels tagit hänsyn till den utveckling som
skett av processbegreppet under senare tid. Rekonstruktion sker genom användning av begreppsgrafer
för att tydliggöra relationen mellan olika centrala begrepp.
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inspirationskälla för den transformationsorienterade synen är Porter (1985) som
lanserade begreppet värdekedja. Detta avsnitt inleds med att redogöra för Porters
värdekedjemodell.

Processtänkande har vunnit en stor genomslagskraft inom Business Process
Reengineering (BPR) (Hammer, 1990; Sethi & King, 1998; Glasson m fl, 1994). BPR
är ett koncept för att driva fram radikal förändring genom att anlägga ett process-
tänkande på organisationens verksamhet. För att erhålla en förståelse för innebörden
av begreppet process kommer därför följande BPR-förespråkares syner på process att
rekonstrueras:

• Hammer & Champy (Hammer, 1990; Hammer & Champy, 1994)
• Davenport (Davenport, 1993)
• Johansson med flera (Johansson m fl, 1993)
• Willoch (Willoch, 1994)

Det finns ett antal processförespråkare som problematiserar synen på process utifrån
ett tänkande om att det är viktigt att synliggöra verksamhetens processer och därmed
skapa en förståelse för delars roll i helheten. Denna fokusering på helheten gör det
också möjligt att bedriva förbättringar av det som är viktigt i verksamheten genom
s k Process Management. Synen hos följande förespråkare för Process Management
rekonstrueras nedan:

• Steneskog (Steneskog, 1991)
• Rummler & Brache (Rummler & Brache, 1995)
• Ould (Ould, 1995)

Kvalitetsområdet2 (t ex TQM3) är ett annat område inom vilket en transformations-
orienterad syn på processer haft en stor genomslagskraft. Processledning används för
att säkerställa kvalitet i process (genomförande) och produkt (resultat). Kvalitet
uppnås genom en ständig förbättring av verksamhetens processer, varför mätning och
återkoppling (Forsberg, 1998) är centralt. För att erhålla en ökad förståelse för inne-
börden av begreppet process kommer därför följande TQM-förespråkares syn på
process att rekonstrueras:

• Bergman & Klefsjö (Bergman & Klefsjö, 1995)
• Harrington (Harrington, 1991)
• Rentzhog (Rentzhog, 1996; 1998)

Det har förekommit en hel del reaktioner på tillämpbarheten av BPR, vilket har lett till
att en del BPR-förespråkare skiftat fokus från den radikala förändringen till behovet av
att hantera verksamhetens processer. En processorientering kan innebära radikal
förändring, men också inkrementell förbättring. I Hammer (1996) presenteras en
vidareutvecklad syn på process, vilket är resultatet av en allt ökad betoning på process-
tänkande, varför även denna syn rekonstrueras.

                                             
2 Ishikawa (1985), som betraktas som en tongivande författare inom kvalitetsområdet, menar att det är
viktigt att orientera sig mot konsumenten (och inte mot producenten) för att kunna sätta kvalitet i
första hand.
3 Total Quality Management (se bland annat Edvardsson & Gustafsson, 1999).
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6.1.1 Porters värdekedjemodell

Porter (1985) menar att konkurrensfördelar hos en verksamhet inte kan förstås genom
att man enbart studerar verksamheten som en helhet. ”A systematic way of examining
all the activities a firm performs and how they interact is necessary for analyzing the
sources of competitive advantage” (ibid, s 33). Porter föreslår att man anlägger ett
raster på verksamheten, som innebär att de aktiviteter som verksamheten genomför
skall vara värdeökande för kunden. Detta raster benämns värdekedjemodellen (se
Figur 6-1). Verksamhetens värdekedja betraktas som inbäddad i ett större samman-
hang, i det s k värdesystemet. Underleverantörer har värdekedjor (eng. upstream value)
som skapar och levererar input till verksamheten. Dessutom inkluderas de verksam-
heter som denna levererar till (eng. channel value) i värdesystemet. Porter (ibid) talar
om att många produkter passerar genom kanaler av värdekedjor hos olika verksam-
heter. Slutligen blir produkten en del av köparens värdekedja. Porter (ibid) ser med
andra ord verksamheters relaterade värdekedjor som ingående i ett större värdesystem.

Hantering av humankapital

Verksamhetens infrastruktur

Teknikutveckling

Anskaffning

In- 
leverans

Produktion Ut- 
leverans

Marknads- 
föring och  
försäljning

Service

MARGINAL

Primära 
aktiviteter

Stödjande 
aktiviteter

Figur 6-1: Värdekedjemodellen (Porter, 1985)

Värdekedjemodellen är indelad i nio generiska kategorier av aktiviteter. Dessa är
antingen primära eller stödjande. Porter (ibid) ser en verksamhet som bestående av
aktiviteter som utförs för att utveckla, producera, marknadsföra, leverera och ge
service på sina produkter. De primära aktiviteterna i en verksamhet har som syfte att
bidra till ett direkt ökat värde för kunden. ”Primary activities are the activities involved
in the physical creation of the product and its sale and transfer to the buyer as well as
aftersale assistance” (ibid, s 38). Grundtanken med modellen är att det i en verksamhet
utförs en sekvens av aktiviteter i syfte att skapa högt värde för kunden, där varje
aktivitet skall vara värdeökande. De stödjande aktiviteterna har som syfte att stödja de
primära aktiviteterna. ”Support activities support the primary activities and each other
by providing purchased inputs, technology, human resources and various firmwide
functions” (ibid, s 38).

Porter identifierar fem generiska kategorier av primära aktiviteter. Dessa är inleverans,
produktion, utleverans, marknadsföring och försäljning samt service. Stödaktiviteterna
kan grupperas i fyra generiska kategorier. Dessa är anskaffning, teknikutveckling,
hantering av humankapital och infrastruktur. De streckade linjerna i modellen ovan
visar att de primära aktiviteterna kan innehålla aktiviteter av det stödjande slaget.
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Porter gör vidare en indelning av aktiviteterna i olika typer: aktiviteter involverade i att
skapa direkt värde för köparen, aktiviteter som gör det möjligt att utföra direkta
aktiviteter samt aktiviteter som säkerställer kvalitet i andra aktiviteter. Porters värde-
kedjemodell har en god grundfilosofi, nämligen att säkerställa ett högt värdeskapande
för kunden genom att sätta densamme i fokus. En process, vilken kommer att visas
nedan, innehåller sammanlänkade värdeökande aktiviteter. Porters värdekedjemodell
kan därför ses som en viktig utgångspunkt i den transformationsorienterade synen på
process. Genom att se verksamheten som bestående av processer kan aktiviteter som är
värdeökande respektive icke-värdeökande för kunden synliggöras.

6.1.2 Hammers & Champys syn på process

Starten på BPR-eran representeras av Hammer (1990). Han menar i sin provokativa
artikel att ”it is time to stop paving the cow paths. Instead of embedding outdated
processes in silicon and software, we should obliterate them and start over” (ibid, s 1).
Radikal förändring uppnås genom att utgå från det blanka arket och tänka i processer.

Hammer & Champy definierar en process enligt följande: ”En samling av aktiviteter
som använder ett eller flera slags input för att skapa en output av värde för kunden”
(Hammer & Champy, 1994, s 43).

Av denna syn på process kan man sluta sig till följande (se Figur 6-2):

• En process består av en samling aktiviteter
• Processer handlar om transformation av input till output
• En process har kund som mottagare av output
• Resultatet från processen har ett värde för kunden (något som är bra för kunden)

skapas i syfte  
att realisera 

 består av en samling av 

har värde  
för

producerar 
transfor- 

meras av Input Aktivitet Output Kund

Process

Figur 6-2: Centrala begrepp i Hammers & Champys syn på process

6.1.3 Davenports syn på process

Enligt Davenport är en process

A structured, measured set of activities designed to produce a specific
output for a particular customer and market. It implies a strong emphasis
on how work is done within an organization, in contrast to a product
focus’s emphasis on what… A process is thus a specific ordering of work
activities across time and space, with a beginning and an end, and clearly
identified inputs and outputs: a structure for actions (Davenport, 1993, s 5).

Av Davenports syn på process kan följande konstateras (se även Figur 6-3):

• En process är en ordnad struktur av aktiviteter
• I ett processtänkande fokuseras hur arbete genomförs i kontrast till vad som görs
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• Aktiviteterna struktureras efter tid och plats
• Resultatet är output för kund och den marknad som kunden representerar
• En process har klart identifierade input och output, vilket innebär att processen

beskriver en transformation av input till output
• En process är avgränsad med början och slut
• Det finns en antydd affärsrelation mellan processen och dess marknad

Taking a process approach implies adopting the customer’s point of view.
Processes are the structure by which an organization does what is
necessary to produce value for its customer. Consequently, an important
measure of a process is customer satisfaction (ibid, 1993, s 7).

Davenport vill med detta säga att processtänkandet är ett medel för att hitta en struktur
i organisationen där kunden sätts i fokus.
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Figur 6-3: Centrala begrepp i Davenports syn på process

6.1.4 Johanssons med fleras syn på process

Johansson m fl (1993) menar att det är viktigt att ha en god förståelse för vad processer
är och vad som gör att processer är framgångsfaktorer för verksamheter. Vidare menar
de (ibid) att de främsta motiven till BPR är att uppnå kostnadsreduktion, förnyad
konkurrenskraft samt konkurrensmässig dominans.

A process is a set of linked activities that take an input and transform it to
create an output. Ideally, the transformation that occurs in the process
should add value to the input and create an output that is more useful and
effective to recipient either upstream or downstream (ibid, s 57).

Författarna gör en distinktion mellan olika typer av processer: kärnprocesser och
stödprocesser.

A core process creates value by the capabilities it gives the company for
competitiveness. Core business processes are valued by the customer, the
shareholder or the regulator and are critical to get right… they should be
those processes that the business’s strategy has identified as critical to
excell at in order to match or beat the competition... There are usually
between five and eight core business processes in any industry group, and
each by definition has a specific effect outside the organization (ibid, s 59).
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Författarna använder en produktionsmetafor för att tydliggöra värdeskapande
transformation.

Business processes, whether core business processes or those that support
the core business processes, can be thought of in the same way one thinks
of production processes – a set of activities, which can be broken down into
tasks, that when taken together take an input, transform it, and produce an
output. But while the process of manufacturing is physical, the core
business process is more ephemeral – often including the manufacturing
process as a component – and connects outside the company (ibid, s 60).

Viktiga aspekter som lyfts fram i ovanstående syn på process är (se Figur 6-4):

• Aktiviteterna i processen transformerar input till output genom värdeökande
aktiviteter

• Fysisk produktion av varor behöver ses som en del av en större helhet
• En uppdelning mellan kärnprocesser och stödprocesser (stöd till kärnprocesserna)
• En verksamhet består av flera processer
• Verksamhetens kärnprocesser ger effekter utanför verksamheten och bör vara

identifierade som viktiga för att realisera verksamhetens strategi
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Figur 6-4: Centrala begrepp i Johanssons med fleras syn på process

6.1.5 Willochs syn på process

Enligt Willoch definieras en affärsprocess4 enligt följande:

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, 1994,
s 23).

Vidare menar Willoch (ibid) att affärsprocesser har två viktiga kännetecken:

• De har kunder, dvs det finns en mottagare av processens resultat. Kunden kan
antingen vara intern inom den egna organisationen eller extern

                                             
4 Svensk översättning av begreppet business process.
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• De korsar organisatoriska gränser, antingen internt mellan olika funktioner och
revir och/eller mellan organisationer som samarbetar i ett kund- och
leverantörsförhållande

• Alla verksamheter kan beskrivas som en samling av affärsprocesser

Av denna syn på process kan följande (se även Figur 6-5) konstateras:

• En affärsprocess består av sammanhängande aktiviteter
• Kunden är mottagare av resultat och är villig att betala för det
• Kunder kan vara interna eller externa
• Affärsprocessen berör olika ansvarsområden
• Affärsprocessen uttrycker till viss del en utbytesrelation mellan kund och
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Figur 6-5: Centrala begrepp i Willochs syn på process

6.1.6 Steneskogs syn på process

Steneskog (1991) diskuterar vikten av att tänka i processer för att kunna bedriva
Process Management. Företag behöver ägna sig åt processer för att kunna hantera
ökande volymer, nya produkter, nya arbetsmetoder, ny personal o s v. Steneskog
menar att ansvar är nära förknippat med processen.

Enligt Steneskog är en process ”summan av de aktiviteter som behöver utföras
repetitivt för att skapa det resultat – den output – som är syftet med processen” (ibid, s
37). Processens mission – uppgiften – definierar syftet med processen. Resultat
definieras av den output/objekt som processer repetitivt producerar, där objekt är det
som förädlas steg för steg för att slutligen lämna processen som resultat. Resultat kan
vara en vara, men också tjänster och information. Steneskog fokuserar dessutom på
flödet, vilket enligt honom är processens ryggrad. Flödet är den väg som det enskilda
objektet tar genom verksamheten, vilket innebär både vägen och det som forslas fram
på vägen. För att utföra processer krävs resurser såsom exempelvis personal.

Steneskog menar att det är viktigt att utse processägare.

Processägaren blir fokalpunkten. Han är ansvarig för processen som
helhet, samordnar förbättrings- och utvecklingsarbetet mellan processens
olika delar och företräder den utåt. Det är till honom man vänder sig när
det gäller processen som helhet (ibid, s 40).
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Behovet av en ansvarig för processen, d v s helheten, är en reaktion mot att människor
som arbetar i linjen med processerna ofta bara kan sin del och saknar överblicken och
helhetssynen. Genom en ökad specialisering finns det till slut ingen som håller ihop
hela processen. För att skapa underlag för förbättrings- och utvecklingsarbetet behöver
mätningar av processen genomföras.

Av denna syn på process kan följande (se även Figur 6-6) konstateras:

• Betoning av den repetitiva karaktären
• Förädlings- och flödessyn
• Processägare behöver utses
• Resurser krävs för processutförande
• Mätningar är underlag för förbättring och utveckling av processen
• Kunden är inte omnämnd
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Figur 6-6: Centrala begrepp i Steneskogs syn på process

6.1.7 Rummlers & Braches syn på process

Rummler & Brache (1995) betraktar organisationer som system och menar att många
företagsledare har en felaktig uppfattning om vad en verksamhet innebär. ”We believe
that the primary reason for this lack of understanding is that most managers (and
nonmanagers) have a fundamentally flawed view of their organizations” (ibid, s 5).
Rummler & Brache menar att den så vanligt förekommande konceptualiseringen av
verksamheten, d v s organisationsdiagrammet, varken visar vad vi gör, vem vi gör
något för eller hur vi gör det. Det traditionella sättet att betrakta verksamheter, d v s att
se verksamheter som bestående av funktioner (den vertikalt dimensionen), innebär att
företagsledare tenderar att leda verksamheten vertikalt istället för horisontellt.
Rummler & Brache (ibid) menar dock att detta tänkande lätt leder till suboptimering.
Denna begränsade syn innebär ett alltför internt perspektiv på organisationer. En
grundläggande tanke inom systemteorin är systemets förmåga att anpassa sig till sin
omgivning. ”A processing system (organization) will either adapt to its environment,
especially its receiving system (market), or cease to exist. An organization seeks
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equilibrium with its external environment” (ibid, s 12). Verksamhet behöver därför
betraktas som bestående av processer för att på detta sätt orientera sig mot
omgivningen, d v s det system som verksamhet är en del av. ”We have proposed that
the only way to truly understand the way work gets done is to view an organization
horizontally (as a system) rather than vertically (as a hierarchy of functions). When
you view an organization horizontally, you see business processes” (ibid, s 44).

Enligt Rummler & Brache definieras en process enligt följande:

A business process is a series of steps designed to produce a product or
service… Most processes (such as order fulfillment) are cross-functional,
spanning the ‘white space’ between the boxes on the organization chart.
Some processes result in a product or service that is received by an
organization’s external customer. We call these primary processes. Other
processes produce products that are invisible to the external customer but
essential to the effective management of the business. We call these support
processes. The third category of processes – management processes –
includes actions managers should take to support the business processes
(ibid, s 45).

Rummler & Brache anser att: ”A process can be seen as a ‘value chain’. By its
contribution to the creation or delivery of a product or service, each step in a process
should add value to the preceding steps” (ibid, s 45). Vidare menar författarna att
processer delas in i delprocesser.

Produkten eller servicen skall också vara attraktiv på marknaden. Dessutom
konsumerar processen resurser då den utförs. I nedanstående figur visualiseras centrala
begrepp i denna syn på process.
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Figur 6-7: Centrala begrepp i Rummlers & Braches syn på process

Av denna syn på process kan följande (se även Figur 6-7) konstateras:
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• En process innehåller ett antal steg, som skall skapa en produkt eller service
• De flesta processer skär över organisatoriska gränser
• Processen är uppdelad i primära, stödjande och ledningsprocesser
• Att författarna menar att en systemsyn på en verksamhet innebär en horisontell

syn5, då verksamheten ses som en del av ett större system
• Primära processer resulterar i en produkt eller service för den externa kunden, där

produkten eller servicen skall vara attraktiv på marknaden
• Stödprocesser producerar produkter som är nödvändiga för hantering av verksam-

heten (osynliga för kunden)
• Ledningsprocesser innehåller handlingar för att stödja verksamhetens processer
• Varje steg i processen skall öka värdet för efterföljande steg
• Processen konsumerar resurser

6.1.8 Oulds syn på process

I Ould (1995) beskrivs en metod, STRIM (”Systematic Technique for Role &
Interaction Modelling”), för att synliggöra, modellera och analysera
verksamhetsprocesser. Ould menar att STRIM kan användas för många olika syften,
både för radikal förändring och för ständig förbättring.

A process involves activity: people and/or machines do things. A process
also generally involves more than one person or machine: a process is
about groups; it concerns collaborative activity. And a process has a goal:
it is intended to achieve something (ibid, s 1).

Konsekvensen av denna syn innebär att processer innehåller ändmålsenliga aktiviteter
som utförs av grupper. Ould ser att ”a whole set of roles are involved in the process,
each carrying out its activities, making its decisions, and getting on with any number
of streams of work at the same time, all in pursuit of carrying out its responsibility”
(ibid, s 15). En roll definieras som

a set of actions that are generally carried out by an individual or group
within the organisation. Moreover, a role includes the logic that controls
the actions. The actions are all those necessary to carry out some area or
area of responsibility… Within the role, those activities are carried out
according to a particular logic: we do things in certain orders, we decide to
do this rather than that in certain situations, and sometimes we can do
things in parallel (ibid, s 14-15).

En roll kan innehas av en grupp och en roll har resurser för att kunna utföra sina
aktiviteter. Individer inom en grupp interagerar med varandra. Processer involverar
därför samverkan mellan individer och grupper, där denna samverkan sker genom
olika typer av interaktion såsom (ibid, mina översättningar):

• Härmed överlämnar jag följande information till dig
• Härmed delegerar jag följande uppgift till dig

                                             
5 I den analys av systembegreppet som görs i kapitel 2 dras dock slutsatsen att en systemsyn ofta
resulterar i en hierarkisk syn på verksamheten.
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• Härmed ger jag dig befogenheter
• Vi kommer överens om något
• Härmed godkänner vi något

• Etc

Oulds syn på process är således tämligen kommunikationsorienterad i och med att han
betonar olika typer kommunikativa handlingar som yttras vid interaktion. Ould
identifierar dessutom tre huvudtyper av processer: kärnprocesser, stödprocesser och
ledningsprocesser (se figur 6-8).

Customer 
request

Customer 
satisfactionCore processes 

Support processes 

Management processes

Figur 6-8: Tre olika typer av processer (Ould, 1995, s 2)

Kärnprocesser har till uppgift att tillfredsställa den externa kunden. De svarar mot
kundbegäran och syftar till att generera kundtillfredsställelse. Stödprocesser å andra
sidan har till uppgift att tillfredsställa interna kunder. Antingen bidrar de med indirekt
värde till den externa kunden genom att stödja kärnprocesserna eller med värde direkt
till verksamheten för att tillhandahålla en ändamålsenlig arbetsmiljö. Lednings-
processer syftar till att hantera kärn- eller stödprocesser alternativt att bedriva
verksamhetsplanering.

Ould menar därför att det finns behov av att modellera mål, regler, aktiviteter, roller
och interaktioner för att nå en god förståelse för verksamheters processer.

Av denna syn på process kan följande (se även Figur 6-9) konstateras:

• Utgångspunkt tas i kundens behov för att möjliggöra tillfredsställelse av dessa
• Identifiering av två olika typer av kunder; interna och externa
• Processer delas in i tre typer (kärn-, stöd- och ledningsprocesser), vilka består av

aktiviteter
• Processer utförs av grupper, individer och maskiner
• Processer involverar flera roller
• Roller har ansvar, befogenheter och resurser
• En roll innebär handlingar, vilka är ordnade enligt en viss logik, som utförs av

individer eller grupper tillhörande ett visst ansvarsområde
• Grupper och individer samarbetar och interagerar
• Processer har mål
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Figur 6-9: Centrala begrepp i Oulds syn på process

6.1.9 Bergmans & Klefsjös syn på process

Bergman & Klefsjö (1995) tar i sin syn på process sin utgångspunkt i att det i en
verksamhet finns vissa element som upprepas över tiden, d v s en utgångspunkt i det
repetitiva i verksamheten. En process innebär ”en serie av aktiviteter som upprepas i
tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund” (ibid, s 233).
Processerna knyter samman historien med framtiden och det är genom processer som
framtida skeenden är förutsägbara. ”Processtänkande är en nödvändig del av ett
modernt ledarskap för kvalitet” (ibid, s 344).

Författarna lyfter fram två kategorier av typer av processer. Den första kategorin
innebär följande processtyper:

• Individuella processer, vilka utförs av enskilda individer
• Funktionella (vertikala) processer, vilka är knutna till en viss avdelning eller enhet
• Affärsprocesser (horisontella), vilka skär tvärs igenom en organisation och vars

slutresultat förser organisationen med dess intäkt

Den andra kategorin tar sin utgångspunkt i den uppgift processerna har (Egnell, 1994 i
Bergman & Klefsjö, 1995). Även i denna kategori återfinns tre typer:

• Operativa processer, vars uppgift är att uppfylla externa kunders behov och förädla
de produkter organisationen erbjuder

• Stödprocesser, vilka har till uppgift att tillhandahålla resurser till de operativa
processerna
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• Ledningsprocesser, vilka har till uppgift att besluta om organisationens mål och
strategier samt genomföra förbättringar av organisationens övriga processer

Bergman & Klefsjö (1995) menar att syftet med varje process är att tillfredsställa dess
kunder med det slutresultat som produceras och på samma gång använda så få resurser
som möjligt. Det krävs resurser av varierande slag, såsom information, energi och/eller
arbetstid, för att driva processen framåt. Dessutom behöver leverantörer till processen
identifieras. ”En organisations framgång beror på hur väl leverantörer och kunder till
de olika processerna identifieras och hur väl och effektivt kunderna blir tillfreds-
ställda” (ibid, s 347).

Dessutom kopplar Bergman & Klefsjö ansvar till processen genom att föra in
begreppet processägare. En processägare är ansvarig för utveckling och förbättring av
processen. ”En avdelningschef är, som exempel, ansvarig för en funktionell process
och en svarvare är ägare till den individuella svarvningsprocessen” (ibid, s 347).

En verksamhet betraktas som bestående av ett nätverk av processer. ”De funktionella
processerna sammanlänkas med affärsprocesserna och varje process består av andra
delprocesser ned till de individuella processerna” (ibid, s 347).

Författarna ser dessutom vikten av att återföra information från processgenomförandet
och kundens reaktion på resultatet för att etablera en bas för ständig förbättring. ”Varje
separat fel eller varje separat avvikelse från det förväntade resultatet bidrar dock med
viktig information om processen och måste därför utvärderas och sammanställas”
(ibid, 348). Mätning av verksamhetens processer är således centralt inom kvalitets-
området.

I nedanstående figur visualiseras centrala begrepp i denna syn på process.
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Figur 6-10: Centrala begrepp i Bergmans & Klefsjös syn på process

Av denna syn på process kan följande (se även Figur 6-10) konstateras:

• Att tänka i processer är en möjlig förutsättning för ständig förbättring av
verksamheten
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• Återföring av information från processutförande och kundens reaktion på resultat
är en viktig bas för förbättring

• Processer består av en serie av repetitiva aktiviteter som skapar värde åt kunder
• Affärsprocesser genererar intäkter och förbrukar resurser
• Kunden skall inte tillfredsställas till varje pris, utan det finns en resursmässighet

kopplad till processernas utförande
• Processer har kunder och leverantörer
• Processer kan delas in i olika kategorier av typer av processer
• Processägaren är ansvarig för utveckling och förbättring av processen

6.1.10 Harringtons syn på process

Harrington (1991) är en annan författare som arbetar med processtänkande som ett
medel för att förbättra kvalitet, öka produktiviteten och höja konkurrenskraften. Han
tar i sin syn på process sin utgångspunkt i verksamhetens produkter och/eller service.
”There is no product and/or service without a process. Likewise, there is no process
without a product or service” (ibid, s 9). Författaren lyfter fram följande nyckelord
med tillhörande definitioner för att redogöra sin definition på process:

• System, vilket är de kontrollmekanismer som säkerställer att processen fungerar
ändamålsenligt och effektivt

• Process, vilket är en aktivitet eller grupp av aktiviteter som tar en input, adderar
värde till den, och resulterar i en output till en intern eller extern kund. Processer
använder organisationens resurser för att producera sin output

• Produktionsprocess, vilket är den/de processer som har fysisk kontakt med objekt
som skall levereras till den externa kunden. Processen sträcker sig till den punkt då
produkten är packad. Den inkluderar inte skeppning och distributionsprocesser

• Verksamhets-(Affärs)process6, vilket innebär alla serviceprocesser och processer
som stödjer produktionsprocesserna. En verksamhets-(affärs)process består av en
grupp av relaterade uppgifter som använder organisationens resurser för att försörja
med definierade resultat enligt organisationens målsättning

Harrington menar att processer innebär ett horisontellt flöde genom organisationen.
”Unfortunately, most processes do not flow vertically; they flow horizontally” (ibid, s
13).

Verksamhetens processer är enligt samme författare verksamheten, vilket gör att det är
dessa som kontinuerligt måste förbättras för att verksamheten skall kunna vara
konkurrenskraftig i den omgivning där den befinner sig. Viktiga medel för att förbättra
verksamhetens processer är att fokusera processerna, förordna processägare, utveckla
system för mätning och återkoppling.

Av denna syn på process kan följande (se även Figur 6-11) konstateras:

• Organisationens resurser används för att förädla input till output
• Allt kretsar kring verksamhetens produktionsprocesser
• Processer innebär ett horisontellt flöde genom organisationen

                                             
6 Här råder det en tvetydighet vad gäller översättning från engelskans ”Business Process”.
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• Processägare är viktiga för att säkerställa ständig förbättring av processerna
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Figur 6-11: Centrala begrepp i Harringtons syn på process

6.1.11 Rentzhogs syn på process

Renzhog (1996) diskuterar vikten av att anlägga en processyn som en nyckelfaktor vid
kvalitetsutveckling (TQM), vid hantering av förändringar, vid en ökad organisatorisk
komplexitet, vid kundorientering och då tjänster blir en allt mer integrerad del av
verksamheten. Dessa framtida utvecklingstendenser ställer krav på hantering av
verksamhetens kärnprocesser.

Rentzhog (ibid, s 27) tar i sin syn på process sin utgångspunkt i nedanstående figur,
vilken han menar är den syn på process som är dominerande inom processledning.

ProcessSupplier Customer

 Co-operation Co-operation 

 Feedback Feedback 

 Input Output 

Figur 6-12: The customer / supplier model (Rentzhog, 1996, s 27)

Enligt Renzhog är kunden det viktigaste elementet i ovanstående modell. ”Customers
give processes their right to exist” (ibid, s 27). Författaren menar att förutsättningar för
att identifiera och förstå kundens verkliga behov är samverkan mellan människor i
processen och kunderna och genom tydlig feedback från kunden. Karaktären på
resultatet (output) av processen bestäms av kundens verkliga behov. Enligt Rentzhog
behöver inte resultatet (output) nödvändigtvis vara en fysisk produkt utan kan även
vara av immateriell karaktär.

Förutsättningar (input) är det som processen förädlar (transformerar) för att skapa
resultatet (output). Förutsättningarna (input) behöver inte vara av fysisk karaktär.
Förutsättningar (input) levereras av leverantörer till processen. För leverantören blir då
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processen en kund som har behov vilka behöver tillfredsställas. Rentzhog förespråkar
en syn som innebär att medarbetarna i processen inte kan vara passiva gentemot
leverantören, utan behöver uppträda som ”goda” kunder. ”A good customer has a close
relationship with its suppliers, provides them with feedback about their results, and
does its best to help them understand their own situation” (ibid, s 28).

Vad gäller processen (se figur 6-12) menar Rentzhog att ”a process is an activity or a
set of orderly linked activities transforming input to output for customers in a
repetitive flow” (ibid, s 30).

Rentzhog tar avstånd från att använda processkategorier såsom affärsprocesser,
serviceprocesser, produktionsprocesser, ledningsprocesser, vertikala processer,
horisontella processer, individuella processer etc. Han använder istället följande
processkategorier:

• Kärnprocesser, vilka är de processer i verksamheten som tillsammans fullföljer
verksamhetens uppgift (eng. mission)

• Stödprocesser, vilka både kan existera inom och mellan funktioner. Stödprocesser
erbjuder stöd till kärnprocesserna

• Delprocess, vilket är en process som är en del av en större process
• Aktivitet, vilket är en delprocess på en detaljerad nivå

En kärnprocess i en verksamhet kan mycket väl vara en stödprocess i en annan
verksamhet. Detta beror på verksamhetens uppgift (mission). ”The value of
distinguishing between core processes and support processes lies in the understanding
it provides of how the organization fulfills its mission” (ibid, s 33). I nedanstående
figur visualiseras centrala begrepp i denna syn på process.

bedriver ömsesidig  
samverkan med

 delas upp i 

 skall motsvara  
behov hos 

resulterar i  beskrivs i flera 

Process
Produkt 
(output)Verksamhet

Kund

Stöd- 
processer

Aktivitet

 intern / extern

fysisk / immateriell

Leverantör

Delprocesser

Människor
bedriver 
arbete i

Kärn- 
processer

bedriver ömsesidig  
samverkan med

lämnar  
feedback till 

 Input 

lämnar  
feedback till 

 levererar 

 transformeras 
 i 

 fysisk / immateriell

 vars uppgift fullföljs 
 genom verksamhetens 

samlade Objekt
 innehåller  

flöde av

Figur 6-13: Centrala begrepp i Rentzhogs syn på process

Av denna syn på process kan följande (se även Figur 6-13) konstateras:

• En process transformerar input till output genom repetitiva aktiviteter, där output
skall motsvara kundens behov
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• Det behöver ske samverkan med både kunder och leverantörer i processer
• Det som transformeras, d v s input och output, behöver inte vara av fysisk karaktär
• I processen flödar objekt
• Processer kan vara av olika typer: kärnprocesser, stödprocesser, delprocesser och

bestå av aktiviteter
• Verksamhetens samlade processer skall fullfölja verksamhetens uppgift.

6.1.12 Hammers (den senare) syn på process

Under den senare delen av 90-talet har flera BPR-förespråkare skrivit böcker kring
”beyond reengineering” (t ex Hammer, 1996; McHugh m fl, 1995). I denna litteratur
betonas vikten av att betrakta verksamhetens processer som alltmer grundläggande.
Hammer (1996) menar att

we originally defined reengineering as the fundamental rethinking and
radical design of business processes to achieve dramatic improvements in
critical, contemporary measures of performance…We now think the most
important concept to grasp is process… Sometimes they will require radical
redesign, and sometimes they will not (ibid, s XII).

Hammers senare arbete (Hammer, 1996) betonar att företag många gånger försöker att
lösa uppgifter (delar) istället för att fokusera på helheten (processer). En
(arbets-)uppgift är en del av en process, en verksamhetsaktivitet som normalt utförs av
en person. ”A process, in contrast, is a related group of tasks that together create a
result of value to a customer. Order fulfillment, for instance, is a process that produces
value in the form of delivered goods for customers” (ibid, s 5).  Hammer betonar att
problemet inte ligger i att personer i organisationen gör saker effektivt eller tillräckligt
snabbt utan snarare att vissa personer inte ser helheten och därmed gör sådant som inte
behöver göras samt att det tar tid att föra saker och ting vidare i organisationen
(länkarna). Helheten är viktig att förstå och det är också viktigt att olika personer har
ansvar för helheter, vilket sällan existerar i dagens verksamheter. Denna avsaknad kan
resultera i att olika delar optimeras på bekostnad av helheten.

Viktiga nyckelord i Hammers syn på process är grupp av aktiviteter, som tillsammans,
skapar resultat för kund. I ett processperspektiv ses individuella uppgifter (aktiviteter)
inte isolerade, utan den totala samlingen av aktiviteter som bidrar till skapandet av
önskat resultat fokuseras. ”The essence of a process is its input and its output, what it
starts with and what it ends with. Everything else is detail” (ibid, s 12). Hammer menar
att begreppet kund är ”the single most important word”. Kunden ser enbart
verksamhetens varor och tjänster, vilka skapas av processerna. ”Customers are an
afterthought in the traditional organization. We do what we do and then try to sell the
results to customers. But a process perspective requires that we start with customers
and what they want from us, and work backward from there” (ibid, s 12).

Hammer drar inte alla kunder över en kam (ibid, s 98) utan inser att organisationer ofta
har olika typer av kunder och olika relationer till kunder.

The fundamental relationship between companies and customers may
appear based on the exchange of products or services for money, but it is
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actually broader than that. The relationship is based on providing value in
order to influence and shape behavior… value in a business context means
a solution to a customer’s problem (ibid, s 98).

Av denna syn på process kan man sluta sig till följande (se även Figur 6-14):

• En process består av en grupp aktiviteter
• En process uttrycker en sammanhållen helhet av individuella uppgifter som

tillsammans skapar värde för kunden
• En process saknar ofta en ansvarig
• Processer handlar om transformation av input till output
• Det värde som processer resulterar i är till för att lösa kundens problem
• En viss affärskaraktär uttrycks genom betoning på affärsrelationer som bygger på
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Figur 6-14: Centrala begrepp i Hammers (den senare) syn på process

6.1.13 Kännetecken i den transformationsorienterade synen på process

Av de rekonstruktioner som har genomförts i detta avsnitt (6.1.2 - 6.1.12) kan ett antal
kategorier för den transformationsorienterade synen på process identifieras. Dessa
kategorier7 uttrycker essensen i den transformationsorienterade synen och är:

• Processens innehåll: aktiviteter som transformerar input till output
• Processer: en horisontell syn på organisationen
• Kunden: mottagaren av resultatet
• Processers omfång: från definierad start till definierat slut
• Processtyper: att se direkt och indirekt värdeskapande i helheten
• Leverantören: försörjaren av input
• Processens aktörer: ägare och utförare
• Processer och ekonomi: en balans mellan intäkter och kostnader
• Återkoppling: att skapa kvalitet i process och resultat
• Samverkan med leverantörer och kunder i processer

                                             
7 Olika processförespråkare har mer eller mindre betonat innehållet i dessa kategorier.
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Nedan följer en kortfattad precisering/problematisering kring respektive kategori.

Processers innehåll: aktiviteter som transformerar input till output

I samtliga rekonstruerade ansatser är aktivitetsbegreppet centralt. Aktiviteter
transformerar input till output, där denna output skall vara av värde för mottagaren.
Input kan vara av två olika karaktärer: råvara och/eller kundbehov. Input avspeglar
förväntad output, där input i processen är själva råvaran som krävs för att framställa
resultat. ”Inputs are those raw material, forms, assignments, and customer requests that
cause people to perform” (Rummler & Brache, 1995, s 64).

Innehållet i processerna är värdeökande aktiviteter, som behandlar objekt i ett flöde för
att skapa en output. Aktiviteterna är strukturerade i förhållande till varandra enligt en
viss logik för att vara värdeökande för det objekt som behandlas i processen. De
aktiviteter som ingår i processen är sådana som kunden skall vara villig att betala för.
En ambition med processtänkandet är att maximera det värdeskapande arbetet inom
verksamheten på bekostnad av det icke-värdeskapande arbetet. Genom att anlägga en
processorienterad syn på en verksamhet kommer därför arbete, som utförs för
verksamhetens kunder, att kunna betraktas som sammanhållna helheter. Aktiviteterna i
en process relateras med andra ord till varandra på ett meningsfullt sätt. Dessutom har
aktiviteterna karaktären av att vara repetitiva.

Den output som produceras skall vara av värde för någon. Olika processförespråkare
använder olika begrepp för denna output. Exempel på sådana benämningar är produkt,
service, vara, värde, tjänst, information och resultat. Det handlar om att tillfredsställa
ett visst behov för mottagaren av resultat. Här nämns kunden som mottagare av
resultatet, och därmed skall resultatet vara av värde för kunden. ”Taking a process
approach implies adopting the customer’s point of view. Processes are the structure by
which an organization does what is necessary to produce value for its customers”
(Davenport, 1993, s 7).

Processer: en horisontell syn på organisationen

Att betrakta flödet som en helhet innebär en horisontell syn på organisationen.

Att se på processen som ett flöde snarare än bara en samling aktiviteter
eller arbetsuppgifter är en annan viktig regel för att undvika funktionellt
tänkande. Detta innebär att man följer det objekt (produkt eller tjänst) som
uppfyller kundens behov bakåt genom organisationen (Rentzhog, 1998, s
63).

”However, most processes (such as order fulfillment) are cross-functional, spanning
the ’white space’ between the boxes on the organization chart” (Rummler & Brache,
1995, s 45). Willoch (1994) menar att processen korsar organisatoriska gränser som
kan vara en funktion eller annan organisation. Att anlägga en horisontell syn på
organisationen är ett uttryck för fokusering på en typ av helhet.

We are inflexible not because individuals are looked into fixed ways of
operating, but because no one has an understanding of how individual tasks
combine to create a result, an understanding absolutely necessary for
changing how the result is created… Process centering, more than anything
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else, means that people – all people – in the company recognize and focus
on their processes (Hammer, 1996, s 6; s 9).

Hammer (1996) menar att företag många gånger försöker att lösa uppgifter (delar)
istället för att fokusera på helheten (processer). Skillnaden mellan uppgift och process
är densamma som skillnaden mellan del och helhet. En (arbets-)uppgift är en del av ett
arbete, en verksamhetsaktivitet som normalt utförs av en person.

A process, in contrast, is a related group of tasks that together create a
result of value to a customer. Order fulfillment, for instance, is a process
that produces value in the form of delivered goods for customers. It is
comprised of a great many tasks: receiving the order from the customer,
entering into the computer, checking the customer’s credit, scheduling
production, allocating inventory, selecting a shipping method, picking and
packing the goods, loading and sending them on their way. None of these
tasks by itself creates value for the customer. You can’t ship until it’s been
loaded, you can’t pack until it’s been picked. A credit check by itself is
simply an exercise in financial analysis. Only when they are all put together
do the individual work activities create value (ibid, s 5).

Hammer betonar här att problemet inte ligger i att folk gör saker och ting ineffektivt
eller inte gör saker och ting tillräckligt snabbt utan det är snarare så att folk inte ser
helheten och därmed gör vissa personer sådant som inte behöver göras.

Kunden: mottagaren av resultatet

Ett viktigt karaktärsdrag hos den transformationsorienterade synen på processer är att
sätta kunden i centrum. Processer har en mottagare av processens resultat, vilken oftast
kallas för kund. Kunden kan antingen vara intern eller extern, vilket bör tolkas som att
en processorientering kan innebära att det råder interna marknadsförhållanden inom
organisationen. Kunder är alla de som processen skapar värde för.

Johansson m fl (1993) för in en dimension som innebär att det inte bara är kunder som
kan vara mottagare av resultatet, utan det handlar snarare om att sätta dem som
verksamheten är till för i fokus. Davenport (1993) menar dessutom att kunden finns på
en marknad, vilket i sig innebär att det kan råda en konkurrens mellan olika
leverantörers värdeskapande.

Väsentligt i processtänkandet är att identifiera vem kunden är och vad han/hon vill ha
ut av processen. Det handlar därför inte bara om att ”spetsen” på processen skall peka
mot kunden, utan det handlar också om att förstå kundens behov. Flera förespråkare
har uttryckt detta på olika sätt såsom:

• Processens aktiviteter skapar output som skall vara av värde för kunden
• Processens produkt (output) skall motsvara behov hos kunden
• Processens output skall lösa problem för kunden
• Kunden skall vara villig att betala för det värde som verksamhetens processer

skapar
• Verksamhetens processer producerar slutresultat som skall tillfredsställa kunden
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Det är med andra ord viktigt att vara lyhörd för kundens behov. Att anlägga ett
processtänkande där kunden fokuseras innebär också att leverantören blir mer lyhörd
för kundens behov och därmed kan en samverkan mellan kundens och leverantörens
processer åstadkommas. Samverkan mellan kund och leverantör är dock mycket
otydlig i de transformationsorienterade ansatserna på process8.

Processers omfång: från definierad start till definierat slut

Processers omfång bestäms genom att definiera deras start och slut. I den
transformationsorienterade processynen får man intrycket av att man talar om
transformation av något ”oförädlat” till något ”förädlat”. Exempel på detta kan vara:

• Från idé till utvecklad produkt
• Från kundbehov till levererad produkt
• Från råvara till förädlad produkt

Med tanke på att processers input kan vara av olika karaktär, antingen råvara eller
kundbehov, så innebär detta att processens start är svår att definiera. Den dominerade
synen är dock att man bör utgå från råvaran, vilket innebär att processen startar med
det ”oförädlade” för att sedan genom ett antal värdeökande aktiviteter resultera i det
förädlade. Det är krystat att säga att kundbehov förädlas, vilket gör det lättare att tolka
starten som den input av råvara som förädlas till färdig produkt. Denna osäkerhet beror
mycket på den otillräckliga problematiseringen av förädlingsprocesser (av produkter) i
kombination med problematiseringen kring hur kundbehov tillfredsställs genom
processerna.

Det verkar dock vara mycket viktigt att identifiera tydliga input och output; “The
essence of a process is its inputs and its outputs, what it starts with and what it ends
with. Everything else is detail” (Hammer, 1996, s 12). Hammer (ibid) menar att det är
viktigt att tala ”rätt” processpråk. Processer behöver namnges efter det sätt på vilket de
skapar värde för kunden så att aktörer i verksamheten ”ser” kunden i sitt arbete i
processerna.

Denna osäkerhet leder dock till frågan: Vilka utgångspunkter skall användas för att
bestämma processers omfång?

Processtyper: att se direkt och indirekt värdeskapande i helheten

I stort sett samtliga processförespråkare företräder en syn på verksamhet som innebär
att man ser verksamheten som bestående av flera processer. Det kan dels vara flera
processer som bidrar till verksamhetens målsättning, dels finns det olika processtyper i
verksamheten. Vad gäller olika processtyper kan följande exempel nämnas:

• Kärnprocesser, affärsprocesser, operativa processer, eller primära processer, vilka
direkt bidrar med värde för den externa kunden

• Stödprocesser eller funktionella processer, vilka indirekt bidrar med värde för den
externa kunden

• Individuella processer, vilka utförs av enskilda individer

                                             
8 Se nedanstående diskussion om ” Samverkan med leverantörer och kunder i processer ”.
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Denna uppdelning i kärn- och stödprocesser är en konsekvens av Porters värdekedja,
vilken skiljer mellan primära och stödjande aktiviteter, d v s direkt och indirekt värde-
skapande. Det som dock är värt att notera är att flera processförespråkare talar om
relationen mellan verksamhetens målsättning och verksamhetens kärnprocesser.
Johansson m fl (1993) menar att kärnprocesser bör vara identifierade som kritiska i
verksamhetens strategi. Rentzhog (1996) menar att verksamhetens uppgift fullföljs
genom verksamhetens kärnprocesser. Detta innebär att kärnprocesserna blir det som är
det viktiga i verksamheten och på så sätt kan verksamheten orientera sitt arbete mot
den/dem som den är till för enligt sin målsättning.

Each primary process and each support process exists to make a
contribution to one or more organization goals. Therefore, each process
should be measured against process goals that reflect the contribution that
the process is expected to make to one or more organization goals
(Rummler & Brache, 1995, s 47).

Begrepp såsom aktivitet och delprocess används för att tala om delarna i större
helheter. Processer kan med andra ord både vara av olika typer och ses utifrån olika
abstraktionsnivåer.

Värt att notera är att Harrington (1991) ser verksamhetens affärsprocesser (eng.
Business Processes) som stöd till verksamhetens produktionsprocesser. Verksamhetens
produktionsprocesser hamnar därför i förgrunden och affärsgörandet i bakgrunden.
Detta är en naturlig konsekvens av en alltför tydlig transformationssyn på processer.

Leverantören: försörjaren av input

Hos ett fåtal processförespråkare (se Bergman & Klefsjö, 1995; Rentzhog, 1996)
nämns leverantören som viktig för att förse processen med input. Det är framförallt
författare inom kvalitetsområdet som uppmärksammar behovet av att arbeta till-
sammans med leverantörer. Dessa förespråkare menar att det är viktigt att se
processen, som mottagare av resultat, som kund till leverantören.

Processens aktörer: ägare och utförare

Flera processförespråkare talar explicit om processens utförare, medan andra inte
lyfter fram detta lika tydligt. Processer består av aktiviteter, vilka utförs av människor
och/eller maskiner. Den horisontella synen på process innebär dessutom att aktiviteter
kommer att utföras av människor tillhörande olika organisatoriska enheter.

Ould (1995) menar att en process involverar roller, vilka har ansvar, befogenheter och
resurser. En roll utförs av en grupp i vilken det ingår individer. Genomförandet av
processen innebär samverkan mellan grupper och individer. Bergman & Klefsjö
(1995) tillämpar en mer systemorienterad syn där de talar om att energi och arbetstid
förbrukas i samband med processgenomförandet.

Av ovanstående processrekonstruktioner kan det dock konstateras att utförarbegreppet
inte är tillräckligt problematiserat.

En annan roll som nämns i samband med processtänkandet är processägarrollen.
Denna roll har främst uppkommit på grund av att det finns ett behov av att säkerställa
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ett ansvar på den mer helhetsorienterade nivån. Denna saknas ofta (Hammer, 1996).
Flera processförespråkare talar om ansvar för processen. Harrington (1991) menar att
processägaren har ansvar för processen. Bergman & Klefsjö (1995) talar om att det
finns behov av en processägare som ansvarar för utveckling och förbättring av
processen.

Frågan är då vad detta ansvar består i: att ansvara för ett specifikt objekt som flödar
genom processen, d v s ett specifikt resultat avsett för en specifik kund, eller ett ansvar
för att förbättra processen som sådan. Dessutom talas det om ägare till delprocesser,
men det råder en tvetydighet om vad ansvaret egentligen innebär och hur samspelet
mellan olika ansvarsnivåer skall ske.

Processer och ekonomi: en balans mellan intäkter och kostnader

Vad gäller ekonomin kring processer är det bara ett fåtal processförespråkare som
lyfter fram denna aspekt. Enligt vissas syn på process får jag intrycket av att kunden
skall tillfredsställas till varje pris. En optimal processorientering skulle då innebära att
organisationen inte tog betalt för sina produkter. Steneskog (1991), Rummler &
Brache (1995) och Bergman & Klefsjö (1995) lyfter dock fram att processer
konsumerar resurser vid processgenomförande. Detta innebär att det kostar pengar att
förädla input till output. Bergman & Klefsjö (1995) påpekar att affärsprocesser
genererar intäkter och att kundens behov skall tillfredsställas genom att förbruka så lite
resurser som möjligt. Det finns med andra ord ett behov att hushålla med resurserna
även då en processorienterad syn anläggs på verksamheten.

Återkoppling: att skapa kvalitet i process och resultat

Flera processförespråkare har nämnt behovet av återkopplande information från
kunden som underlag för kontinuerlig förbättring av verksamhetens processer.
Rentzhog (1996) talar om feedback från kund och till leverantör, Harrington (1991)
tillämpar ett systemsynsätt på organisationen för att genom mätning och återkoppling
säkerställa ändamålsenlighet och effektivitet hos verksamhetens processer och
Bergman & Klefsjö (1995) betonar behovet av information från kunden för att skapa
förutsättningar för att förbättra verksamhetens processer.

Dessa processförespråkare menar att verksamheters konkurrenskraft uppstår genom att
kontinuerligt arbeta med kvalitet i såväl process som resultat. Detta förhållningssätt
innebär att det är naturligt med en syn som innebär att feedback från kundens
reaktioner på resultatet återförs till verksamhetens processer, en information som
processägaren använder som underlag för att förbättra och utveckla processerna.

Samverkan med leverantörer och kunder i processer

Med tanke på att processtänkandet innebär en fokusering på kunden och kundens
behov är det förvånande att se en så begränsad affärsorientering i de rekonstruerade
definitionerna. En vanlig översättning av ”Business Process” till svenska är affärs-
process, vilket innebär att affärsorienteringen uttrycks genom ett prefix. Den
otillräckliga affärsorienteringen inom rådande processansatser kritiseras av bl a
Goldkuhl (1995b), Lind (1996a) och Melin (1998).
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Den senare Hammer (1996) lyfter dock fram att det sker ett utbyte mellan
organisationen och kunden och att dessa två parter ingår affärsrelationer. Även
Willoch (1994) lyfter fram att utbytesrelationen mellan organisation och kund hanteras
inom ramen för processen. Rentzhog (1996) lyfter fram behovet av samverkan (eng.
co-operation) med kunden i processen, men menar dessutom att samverkan med
leverantörer behöver betonas.

Flera rådande processansatser förespråkar en enkelriktad affärsorientering. Det råder
dessutom en otydlighet mellan olika kundbegrepp. Råder det samma förhållande
oavsett om kunden är intern eller extern?

6.2 Antites: Den kommunikationsorienterade synen på process

En annan ”processorientering” är att se den kommunikation som sker i verksamheten
som grund för konstituering av verksamhetens processer. Detta involverar bland annat
koordinering av den ovan redovisade transformation som sker i verksamheter (se bl a
Taylor, 1993). Taylor & Every (2000) sätter kommunikation i förgrunden för att förstå
vad som konstituerar organisationer och menar att organisationer uppstår genom
kommunikation.

I detta avsnitt görs en rekonstruktion av ett antal olika ansatser för processmodellering
som har sin grund i analys av talhandlingar vilka utförs inom och mellan
organisationer. Avsnittet inleds med en diskussion om innebörden av det talhandlings-
orienterade perspektivet för att sedan rekonstruera ett antal av de idag rådande ansatser
som bygger på detta perspektiv. Avsnittet avslutas med att karaktäristika lyfts fram för
de kommunikationsorienterade ansatserna.

6.2.1 Talhandlingsteori: En alternativ grund för processtänkande

Talhandlingsteori utgör en viktig grund hos många forskare (se exempelvis Dietz,
1994a; Eriksson, 2000; Goldkuhl, 1998a; Reijswoud, 1996) för att möjliggöra
anläggandet av ett kommunikativt perspektiv på verksamhetens processer och
verksamhetens informationssystem. De tre viktigaste grundarna till talhandlingsteorin
är språkfilosoferna Austin (1962), Searle (1969) och Habermas (1984). Detta avsnitt
innehåller en övergripande redogörelse för talhandlingsteorins grunder i syfte att skapa
en förståelse för de kommunikationsorienterade ansatserna som rekonstrueras i efter-
följande avsnitt.

Talhandlingsteorin betonar att det sagda inte bara innebär informationsöverföring utan
också handling. Austin (1962), som betraktas som grundaren till talhandlingsteorin,
menar att att tala inte enbart innebär att säga något utan också att göra något. Att tala
ses som utförande av en handling från talarens sida. Austin menar att den traditionella
språkfilosofin har en uppfattning om att språket uteslutande används för att beskriva
fakta. Detta kallar Austin (1979) för ”the descriptive fallacy”. Austin menar att
språkliga uttalanden inte bara handlar om en beskrivning av det refererade utan också
att språket innebär handling. Austin betraktar en talhandling som bestående av en
propositionell (ett informationsinnehåll) och en illokutionär beståndsdel (handlings-
aspekt). Den illokutionära beståndsdelen innehåller en illokutionär kraft kopplad till
det verb som används i yttrandet. Exempel på sådana verb kan vara lova, varna,
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begära, beordra etc. Verbet kan vara explicit använt i en talhandling, men behöver inte
vara det. Vidare hänvisar Austin till den perlokutionära effekten av en talhandling.

Searle (1969) bygger vidare på Austins indelning av språket, där han identifierar tre
olika typer av handlingar i en och samma talhandling. Dessa är:

• Yttrandehandling (eng. utterance act)
• Propositionell handling (eng. propositional act)
• Illokutionär handling (eng. illocutionary act)

Även Searle (1969) hänvisar till den perlokutionära handlingen i sin taxonomi.
”Correlated with notion of illocutionary acts is the notion of the consequences or
effects such acts have on the actions, thoughts, or beliefs, etc. of hearers” (Searle,
1969, s 25).

Med Austins arbete som grund vidareutvecklar Searle talhandlingsteorin genom att ta
sin utgångspunkt i olika illokutionära krafter. Searle beskriver talhandlingen genom
notationen F(p), där F står för illokutionär kraft och p för propositionellt innehåll. Två
uttalanden kan ha samma propositionella innehåll men olika illokutionära krafter och
vice versa. Searle har identifierat fem olika typer av illokutionära krafter som beskrivs
i termer av fem olika talhandlingsklasser:

• Assertives, vilket innebär att talaren går i god för att saker och ting förhåller sig på
ett visst sätt, d v s att det propositionella innehållet är sant. Exempel på detta är då
någon påstår, konstaterar eller redogör för något

• Directives, vilket innebär att talaren försöker få lyssnaren att göra det som uttrycks
i det propositionella innehållet. Exempel på detta är när någon frågar om något,
vilket syftar till att få lyssnaren att uttrycka en annan talhandling, och när någon
beordrar någon, vilket syftar till att få lyssnaren att utföra en handling

• Commissives, vilket innebär att talaren åtar sig att genomföra en framtida handling.
Exempel på detta är ett löfte

• Declaratives, vilket innebär att talaren deklarerar att det är en överensstämmelse
mellan verkligheten och det propositionella innehållet i talakten. Dessa tal-
handlingar garanterar att det som yttras får en motsvarighet i verkligheten. Ofta
brukar giftermålet användas som exempel, vilket innebär att då prästen säger att ett
par är gifta så är de också gifta

• Expressives, vilket innebär att talarens gör ett psykologiskt yttrande om ett visst
sakförhållande, d v s talaren uttrycker sin attityd eller sina känslor om ett visst
sakförhållande. Exempel på detta är att be om ursäkt eller berömma någon

Habermas (1984) bygger vidare på Austin och Searle för att utveckla en egen version
av talhandlingsteorin, kallad formalpragmatik. Enligt Habermas skiljer Searle inte på
den situation då lyssnaren utför den begärda handlingen med utgångspunkt från ett
maktanspråk, och den situation då lyssnaren utför den begärda handlingen genom att
acceptera giltigheten i talarens begäran med utgångspunkt från olika giltighetsanspråk.
Det centrala i Habermas filosofi är distinktionen mellan strategisk och kommunikativ
handling, där fokus ligger på att åstadkomma lyckad kommunikation. Kommuni-
kationen kan bara betraktas som lyckad när lyssnaren gör vad som begärs därför att
han/hon betraktar begäran som giltig (Dietz & Widdershoven, 1991).
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Vid strategisk handling strävar deltagarna i kommunikationen efter sina egna privata
mål (egoistiskt). Deltagarna strävar efter att maximera sin egen vinst och minimera sin
egen förlust. Den kommunikativa handlingen är orienterad mot ömsesidig överens-
kommelse (förståelse), där deltagarna också strävar mot att tillgodose egna mål men då
med hänsyn till den andra deltagaren. Grundläggande för den kommunikativa
handlingen är att deltagarna i kommunikationen når en gemensam förståelse för den
situation i vilken de befinner sig.

I talhandlingsteorin är världsbegreppet centralt. ”Centrala frågor inom språkfilosofin
utgörs därför av hur språket kan relateras till världen och språkets betydelse för hur vi
får kunskap om världen” (Eriksson, 2000, s 73).

De olika taxonomier som språkfilosoferna företräder har under årens lopp varit
föremål för debatt. Exempel på kritik som riktas mot talhandlingsteorin är Suchman
(1994) som kritiserar de formaliserade mönster av kommunikation som blir konsek-
vensen av att anlägga ett regelstyrt beteende som språket enligt språkfilosoferna för-
pliktigar. Goldkuhl (2000a) kritiserar otillräckligheten i att bara se till kommunikation
som handling. Ljungberg & Holm (1995) kritiserar talhandlingsteorin för att vara
begränsande vid IT-design.

Att fokusera på kommunikation och att använda talhandlingen som en grundläggande
analysenhet (eng. unit of analysis) för att förstå verksamheter tillämpas i ett antal tal-
handlingsinfluerade koncept. Genom att relatera olika talhandlingar, i enlighet med
framför allt Searles taxonomi, till varandra har olika mönster av talhandlingar kunnat
identifieras. Dessa mönster utgör verksamhetens processer. CFA-schemat (Winograd
& Flores, 1986) är ett föreslaget mönster, vilket har influerat flera senare framtagna
koncept. Genom att relatera ett antal sådana mönster till varandra har större helheter
kunnat skapas. Action Workflow (Medina-Mora m fl, 1992) är ett koncept som har
omsatt CFA-schemat i s k workflow-loopar, vilka är relaterade till varandra. Andra
koncept som också bygger på tanken om att använda talhandlingen som den minsta
analysenheten är DEMO (Dietz, 1994ab) och SAMPO (Auramäki m fl, 1988).
Commodious (Holm, 1994) och BAT (Goldkuhl 1996a;1998a) är två koncept som
bland annat bygger på talhandlingsteorin men också bygger på andra grunder.
Samtliga dessa koncept fokuserar talhandlingar som grund för förståelse, tolkning och
beskrivning av verksamheter. Dessa koncept säger sig vara processorienterade, men
bygger på andra grunder, d v s kommunikationsorienterade grunder, än de trans-
formationsorienterade ansatserna.

Nedan kommer dessa olika koncept för modellering av verksamheter att redovisas.

6.2.2 CFA-schemat

Startskottet för systematiska studier av relaterade talhandlingar rapporteras i Flores &
Ludlow (1980) vilka studerade aktiviteter som utfördes av människor på ett kontor.
Forskarna kom fram till att det som händer på ett kontor är en kontinuerlig
kommunikationsprocess. Denna kommunikationsprocess, som tog sin utgångspunkt i
konversationer mellan människor, innebar att olika åtaganden skapades, togs om hand
och i sin tur initierade nya åtaganden. Flores & Ludlow föreslog därför att
verksamheter bör betraktas utifrån perspektivet nätverk av interrelaterade åtaganden.
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An organization develops its activity through the expression of
commitments, through the articulation of commitments among its members,
and in relation to its external commitments. These commitments form the
deep structure under the surface of linguistic communication. In other
words, they are the basic units of analysis for linguistic interaction. The
dynamics of these interactions and the issuance of commitments can be
reduced to a finite number of possibilities of states and issuances (ibid, s
112).

Under början av 80-talet analyserades organisationer genom att man studerade hur
information transformeras. Flores & Ludlow (ibid) vänder sig emot detta och menar att
perspektivet att studera interrelaterade åtaganden är närmare relaterat till ledning av
och beslutsfattande i verksamheter. De menar att komplexiteten hos nätverket av
åtaganden och de konversationer som människor deltar i blir större och mer komplexa,
vilket därför ställer krav på att talhandlingars illokutionära krafter analyseras som
grund för att förstå verksamheters grundläggande logik. Författarna argumenterar för
att arbetet på ett kontor kan reduceras till de fyra grundläggande talhandlingstyperna
directives, assertives, commissives och declaratives (Searles taxonomi).

Winograd & Flores (1986) bygger sedan vidare på Flores & Ludlows resonemang, då
de menar att individuella talhandlingar som yttras inom och mellan organisationer är
delar i större konversationsstrukturer.  ”Successive speech acts are now related to one
another in a pattern through time” (Reijswoud, 1996, s 73). Winograd delar in den
konversation som sker mellan aktörer i fyra typer (Winograd, 1988, s 8-10):

• Konversation för handling (eng. Conversation for action) (CFA).
• Konversation för klargörande (eng. Conversation for clarification)
• Konversation för möjligheter (eng. Conversation for possibilities)
• Konversation för orientering (eng. Conversation for orientation)

Dessa konversationer försiggår i olika modus, där konversation för klargörande,
möjligheter och orientering görs i kontexten av konversation för handling.
Konversation för handling är den centrala koordineringsstrukturen för organisationer
bestående av människor. Reijswoud menar att ”the coordination of action by means of
communication, also called the performative conversation, is considered to be the
backbone of every organization. Without these conversations there exists no
coordination of work processes in organizations” (Reijswoud, 1996, s 74).

Coordinator (Flores m fl, 1988; Winograd, 1988; Winograd & Flores, 1986) var den
första datorbaserade tillämpningen som grundade sig på talhandlingsteorin.
Coordinator syftar till att understödja mänsklig interaktion genom att göra
kommunikationsstrukturer explicita och föreskriva människors beteende i
informationssystem (Schoop, 1998).

With the Coordinator, we are only dealing with some of the conversations
in an office setting… The Coordinator is a machine for conducting
conversations for action and also provide facilities (equivalent to
conventional electronic mail) for other types of conversation (Flores m fl,
1988, s 167).
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Winograd (1988) föreslår ett schema för mönstret av talhandlingar, som också finns
implementerat i Coordinator, vilket äger rum i samband med konversation för
handling, ett s k CFA-schema (se Figur 6-15). Det huvudsakliga förloppet i samband
med konversation för handling är ett mönster som utspelar sig över tiden. En
konversation för handling initieras med en begäran från person A till person B
(förflyttning till tillstånd 2). Denna begäran innehåller vissa villkor för tillfreds-
ställelse, som tolkas av B för att se om det är möjligt att uppfylla begäran. Tolkningen
och villkoren är grunden för B:s framtida agerande. B kan då acceptera begäran och på
detta sätt åta sig att uppfylla villkoren (förflyttning till tillstånd 3), avböja begäran och
på så sätt avsluta konversationen (förflyttning till tillstånd 8) eller motbjuda med alter-
nativa villkor (förflyttning till tillstånd 6). Begäran och motbjudan innebär förhandling
(växelvis förflyttning mellan tillstånd 2 och 6), där detta pågår tills man antingen är
överens eller någondera part avslutar konversationen (förflyttning till tillstånd 8).

Om B åtar sig att fullfölja begäran (genom förflyttning till tillstånd 3) så kommer
han/hon så småningom att rapportera till A att villkor för tillfredsställelse är uppfyllt
(förflyttning till tillstånd 4). I detta tillstånd finns det två möjligheter för A, antingen
deklarerar han/hon tillfredsställelse (förflyttning till tillstånd 5) eller uttrycker A att
han/hon inte är tillfredsställd, vilket innebär att A inte tolkar situationen på samma sätt
som B och därmed avvisar rapporteringen från B (återgång till tillstånd 3). I både
tillstånd 3 och 4 kan endera parten föreslå förändringar i villkoren för tillfredsställelse
alternativt dra sig ur överenskommelsen (förflyttning till tillstånd 7 eller 9), vilket i så
fall inte innebär fullföljande av den ursprungliga begäran.

CFA-schemat finns beskrivet i nedanstående figur, där cirklarna representerar
konversationstillstånd och pilarna språkhandlingarna. Cirklar med tjocka linjer
representerar tillstånd för avslut.

1 2 3 4 5
 A: Request   B: Promise  

B: Report   
Completion 

A: Decline Report  

 A: Declare  
Complete  

8 9

76

 B: Decline   
 A: Cancel  

A: Counter 

 B:Counter A: Accept 

B: Cancel 

A: Cancel A: Cancel 
 B: Cancel  
 A: Cancel  

Figur 6-15: CFA-schema (Winograd, 1988)

Winograd (1988) kommenterar ovan illustrerade konversationsstruktur enligt följande:

• Konversationen är använd i en allmän mening för att indikera att en koordinerad
sekvens av handlingar kan tolkas i en lingvistisk betydelse. Det behöver inte vara
talad konversation utan kan lika väl handla om skriftlig kommunikation
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• Konversationen initieras av en begäran och är därför grundad i förväntan på
framtida handlingar. Winograd menar att det finns ett liknande schema för
konversationer som initieras av ett erbjudande

• Vid varje tillstånd i konversationen existerar det några få möjliga handlingstyper,
som  beror på historiska händelser

• Alla handlingar representeras av språkliga yttranden från inblandande parter, där
även lyssnandet representeras av en handling

• Många handlingar är inte explicita. Som exempel nämner Winograd situationen då
den som begär något erkänner tillfredsställelse direkt

• Villkor för tillfredsställelse är inte objektiva eller oberoende av tolkning
• Det finns tillstånd för avslut, där ingen av parterna förväntar sig någon fortsatt

handling av den andra parten. Avslut garanterar inte tillfredsställelse
• CFA-schemat uttrycker inte vad människor bör göra eller hanterar några

konsekvenser av människors handlande, så som exempelvis att någon drar sig ur
överenskommelsen. CFA-schemat representerar dock den centrala koordinerings-
strukturen för organisationer bestående av människor

Figur 6-15 visar att den grundläggande konversationsstrukturen (översta skiktet i
figuren) består av fyra sekvensiellt relaterade talhandlingstyper. Dessa är (i nämnd
ordning) ett directive, ett commissive, ett assertive och ett declarative. Varje yttrande i
denna grundläggande konversationsstruktur resulterar i ändringar i den sociala världen
genom att varje tillstånd i ovanstående figur innebär ett socialt faktum. Konversations-
strukturen kretsar kring att etablera och fullfölja åtaganden. Sekvensen av för-
flyttningar i konversationsstrukturen är i det enklaste fallet, vilket jag uppfattar som en
strävan, för en konversation (Schäl, 1998):

• Begäran om handling, såsom exempelvis en produkt
• Löfte om att utföra vad som begärs
• Rapportera om att den lovade handlingen är utförd
• Deklarera att den levererade produkten överensstämmer med förväntningarna

Vad gäller strukturen i de andra konversationerna (konversation för klargörande,
möjligheter och orientering) finns dessa tyvärr inte uttryckta av ursprungsförfattarna.
”Winograd and Flores claim that these types of conversation do not play an important
role for coordination of human actions and occur less often than conversation for
action” (Schoop, 1998, s 82).

6.2.3 Action Workflow

CFA-schemat har legat till grund för att hitta en generell bas för design av
verksamhetsprocesser. En mängd metoder och produkter använder modelleringsspråk
liknande det som beskrivs i föregående avsnitt. En sådan metod är ”the action
workflow approach” (Denning & Medina-Mora, 1995; Medina-Mora m fl, 1992). Här
introduceras Workflow-loopen, vilket innehåller den grundläggande kommunikation
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som sker mellan kund och leverantör inom och mellan organisationer9. Denna ansats
grundar sig i talhandlingsteorin och konversationsstrukturer.

Medina-Mora m fl (1992) skiljer mellan tre typer av processer för att beskriva
aktiviteter i en organisation. Dessa är materialprocesser, i vilka fysiska objekt trans-
formeras till produkter, informationsprocesser, i vilka informationshantering sker,
samt verksamhetsprocesser (eng. business processes), i vilka olika typer av tal-
handlingar yttras av kund och leverantör. Man skiljer med andra ord mellan tre
organisatoriska nivåer, där man genom att fokusera talhandlingars struktur i ett
workflow kan avslöja en högre existerande nivå i organisationen.

”When a customer hands a supplier an order form, there is a physical
activity (transferring a piece of paper) and an information dimension
(communicating a form with information about a particular set of goods,
delivery instructions, etc.). But the true significance is in the business
process dimension: It is a request for the supplier to perform some
particular actions, in return for which the customer is committed to perform
other actions (e.g. payment)” (Medina-Mora m fl, 1992, s 282).

Konversationsflödet (se nedanstående figur) i ett workflow är uppdelat i en sekvens av
talhandlingar som yttras mellan kund och leverantör. Denna sekvens av talhandlingar
är uppdelad i de fyra faserna (Medina-Mora m fl, 1992) 10:

• Förslagsfas, i vilken kunden begär (eller leverantören erbjuder) fullföljande av en
viss handling i förhållande till uttryckta villkor för tillfredsställelse

• Överenskommelsefas, i vilken de två rollerna når en ömsesidig överenskommelse
om villkoret för tillfredsställelse, som också inkluderar vid vilka tidpunkter som
fortsatta steg skall ske. I denna fas åtar sig leverantören att fullfölja den begäran
som kunden ställt. Åtagandet kan eventuellt föregås av en förhandling (dock inom
samma fas) i syfte att hitta villkor för tillfredsställelse av begäran

• Utförandefas, i vilken leverantören rapporterar till kunden att överenskommelsen
(handlingen) är utförd

• Tillfredsställelsefas, i vilken klienten rapporterar till leverantören att resultatet från
utförandet är tillfredsställande. I denna fas sluts loopen och kunden uttrycker en
acceptans för utförd handling

                                             
9 Jag väljer att använda de svenska begreppen kund och leverantör för att beskriva samverkan mellan
de två parter som interagerar i Workflow-loopen. Benämingen på de två rollerna varierar från för-
fattare till författare och även inom samma verk, där begreppen ”client”, ”customer”, ”performer”,
”supplier”, uppdragsgivare och uppdragstagare blandas (se Denning & Medina-Mora, 1995; Medina-
Mora m fl, 1992; Nocom, u.å.; Reijswoud, 1996).
10 En liknande indelning av action Workflow-loopen presenteras av Goldkuhl (1996a, s 3) där faserna
benämns förberedelse (eng. preparation),  förhandling (eng. negotiation), genomförande (eng.
performance) samt acceptans (eng. acceptance), se även Ljungberg (1997, s 45). Reijswoud (1996,
s 75) benämner faserna öppningsfas (eng. opening phase), åtagandefas (eng. commitment phase),
genomförandefas (eng. performance phase) samt avslutningsfas (eng. closing phase). Även Melin
(1998, s 82) presenterar en liknande indelning, där faserna benämns erbjudande, acceptans, genom-
förande samt tillfredsställelse.
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Nedanstående figur visar den grundläggande workflow-loopen, där de svarta pilarna
representerar kundens talhandlingar och de gråa pilarna leverantörens talhandlingar.

1. 
Kund 
begär handling 
(Förslagsfas)

4. 
Kund 
accepterar rapporten  
och uttrycker  
tillfredsställelse 
(Tillfredsställelsefas)

2. 
Leverantör 
åtar sig att genomföra 
(Överenskommelsefas)

3. 
Leverantör 
fullföljer och rapporterar  
att arbetet är utfört 
(Utförandefas)

"Skulle du kunna 
utföra ....?" 

"Ja, jag gör detta" 

"Det är gjort!" "O.K., tack så mycket" 

Figur 6-16: Workflow-loop (efter Medina-Mora m fl, 1992; Reijswoud, 1996)

Medina-Mora m fl (1992) menar att modellen kan användas både för inter- och intra-
organisatorisk kommunikation. ”The simple workflow loop structure is both general
and universal. It is general in that it occurs whenever there is coordination among
people, regardless of what they are doing. The words ’customer’ and ’performer’ apply
to people within a single organisation as well as across boundaries” (Medina-Mora
m fl, 1992, s 283).

Vidare menar Medina-Mora m fl (1992) att traditionella metoder har varit
produktionsfokuserade, genom att fokusera på effektivitet (då man mäter output i
förhållande till input) och kontroll. Action Workflow är istället tillfredsställelse-
orienterat, vilket har sin centrala fokus på åtaganden, villkor för tillfredsställelse samt
att arbetet blir utfört i tid.

Genom att ta sin utgångspunkt i Action Workflow-loopen har Agostini m fl (1993;
1994) klassificerat fyra möjliga konversationstyper (jämför med Winograd, 1988).
Dessa är:

• ”Commitment to do”-konversation, vilken innehåller konversationsstrukturen för
att komma överens om och utföra en handling. Denna är jämförbar med kon-
versation för handling (CFA-schemat enligt Winograd, 1988)

• ”Commitment to be”-konversation, vilken innehåller konversation för möjligheter
(se Winograd, 1988), d v s konversation om möjliga framtida handlingar

• ”Information providing”-konversation, vilken handlar om att ge eller begära
information

• ”Information handling”-konversation, vilken handlar om delegering av hanterandet
av informationsförutsättningar till någon

Den centrala konversationen kallas m a o för ”Commitment to do”, vilken innehåller
all konversation mellan människor för att diskutera ett åtagande om och fullföljande av
en handling. Nedanstående figur visar ett liknande tillståndsdiagram som presenterades
gällande konversation för handling i föregående avsnitt. Cirklarna representerar
konversationstillstånd, de svarta pilarna talhandlingar som yttras av kunden och de
gråa pilarna talhandlingar som yttras av leverantören.
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Requested Offered

Deleted Taken
Rejected

Concluded

Satisfied
Not 

satisfied

Talhandling som yttras  
av leverantören

Talhandling som yttras  
av kunden

Figur 6-17: Tillståndsdiagram som representerar ”Commitment to do”-konversationen
(Agostini m fl, 1994)

I tillståndsdiagrammet ovan visas hur kund och leverantör uttrycker olika talhandlingar
i en konversation, som syftar till att komma fram till ett åtagande, att fullfölja
åtagandet och att få acceptans från kunden. Om man jämför detta med CFA-schemat
hanteras flera sammanbrott i konversationen. Möjliga ändtillstånd är ”deleted”,
”rejected”, ”satisfied” eller ”not satisfied”.

Tillståndsdiagrammet ovan visar ett tydligt utbyte av begäran och erbjudande mellan
kund och leverantör. Däremot uttrycks enbart ett ensidigt åtagande från leverantören,
vilket fullföljs av leverantören och sedan accepteras alternativt inte accepteras av
kunden. Agostini m fl (1994) menar att det som är skillnaden mellan deras tillstånds-
diagram och CFA-schemat är att konversationer som startar med ett erbjudande
och/eller en begäran är integrerade i en och samma modell.

Workflow-loopar relateras ofta till varandra (se Figur 6-18). I alla faser kan det finnas
behov av att initiera nya loopar för diskussion, klargörande eller nya handlingar
(Kethers & Schoop, 2000). Figur 6-18 visar att nya loopar kan komma att behövas för
varje fas. Dessutom kan en underliggande workflow-loop i sin tur initiera nya loopar.
De länkar som kan existera mellan olika workflow-loopar är villkorliga länkar,
parallella länkar, länkar för oväntade flöden samt seriella länkar (Nocom, u.å.).

Att relatera workflow-loopar till varandra innebär att organisationens åtagande kan
vidareföras inom organisationen och till andra organisationer. Att relatera workflow-
loopar till varandra innebär dessutom att leverantören i den överliggande workflow-
loopen blir kund till den underliggande workflow-loopen.

In carrying out a commitment, the performer (supplier) becomes, in turn,
the customer of other for pieces of work (services or products), and thus a
whole network if customers, loops and performers (suppliers) comes into
play for the initial request (Schäl, 1998, s 57-58).
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Att skapa en modell över nätverket av workflow-loopar innebär att en analys kan
genomföras som visar om alla loopar är sammankopplade. Upprepade misslyckanden
med att stänga (eng. complete) workflow-loopar leder till negativa effekter såsom
misstro och skadat rykte (Denning & Medina-Mora, 1995).

 BASIC WORKFLOW 

 CLARIFICATION /  
 ENDORSEMENT

NEGOTIATION 

 CONFIRMATION 
DELEGATION /  
ESCALATION 

Figur 6-18: Relaterade workflow-loopar (Schäl, 1998)

6.2.4 DEMO

DEMO (Dynamic Essential Modelling of Organisations) är en teori med integrerad
metod som syftar till att förklara och beskriva kommunikationsdynamiken i
organisationer (Dietz, 1994ab; Reijswoud, 1996; Reijswoud & Dietz, 1998; Reijswoud
& Lind, 1998; Steuten, 1998). I DEMO betraktas organisationer som bestående av tre
nivåer. Dessa är dokumentationsnivån, informationsnivån och den essentiella nivån.

På dokumentnivån betraktas organisationen som ett system av aktörer vilka skapar,
lagrar, transporterar och förstör dokument. På informationsnivån betraktas
organisationen som bestående av aktörer vilka sänder och mottar information samt
utför bearbetning i syfte att skapa ny/förändrad information. På den essentiella nivån
ses organisationen som ett system av aktörer vilka är sysselsatta med utförandet av
verksamhetstransaktioner (eng. business transactions). Det är på denna nivå som s k
essentiella verksamhetstransaktioner inträffar, där organisationen ses som bestående av
”nätverk” av verksamhetstransaktioner. En verksamhetstransaktion är uppbyggd av ett
antal relaterade talhandlingar. Figur 6-19 visar de olika abstraktionsnivåerna som
tillämpas då organisationer betraktas enligt DEMO.

På den essentiella nivån betraktas organisationen som ett socialt system, på
informationsnivån som ett rationellt system och på dokumentnivån som ett formellt
och materiellt system (se Reijswoud & Lind, 1998). Ett dokumentsystem är ett
omfattande system i och med att samma information representeras många gånger i
samma format. Informationssystemet anses vara mer omfattande än verksamhets-
systemet (det essentiella). Denna volymskillnad representeras av triangeln i figuren
nedan (Figur 6-19).
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ORGANISATION

social

rational

formal/material

Business-
system

Informational-
system

Documental-
system

Figur 6-19: De tre abstraktionsnivåerna i DEMO (Reijswoud & Lind, 1998)

Den essentiella nivån kan ses som bestående av olika transaktioner, vilka är kärnan i
DEMO. En transaktion är ett mönster av talhandlingar som utförs av två aktörer (eng.
actor). En aktör är en roll i en organisation. Dessa två aktörer benämns initiativtagare
(I) (eng. initiator) och utförare (E) (eng. executor). En transaktion består av tre faser,
vilka är orderfasen eller startfasen (eng. Order phase), i vilken de två rollerna kommer
överens om utförandet av någon framtida handling, utförandefasen (eng. Execution
phase), i vilken den överenskomna handlingen utförs av utföraren, samt avslutnings-
fasen (eng. Result phase), i vilken de två rollerna kommer till en överenskommelse om
resultatet från utförandefasen. Den första och sista fasen utförs i den intersubjektiva
världen. Den första fasen kallas också för handlingsgenererande (eng. actagenic), i
vilken två roller kommer till överenskommelsen om framtida handlingar för utföraren.
Den handlingsgenererande fasen består av två talhandlingar, en begäran (eng.
directive) och ett löfte (eng. commissive). Avslutningsfasen är faktagenererande (eng.
factagenic), i vilken man i den intersubjektiva världen kommer överens om vad som
hänt i den objektiva världen. Det som räknas är inte det som utförs, utan det som
uttrycks (och accepteras) av ansvariga subjekt (Reijswoud, 1996). Förändringen i den
objektiva världen är inte gällande förrän rollerna accepterar denna. Den fakta-
genererande fasen består av två talhandlingar, en rapportering (eng. assertive) och en
acceptans (eng. declarative).

En transaktion betraktas därför som en sekvens av tre faser: startfasen (eng. inception),
handlingsfasen (eng. action) och avslutningsfasen (eng. conclusion) (Dietz, 1994b).
Nedanstående figur visar en sekvensiell relatering av de tre faserna till varandra i en
transaktion.

Facts

Inception Action Conclusion

Time
t4t3t2t1

Actor  
1

Actor  
2

Actor  
2

Actor  
1

Agendum

Figur 6-20: Den performativa konversationen i DEMO (Dietz, 1994b)
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Ett lyckat utförande av en transaktion i den intersubjektiva världen (eng. the world of
communication) resulterar i en förändring i den objektiva världen (eng. the world of
facts) i vilken aktörerna finns. Transaktionstänkandet i DEMO bygger vidare på CFA-
schemat (se avsnitt 6.2.2 ovan). I DEMO görs dock en explicit skillnad mellan den
intersubjektiva och den objektiva världen. Nedanstående figur visar det grundläggande
mönstret för en transaktion.

OW Fact

SW Requested Promised Stated Accepted

1 2 4 5

E:promise

Execution

I:request I:acceptE:state

time

R-phaseE-phaseO-phase

3 f

Figur 6-21: Det grundläggande mönstret i en DEMO-transaktion

Skillnaden mellan ovanstående figur och CFA-schemat är att CFA-schemat hanterar
möjligheter till avbrott under konversationen i olika situationer. Ovanstående figur
presenterar enbart de nödvändiga talhandlingar som krävs för ett lyckat genomförande
av en transaktion. Transaktionsbegreppet har därför vidareutvecklats av Reijswoud
(1996). Bland annat kräver i transaktionen inblandade aktörer ibland förtydligande,
eller det kan föras diskussion om uppriktigheten bakom en begäran. Det kan till och
med vara så att människor i en organisation har möten där de diskuterar underliggande
antaganden av deras handlingar rent generellt. Nedanstående figur visar samtliga
(enligt Reijswoud, 1996) talhandlingar som kan förekomma i en affärstransaktion, där
det grundläggande mönstret i DEMO-transaktionen används som bas. De ljusa pilarna
visar talhandlingar som utförs av initiativtagaren, och de mörka pilarna markerar tal-
handlingar som utförs av utföraren i affärstransaktionen.
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Figur 6-22: Den totala affärstransaktionen (Reijswoud, 1996)

Figuren är uppdelad i tre nivåer, där den lyckade affärstransaktionen syns på den
översta nivån. Alla lyckade affärstransaktioner måste gå igenom samtliga steg och
tillstånd på denna nivå. Mellannivån är diskussionsnivån, och den understa nivån är
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diskursnivån. Tillståndsförflyttningar i vertikal led bygger på att man inte är överens
och, där kan det inträffa att transaktionen avbryts eller avstannar. Exempelvis kan man
gå från den översta nivån till diskussionsnivån då parterna inte är överens om en
begäran, d v s då parterna inte är överens om en överenskommelse, eller då parterna
inte är överens om resultatet av den genomförda handlingen. På den understa nivån
förs diskussioner som innebär att parterna försöker att etablera (nya) regler för en viss
transaktionstyp för att undvika definitiv oenighet och därmed avbrott (Reijswoud,
1996).

DEMO tillhandahåller också modeller (notation) för att grafiskt representera
transaktionsstrukturen i verksamheten (se Figur 6-23). Utgångspunkten är en
kommunikationsmodell, vilken innehåller transaktionstyper och aktörer, där både
initierande och utförande aktörer av transaktionen synliggörs. Med utgångspunkt i
kommunikationsmodellen genereras en processmodell, vilken innehåller dels orsak-
verkan-förhållande mellan olika transaktioner, dels individuella transaktionsförlopp.
Samtidigt genereras en faktamodell, vilken innehåller fullständiga specifikationer över
tillstånd som man önskar uppnå i den objektiva världen. På basis av genererade
modeller skapas en handlingsmodell, vilken innehåller en detaljerad specifikation av
transaktionsstrukturen i organisationen. Till skillnad mot övriga modeller tillåts
specificering av transaktioner innehållande aspekter på såväl den essentiella som på
informations- och dokumentationsnivån.

Essential Level

Communication Model

Process 
Model

Action 
Model

Facts 
Model

Informational Level

Documental Level

Figur 6-23: Grundläggande modeller i DEMO och relationer mellan olika nivåer av
abstraktion (Steuten, 1998)

6.2.5 COMMODIOUS

En annan ansats som också bygger på talhandlingsteorin är COMMODIOUS
(COMmunication MODelling as an aid to Illustrate the Organisational Use of
Software) (Holm, 1994; Holm & Ljungberg, 1996). Denna ansats syftar till att vara ett
stöd vid design av IT-stöd för organisatorisk kommunikation. Ansatsen bygger på en
utvecklad variant av CFA-schemat, där detta huvudsakligen appliceras på order-
procedurer med externa kunder, men även används som en förändringsbar referens-
modell.
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Holm & Ljungberg (1996) skiljer mellan begreppen diskursanalys (eng. discourse
analysis) och konversationsanalys (eng. conversation analysis). De ger följande
innebörd till begreppen:

• Diskursanalys, vilket innebär fokus på en sekvens av interaktion där olika
talhandlingar relateras till varandra. Detta kan jämföras med CFA-schemat. En
uppsättning av grundläggande diskursenheter (talhandlingar) isoleras och en
uppsättning regler specificeras för dessa enheter som styr denna diskurs. För-
fattarna menar att diskursanalys fungerar mycket bra när man har att göra med en
hög grad av rutinisering

• Konversationsanalys, vilket innebär ett mer eller mindre informellt sätt att
konversera, där två eller flera samtida deltagare alternerar talandet, d v s talar mer
fritt. Konversationer styrs av konventioner (allmän praxis) för när växling kan ske
mellan vem som talar och vem som lyssnar. Här betonas, till skillnad mot
diskursanalysen, en hög grad av flexibilitet, vilket talhandlingsorienterade
angreppssätt är för restriktiva för. Konversationsanalys fokuserar inte på de
formella reglerna som styr konversationen

En viktig skillnad mellan diskursanalys och konversationsanalys, förutom graden av
flexibilitet, är huruvida kommunikationen är globalt eller lokalt kontrollerad. Holm &
Ljungberg (1996) menar:

While the course of action in a discourse is globally managed, by means of
the constituting rules of a well-formed discourse, the course of action in a
conversation is locally managed by the participants. Local control is
maximized for both distributions of turns and the selection of topic (ibid,
s 3).

Lägg märke till att författarna använder diskursanalys i betydelsen ett utökat
konversationsschema, som förespråkar rutinisering. Författarna väljer att använda
konversationsbegreppet för konversation som är mer orienterad mot flexibel ”face-to-
face”-kommunikation.

Ambitionen med COMMODIOUS är att bygga vidare på talhandlingsperspektivet till
att även inkludera några grundläggande idéer om konversationsanalys. En av
poängerna med detta synsätt är att deltagarna i en konversation kan växla mellan olika
diskurser, vilket inte täcks in av det ”rena” talhandlingsperspektivet (Ljungberg &
Holm, 1995). En annan aspekt som författarna vill betona är att man vill hitta en
balans mellan effektivitet, rutinisering och global kontroll å ena sidan samt färdigheter
och flexibilitet för individer å andra sidan. Dessutom strävar man efter att fånga två
olika typer av regler och konventioner, där konversationsregler ofta förknippas med
riktlinjer och förslag samt diskursregler med sammanhållning av lyckade tillstånd i
diskursen.

Holm & Ljungberg (1996) föreslår två olika dokumenttyper (grafer) för att bedriva
diskurs- och konversationsanalys. Dessa kallas för diskursschema respektive
konversationsschema. Diskursschemat beskriver regler och sekvenser för hur olika
handlingar utförs i verksamheten. Detta visualiseras genom handlingar, beslut och del-
procedurer. Talhandlingar betraktas som en underklass av handling. För varje aktivitet
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i diskursschemat specificeras talare och lyssnare till yttrade talhandlingar samt vem
som är utförare av handlingar och beslut. Ett konversationsschema däremot innehåller
specifikationer över hur IT stödjer konversationer av en speciell typ. Konversations-
schemat tar sin utgångspunkt i primära diskurssekvenser som utgör huvudsyftet med
att utföra konversationen.

I COMMODIOUS strävar man efter att väva samman diskurs- och konversations-
perspektivet genom att modellera bägge samtidigt. Man kallar sitt angreppssätt för
multi-diskurs-konversationer. Detta innebär att då en konversation förekommer, med
exempelvis en kund, så kan det finnas behov av att kommunicera om saker som gäller
andra diskurser, d v s för just den diskursen, i vilken konversationen initieras, finns
länken till att även konversera om saker som är relevanta för andra diskurser. Detta
exemplifierar Holm & Ljungberg (1996) genom följande:

Consider as an example the concrete rule: The customer should be
informed if he has not paid old invoices, even if the conversation initially
concerned something else. A system designed on the basis of such a rule,
would, e.g., alert its user also if the customer wants to change the address
or issue a new order. Such a rule could hardly be viewed as a coherence or
a felicity condition for the discourse that the conversation originally was
about (ibid, s 8).

För att möjliggöra en integrerad syn på diskurs och konversation finns det med andra
ord ett behov av att först identifiera diskurs-relaterade handlingar som utförs i sekvens,
där sedan varje handlingssekvens i diskursen kan studeras genom konversationsanalys.
Diskursschemat är utgångspunkten för att kunna förstå multi-diskurs-orienterade kon-
versationer, d v s för att kunna identifiera vilka möjliga pågående diskurser som kon-
versationen kan handla om behöver man först göra ett diskursschema. Diskursschemat
innehåller regler på en global nivå om vilka och hur handlingar utförs i organisationen.

6.2.6 SAMPO

SAMPO står för ”Speech-Act-based office Modeling aPprOach” (Auramäki m fl,
1988) och är ett angreppssätt för att modellera kommunikation möjlig i informations-
system (Auramäki & Lyytinen, 1996). Auramäki m fl (1988) ser informationssystem
som sociala system vilka är tekniskt implementerade. Applikationsområdet som
SAMPO hanterar är kontorsinformationssystem. Auramäki m fl (ibid) föreslår att
sådana system bör ses som bestående av kommunikation som skapar, sätter upp och
underhåller organisatoriska transaktioner för att sedan rapportera om transaktionernas
status. Med organisatorisk transaktion avses utbyte av tjänster eller varor mellan minst
två agenter.

SAMPO består av en handlingsorienterad modell som grund för att modellera kontors-
informationssystem. Denna handlingsorienterade modell finns i två domäner
(Auramäki m fl, ibid):

• Entitetsdomänen, vilken innefattar statiska entiteter som är bestående över en
längre tidsperiod
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• Handlingsdomänen, vilken innefattar dynamiska entiteter, handlingar, som kan
resultera i förändringar i entitetsdomänen. Handlingar utgör den essentiella delen
av en transaktionsprocess. De bestämmer vad som kan förändras

Handlingar utförs av agenter, vilket innebär att alla handlingar i handlingsmodellen
kommer att ha en relation till sin utförare. Agenter kan vara individer eller grupper.
Handlingar kan vara av två typer: instrumentella handlingar eller talhandlingar.
Instrumentella handlingar är sådana som utförs av människor, vilka normalt innebär en
förändring i entitetsdomänen. Ett exempel på en instrumentell handling är ’leverans av
1000 enheter av x till kund y’ (Auramäki m fl, ibid). Talhandlingar är symboliska
handlingar som resulterar i lingvistiska uttryck vilka har en mening. Talhandlingar
involverar minst två agenter: talaren och lyssnaren. Talhandlingar formerar större
helheter som kallas diskurser (eng. discourses). Auramäki m fl (ibid) använder sig
också av begreppet aktivitet för att hantera samspelet mellan instrumentella handlingar
och talhandlingar.

Sekvenser av talhandlingar, d v s diskurser, förstås genom analys av följande diskurs-
koncept:

• Diskurstyp (eng. discourse types), vilket är den största enhet av kommunikation
som kan realiseras i ett kontorsinformationssystem

• Talhandlingsmönster (eng. speech act patterns), vilket är en ordnad sekvens av tal-
handlingar som formerar en logisk helhet. Vid en viss situation kan en talhandling
resultera i ett bestämt antal alternativ i talhandlingsmönstret. Dessa alternativ
formerar ett stadium i diskursen

• Diskurssegment (eng. discourse segments), vilket är grupperade stadier till en
större helhet

• Förflyttning (eng. moves), vilket är talhandlingar som aktiverar stadier i diskursen.
Dessa kontrollerar flödet i diskursprocessen

• Tematisering (eng. topicalization), vilket är de aspekter av yttranden som är i
förgrunden i ett visst stadium av diskursprocessen

Ovanstående koncept används i en s k diskursanalys, i vilken ett försök görs att finna
vägar för att upprätthålla kongruenta talhandlingssekvenser och säkerställa att kon-
versationen fortlöper på ett rationellt och regelbaserat sätt (Auramäki m fl, 1992). En
analys av kvaliteten hos diskursen genomförs, där kongruens, fullständighet och tve-
tydighet är i fokus. Två typer av modeller används: diskursgraf och konversationsgraf.
Diskursgrafen innehåller den övergripande strukturen hos diskursen genom att
definiera nödvändiga och lämpliga konversationsmöjligheter för varje deltagare i
diskursen (Reijswoud, 1996). Åtaganden som talhandlingarna resulterar i, vilket hela
analysen i SAMPO kretsar kring, relateras till varandra i denna graf. Konversations-
grafen används sedan för att studera kongruensen i konversationer genom att skapa
detaljerade bilder av dynamiken i konversationen. Konversationsgrafen innehåller
stadier och förflyttningar i konversationen samt villkor som begränsar och kontrollerar
utförandet av handlingen. Dessutom studeras framgångsrik avslutning av kon-
versationer, d v s konversationens fullständighet (Auramäki m fl, 1992).
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6.2.7 BAT

Den affärsgeneriska modellen (”BAT-modellen”) använder bland annat talhandlings-
teori som en av sina utgångspunkter för att förstå och förklara interaktion mellan kund
och leverantör i samband med affärer. BAT-modellens bakomliggande teori är
affärsaktsteori (eng. Business Action Theory), vilken förutom talhandlingsteori bygger
på relationsteorier. Med relationsteorier avser Goldkuhl (1998a) teorier som orienterar
sig mot affärsrelationer mellan säljare och köpare. Exempel på sådana teorier är
nätverksteori samt tjänste- och relationsmarknadsföringsteorier.

BAT-modellen (Goldkuhl, 1996a, 1998a) gör en skillnad mellan inter-organisatorisk
och intra-organisatorisk interaktion, där Goldkuhl menar att det är skillnad mellan den
aktörsrelation som råder internt och den mellan organisationer, varför han (Goldkuhl,
1996a; 1998a) har utvecklat en modell för inter-organisatorisk samverkan. Flera
tillämpningar har gjorts där BAT-modellen använts som teoretiskt raster för att förstå
och förändra samspel mellan organisationer (se Axelsson m fl, 2000; Eriksson, 2000;
Lind & Goldkuhl, 1997a; Melin & Goldkuhl, 1999; Verharen, 1997).

Goldkuhl (1998a) menar att affärsinteraktion mellan kunden och leverantören kan
beskrivas i sex generiska faser. Dessa faser är:

1. Affärsförutsättningsfas, i vilken förutsättningar för interaktion hos bägge parter
skapas. I denna fas identifieras bland annat affärsmöjligheter för leverantören. Hos
kunden  identifieras avsaknad och behov av sådant som kan tillfredsställas genom
potentiella leverantörer och deras produkter

2. Exponerings- och kontaktsökandefas, i vilken kunden exponerar behov och
leverantören erbjuder produkter. Bägge parter söker kontakt med varandra

3. Kontaktetablerings- och förslagsfas, i vilken kontakt etableras mellan kunden och
leverantören samt förhandling påbörjas

4. Kontraktsfas, i vilken ömsesidiga åtaganden etableras för både kund och
leverantör. Parterna når en överenskommelse om framtida handlingar

5. Fullföljandefas, i vilken leverantören levererar överenskommen produkt inom
överenskomna tidsramar och kunden betalar för produkten enligt överenskommelse

6. Avslutningsfas, i vilken kund och leverantör uttrycker olika grad av till-
fredsställelse. Målet med BAT-modellen är att säkerställa ömsesidig framgång
baserad på de gjorda överenskommelserna

De sex faserna innehåller en betoning på utbyte av värde mellan kund och leverantör,
där varje fas innebär utbyte av någonting11. Respektive part riktar handlingar mot
varandra i varje fas. I den andra fasen signalerar respektive part möjliga intressen för
att göra affärer, d v s intressen utbyts. I den tredje fasen uttrycker respektive part
preferenser och försöker att påverka den andra parten för att nå en acceptabel överens-
kommelse. Erbjudanden och moterbjudanden riktas mot parterna, där respektive part
utbyter förslag om åtaganden. I kontraktsfasen (fas fyra) utbyter respektive part
åtaganden. Kund och leverantör åtar sig framtida handlingar, d v s varje part åtar sig
innehållet i fullföljandefasen. I fullföljandefasen (fas fem) utbyts värde, där

                                             
11 Författaren (Goldkuhl, 1998a) exkluderar den första fasen vad gäller utbyte.
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leverantören levererar överenskommen produkt och kunden betalar. Den sista fasen
(fas sex) innehåller utbyte av acceptans eller missnöje.

Modellen innehåller en tydlig orientering mot att respektive part riktar handlingar mot
varandra. De två första faserna beskriver utbytet mellan leverantör och potentiella
kunder att göra affärer med. De nästföljande faserna handlar om utbyte mellan
leverantören och specifika kunder. Nedanstående figur är en grafisk illustration av
BAT-modellen, i vilken samspelet mellan kund och leverantör beskrivs. Modellen är
en idealtypisk beskrivning över hur man går tillväga vid görandet av affärer.

Figur 6-24: BAT-modellen - en generisk modell över interaktion mellan kund och
leverantör i samband med affärsgörande (Goldkuhl, 1998a)

Ett av de viktigaste nyckelorden i BAT-modellen är ömsesidigheten. Goldkuhl (ibid)
har en syn på affärer som innebär en strävan efter ömsesidig framgång för bägge
parter. Denna ömsesidiga framgång bygger på ömsesidig förståelse, tydliga överens-
kommelser, samarbete samt anpassningar från respektive part vid görandet av affärer,
där bägge parters förmåga utvecklas i samband med affärsinteraktion. Affärsrelationen
är både en förutsättning för och en konsekvens av en affärstransaktion, d v s affärs-
relationen utgör både förutsättning för och konsekvens av görandet av affärer. BAT-
modellen ser bägge parter, d v s kund och leverantör, som likvärdiga, och lägger inte
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fokus på den ena eller andra parten. Ett annat viktigt syfte med modellen är att ge en
förståelse för vad det innebär att etablera långsiktiga affärsrelationer.

The BAT model is actor explicit. Both supplier and customer and their roles
and actions are made visible. BAT does not take any position or perspective
of these roles for granted. This actor neutrality means that actions and
interests of both parties are recognized (Goldkuhl, 1998a, s 18).

Nedanstående figur är min rekonstruktion av olika värden inom BAT-modellen, där
värdena är relaterade till varandra i en mål-medel-hierarki. Figuren visar att målet med
affärsinteraktion är dels att uppnå ömsesidig framgång, dels att etablera långsiktiga
affärsrelationer.
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Figur 6-25: Medel och mål med BAT-modellen

I Goldkuhl & Lind (2001) betonas att BAT-modellen har sina grunder i
talhandlingsteorin, där talhandlingar uttrycks från kund och leverantör gentemot den
andra parten. I BAT-modellen ses dock denna typ av handlingar i samspel även med
materiella handlingar. Affärsinteraktion innebär utbyte mellan kund och leverantör.
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BAT-modellen innehåller affärsgeneriska handlingar, såsom talhandlingarna12

erbjudande, begäran, leveranslöfte, kontrakt. Dessa affärsgeneriska handlingar är
ordnade i ett mönster av affärslogisk karaktär, där vissa handlingar är implicita eller
integrerade med andra handlingar. Materiella handlingar är sådana andra handlingar,
vilka placeras in i det affärslogiska mönstret. Handlingars flerfunktionalitet betonas i
BAT genom att

BAT is emphasising the mixed and multifunctional character of business
communication. An order is not only a directive – to follow the taxonomy of
Searle – it is also a commissive. An order includes a commitment to pay as
a result of the delivery of ordered products. An offer by the supplier is also
a mixed communicative action. It is an attempt to influence the receiver (the
customer) to buy and it is also a commitment to sell products to the
customer according to stated condition (ibid, s 3).

I Axelsson m fl (2000) beskrivs en vidareutveckling av BAT-modellen för att
möjliggöra analys av långsiktiga dyadrelationer. I denna artikel görs en ännu tydligare
relatering av BAT-modellen till relationsteorier, särskilt nätverksperspektivet (t ex
Håkansson & Snehota, 1995), än i Goldkuhl (1998a). Genom denna relatering kan
BAT-modellen vidareutvecklas för att också hantera långsiktiga relationer. Axelsson
m fl (2000) menar att modellen genom denna vidareutveckling kan användas för att
beskriva och förstå:

• Transaktioner avseende interaktion mellan företag och företag (B2B)
• Transaktioner avseende interaktion mellan företag och konsument (B2C)
• Transaktioner av långsiktig karaktär
• Transaktioner av tillfällig karaktär

Med utgångspunkt i 1998 års version av BAT-modellen (se Goldkuhl, 1998a)
identifieras tre generella faser med tillhörande underfaser (Axelsson m fl, 2000) för att
möjliggöra artikulering av långsiktiga affärstransaktioner:

• Förberedelsefas (eng. Preparatory general phase)
• A1. Affärsförutsättningsfas (eng. Initial establishing business prerequisites sub-

phase)
• A2. Exponerings- och kontaktsökandefas (eng. Exposure and contact search

sub-phase)
• Relationshanteringsfas (eng. Relationship management general phase)

• B1. Övergripande förslagsfas (eng. Principal proposal sub-phase)
• B2. Övergripande kontraktsfas (eng. Principal contractual sub-phase)
• B3. Anpassning av affärsförutsättningar (eng. Adapting business prerequisites

sub-phase)
• Affärstransaktionsfas (eng. Business transaction general phase)

• C1. Transaktionsbaserad förslagsfas (eng. Transaction proposal sub-phase)
• C2. Transaktionsbaserad kontraktsfas (eng. Transaction contractual sub-phase)

                                             
12 I Goldkuhl & Lind (2001) används begreppet communicative action, vilket inte är begränsat till
Searles klassifikation av kommunikationshandlingar.
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• C3. Fullföljandefas (eng. Fulfilment sub-phase)
• C4. Värderingsfas (eng. Assessment sub-phase)

Förberedelsefasen (fas A enligt ovan) inkluderar steg som sker innan långsiktiga
relationer kan etableras. Innan relationer är etablerade kan affärsparterna, d v s
leverantör och kund, behöva pröva varandra genom en eller flera affärstransaktioner
(fas C enligt ovan). Vid etablering och upprätthållande av långsiktiga relationer mellan
två affärsparter bedriver parterna både relationshantering (fas B enligt ovan), vilket
görs genom ömsesidig anpassning samt utbyte av övergripande förslag och kontrakt,
och interagerar genom specifika affärstransaktioner (fas C enligt ovan). De över-
gripande kontrakten är styrande för återkommande affärstransaktioner. Exempel på
övergripande kontrakt är ramavtal. Nedanstående tabell relaterar de två versionerna av
BAT-modellernas faser till varandra.

Tabell 6-1: Relationer mellan faser i de två versionerna av BAT-modellen (Axelsson
m fl, 2000)

Faser i BAT-modellerna
Generell BAT-modell (1998-års version) 1 2 3 4 5 6
BAT-modell för långsiktighet A1, B3 A2 B1, C1 B2, C2 C3 C4

I likhet med 1998 års version av BAT-modellen skall denna vidareutvecklade version
inte heller ses som en strikt linjär modell utan iterationer. ”There will be iterations and
short-circuits of different kinds” (Axelsson m fl, 2000, s 10).

Exempel på modeller som tillämpas tillsammans med BAT-modellen är
handlingsgrafer för verksamhetens detaljerade handlingslogik (Goldkuhl, 1992a;
1996a) och processgrafer för övergripande processflöden (Lind, 1996a; Lind &
Goldkuhl, 1997a).

6.2.8 Kännetecken i den kommunikationsorienterade synen på process

Föregående avsnitt (6.2.2 – 6.2.7) innehöll en rekonstruktion av ett antal koncept vilka
tar sin utgångspunkt i kommunikation för att uppmärksamma verksamhetens
processer. Av dessa rekonstruktioner går det att urskilja både likheter och skillnader
mellan respektive koncept. Från denna rekonstruktion har följande kategorier som
uttrycker essensen i den kommunikationsorienterade synen identifierats:

• Grundläggande syn på process: kommunikation som handling
• Processers faser: att komma överens om, fullfölja och värdera fullföljt åtagande
• Ett lyckat genomförande: målet med den kommunikationsorienterade synen på

process
• Processers struktur: fokus på det essentiella i verksamheten
• En kommunikationssyn på process bygger på olika världsindelningar
• Processers samspel: att ta, ge och vidareföra åtaganden
• Processer: grupperingar av talhandlingar till olika abstraktionsnivåer
• Symmetrisk eller assymetrisk aktörsorientering
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Nedan följer en kortfattad precisering/problematisering kring respektive kategori.

Grundläggande syn på process: kommunikation som handling

Gemensamt för samtliga av ovanstående återgivningar av de kommunikations-
orienterade ansatserna är att de baseras på ett tänkande om att man handlar genom
kommunikation. Kommunikation mellan två parter är mer än bara informations-
överföring, d v s en kommunikationsakt består både av ett propositionellt innehåll
(informationsinnehåll) och en handlingsaspekt (illokutionär kraft). Handlingsaspekten
syftar till att påverka lyssnaren till att agera utifrån talarens intention, vilket innebär att
processers genomförande koordineras genom talarens kommunikationsakter.
Utmärkande för samtliga ansatser är att de baseras på någon av talhandlingsteorins
grundares taxonomier. Searles indelning av talhandlingars olika illokutionära krafter
(assertives, directives, commissives, declaratives och expressives) har fått en stor
genomslagskraft.

De kommunikationsorienterade ansatserna skall ses som en reaktion mot de trans-
formationsorienterade ansatserna som presenterades i början av detta kapitel. Genom-
brottet för denna reaktion kom genom Flores & Ludlows (Flores & Ludlow, 1980)
studie av arbetet på kontor, där man använde Searles taxonomi (Searle, 1969) för att
studera de olika talhandlingar som utfördes där.

Med utgångspunkt i den studie som genomfördes av Flores & Ludlow konstruerades
det s k CFA-schemat (eng. conversation-for-action-schema), vilket innebar att olika
typer av talhandlingar relaterades till varandra. Samtliga ansatser som har ovan rekon-
struerats bygger mer eller mindre på CFA-schemat för att på så sätt åstadkomma en
struktur över processens innehåll, men där de olika ansatserna kan skilja sig åt
beroende på vilken ”unit of analysis” som utgör den minsta analysenheten. Som
exempel kan nämnas att DEMO helt och hållet bygger på talhandling som minsta
analysenhet, medan BAT:s minsta analysenhet bland annat bygger på talhandlingen
men att denna betraktas som en aspekt av social handling13.

Det råder dock en viss skillnad vad gäller det sätt på vilket talhandlingar utgör grunden
för koncepten. Tre tydliga grupper kan identifieras:

• CFA-schemat, Action Workflow och DEMO, vilka använder talhandlingen som
minsta analysenhet

• COMMODIOUS, vilket bygger på en friare tillämpning av talhandlingsteorin
genom att identifiera sekvenser av talhandlingar i s k diskurser, men också genom
att se att det kan existera flera diskurser samtidigt i s k konversationer

• SAMPO och BAT, vilka använder handlingen som analysenhet, där denna kan vara
av olika karaktär: talhandling eller materiell handling

Processers faser: att komma överens om, fullfölja och värdera fullföljt åtagande

Genom den relatering av olika talhandlingstyper som görs i CFA-schemat kan ett
mönster urskiljas som innebär att åtagandet är det centrala i konversationen. I DEMO

                                             
13 Se avsnitt 7.3.1 för djupare problematisering av handlingsbegreppet.
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görs en skillnad mellan den handlingsgenererande (eng. actagenic) delen av
konversationen och den faktagenerande (eng. factgenic) delen. Att göra ett åtagande
innebär att en förväntan etableras hos initiativtagaren, d v s den roll som vill ha något
utfört, gentemot utföraren, d v s den roll som lovar att fullfölja åtagandet. Ett åtagande
är resultatet av en formulerad överenskommelse mellan två parter.

I DEMO innehåller den handlingsgenererande delen av konversationen två tal-
handlingar: en begäran, d v s ett ”directive”, utfärdat av den som har behov av något
(initativtagaren) samt ett åtagande, d v s ett ”commissive”, utfärdat av den som åtager
sig att göra något (utföraren). Detta kan jämföras med CFA-schemat, där åtagande
etableras genom att någon utfärdar en begäran till någon annan som ger ett löfte att
uppfylla denna begäran. Action Workflow, vars workflow-loopar bygger på CFA-
schemat, ser etablering av överenskommelsen som resultatet av två faser: förslags- och
överenskommelsefas. Detta innebär dels att processen kan delas in i flera faser, dels att
processens första fas handlar om att komma överens om ett åtagande.

Efter det att de två parterna har kommit överens om ett åtagande kommer detta
åtagande att fullföljas av den som utfärdat löftet (utföraren). Fullföljandet sker enligt
flera av de kommunikationsorienterade ansatserna inte genom kommunikation/
interaktion mellan de två parter som kommit överens, utan fullföljandet är frikopplat
från konversationen, men för att återknyta till konversationen efter fullföljandet
kommer den part som fullföljt åtagandet, d v s utföraren, att rapportera till den som har
begärt att få något utfört, d v s initiativtagaren, om att fullföljande har skett. Den andra
fasen handlar alltså om en parts fullföljande av åtagandet samt rapportering av
fullföljt åtagande till den andra parten.

Då fullföljandet har skett kommer det fullföljda åtagandet av värderas av
initiativtagaren. I CFA-schemat görs detta genom att part A deklarerar att åtagandet är
avslutat (eng. declare complete). I Action Workflow är detta innehållet i tillfreds-
ställelsefasen, i DEMO är detta en del av den faktagenererande (eng. factagenic) delen
av konversationen. Observera att DEMO även ser rapporterandet från utföraren som en
del av den faktagenererande konversationen. I BAT-modellen motsvaras denna del av
konversationen av tillfredsställelsefasen. Som grund för den värdering som görs i
denna fas av processen används det överenskomna åtagandet, vilket ställer krav på att
åtagandet är välformulerat. Den tredje fasen av processen handlar alltså om värdering
av det fullföljda åtagandet.

Ett lyckat genomförande: målet med den kommunikationsorienterade synen på
process

Strävan mot att anlägga en kommunikationsorienterad syn på process är att säkerställa
en smidighet vad gäller både formulering av, fullföljande av och värdering av det
fullföljda åtagandet. För att säkerställa ett lyckat processgenomförande behöver goda
grunder etableras inför fullföljande och värdering av det fullföljda åtagandet. Detta gör
att den första fasen är mycket väsentlig. Flera av de kommunikationsorienterade
ansatserna tyder dock på att all kommunikation i processens olika faser kanske inte
alltid är linjär. CFA-schemat indikerar att det i samband med formulerandet av
åtagandet finns behov av att gå in i en förhandling där förhandlingen antingen
resulterar i att ett åtagande formuleras eller att konversationen avbryts. Det kan även
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hända att parterna i den sista fasen av processen inte kommer överens, vilket antingen
kan leda till att utföraren får fortsätta sitt fullföljande eller att processen avbryts. I
Reijswouds (Reijswoud, 1996) vidareutvecklade transaktionsmodell av DEMO
indikeras samma typ av resonemang. Reijswoud (ibid) menar att konversationen i
transaktionen sker på olika nivåer: framgångs- (eng. success), diskussions- (eng.
discussion) eller diskursnivån (eng. discourse). De två senare nivåerna betraktas som
sammanbrott i konversationen. Notera att både SAMPO och COMMODIOUS
använder begreppet diskurs i annan betydelse.

Processers struktur: fokus på det essentiella i verksamheten

I flera av de kommunikationsorienterade ansatserna betonas behovet av att fokusera på
det essentiella i verksamheten. Tre av ansatserna synliggör detta enligt följande:

• I Action Workflow görs en särskiljning mellan informations-, material- och
affärsprocesser

• I DEMO görs en särskiljning mellan dokumentations-, informations- och den
essentiella nivån

• I SAMPO görs en särskiljning mellan entitets- och handlingsdomän, där essentiella
handlingar som utförs i transaktionsprocessen utförs i handlingsdomänen

Denna särskiljning innebär att det som inte är essentiellt i verksamheter kommer att
hamna i bakgrunden (eller bortses ifrån). I exempelvis DEMO hävdas det att
omfattningen av det essentiella är betydligt mindre än det som förekommer på
informations- och dokumentationsnivån. Därför är det viktigt att uppmärksamma det
som är essentiellt i verksamheten. Flera av ansatserna anser att det essentiella utgörs av
de talhandlingar som utfärdas av olika aktörer. BAT och SAMPO har dock en lite
annan syn på vad som betraktas som essentiellt i verksamhetens processer, och det har
och göra med den grundläggande synen på handling. I BAT och SAMPO är
talhandlingar och instrumentella (materiella) handlingar av likvärdig betydelse, vilket
innebär att det som anses vara essentiellt i dessa ansatser snarare har att göra med
handlingen som sådan. Goldkuhl (1998b) menar att materiella handlingar också är
sociala handlingar (se vidare argumentation i Goldkuhl & Ågerfalk, 2000).

En kommunikationssyn på process bygger på olika världsindelningar

I flera av de studerade ansatserna förs en diskussion om olika världar, där handlingen
är av mer eller mindre essentiell betydelse beroende på i vilken värld som handlingen
utförs. I DEMO menar man att den essentiella konversationen sker i den
intersubjektiva världen, medan processens fullföljandehandlingar sker i den objektiva
världen. SAMPO skiljer mellan entitetsdomän och handlingsdomän, där SAMPO:s
entitetsdomän är nära relaterad till DEMO:s objektiva värld. I SAMPO utförs både
materiella och talhandlingar i handlingsdomänen.

I BAT däremot görs det ingen skillnad mellan olika världar, utan materiella handlingar
betraktas också som handlingar som åstadkommer förändrade faktum i interpersonella
relationer, d v s i den sociala världen.
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Processers samspel: att ta, ge och vidareföra åtaganden

En viktig aspekt som uppmärksammas i Action Workflow och även vid tillämpning av
DEMO (se Reijswoud & Lind, 1998) är att ett åtagande som formuleras genom
interaktion med en extern part ”fortplantar sig in i organisationen”. Detta innebär att då
en leverantör ingår ett åtagande med den externa kunden fullföljer han detta genom att
komma överens med andra parter inom organisationen alternativt med andra orga-
nisationer. Utförandeparten kommer då både att agera som utförare till den externa
kunden, och som kund, d v s uppdragsgivare, till någon leverantör, d v s uppdrags-
tagare inne i organisationen. Det är dessutom vanligt att åtagandet vidareförs till någon
extern part för att möjliggöra ett fullföljande. Detta innebär att rollerna inom en och
samma process därmed kan växla: att vara såväl uppdragstagare som uppdragsgivare.

Ovanstående är en aspekt av relatering av workflow-loopar i Action Workflow. Detta
handlar om hur utförandefasen i workflow-loopen genomförs genom att komma
överens med andra parter. Enligt Action Workflow kan denna typ av relatering av
workflow-loopar ske i samtliga faser av workflow-loopen.

Processer: grupperingar av talhandlingar till olika abstraktionsnivåer

I samtliga kommunikationsorienterade ansatser används talhandlingen som en viktig
grundläggande komponent i synen på process. Ovan har argumenterats för att olika
typer av talhandlingar relateras till varandra och på så sätt formerar en struktur, vilken
bygger upp processen.

Detta kan exemplifieras genom CFA-schemat, vilket består av ett antal relaterade
talhandlingar, DEMO:s transaktionsbegrepp, vilket även detta konstitueras av fyra
relaterade talhandlingar, Action Workflow’s workflow-loopar, där indelningen av
loopen i de fyra faserna beror av den dominerande talhandlingen, SAMPO:s
talhandlingsmönster, COMMODIOUS diskursenheter, vilka isoleras och relateras till
varandra, samt BAT, i vilken talhandlingar utgör en viktig beståndsdel för att formera
den affärsgeneriska modellen (BAT-modellen). Talhandlingen kan därför betraktas
som en mer eller mindre isolerad analysenhet för samtliga kommunikationsansatser
som finns återgivna i detta kapitel.

Syftet med att relatera ett antal talhandlingar till varandra är att formera meningsfulla
helheter, där helheterna namnges (t ex workflow-loop, transaktion, konversation,
diskurs etc). Genom att ta sin utgångspunkt i det som anses viktigt i verksamheter,
d v s talhandlingen, kan processers essentiella delar isoleras från det som inte är
essentiellt.

I Reijswoud & Lind (1998) görs en jämförelse mellan DEMO och BAT, där
tillämpningen av dessa koncept visar att transaktionsbegreppet och BAT-modellen är
olika nivåer av helheter. En viktig slutsats är att BAT-modellen dels består av flera
transaktioner, d v s fler än en, dels att BAT-modellen inte hanterar vidareförandet av
åtagandet in i organisationen, vilket däremot de modeller som skapas genom DEMO
gör.

Denna analys visar att de helheter som skapas kan göras genom flera än en
abstrahering. Exempel på detta från respektive koncept är följande:
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• I Action Workflow talas det om en grundläggande workflow-loop (eng. Basic
Workflow) där denna relateras till andra workflow-loopar. Detta gör att en helhet
av verksamhetens processer kan skapas genom relateringar av flera workflow-
loopar. Helheten skapas med andra ord genom horisontell relatering av det grund-
läggande konceptet (workflow-loopen), som är uppbyggd av ett antal relaterade
talhandlingar

• I DEMO används transaktionen som kan trigga andra transaktioner. En viktig
skillnad mellan DEMO och Action Workflow är dock att DEMO:s transaktions-
begrepp resulterar i att flera transaktioner används för att interagera med en och
samma kund

• I SAMPO är den största helheten en diskurstyp, vilken består av talhandlings-
mönster, vilka byggs upp av sekvenser av talhandlingar. I SAMPO används
dessutom helheten diskurssegment

• I COMMODIOUS relateras talhandlingar till varandra i diskurser, där en diskurs
kan jämställas med strukturen för CFA-schemat. Genom att analysera pågående
diskurser genom s k konversationsanalys kan konversationer identifieras.
Konversationer består med andra ord av flera diskurser

• I BAT-modellen har ett antal handlingar grupperats till faser, som i sin tur har
grupperats till en affärstransaktion och på senare tid även innefattat aktörs-
relationens betydelse för fler affärstransaktioner över tiden. Grundläggande i BAT-
modellen är utbytet, vilket byggs upp genom att två aktörer utbyter något, där
utbytet är uppbyggt av de bådas aktörernas handlingar som är riktade till varandra

Att forma helheter innebär två saker: dels att abstraheringar sker baserade på menings-
fulla utgångspunkter, dels att koncepten förespråkar att uppmärksamheten riktas mot
det som anses vara essentiellt.

Weigand & van den Heuvel (1998ab) föreslår en formering av helheter baserade på
talhandlingar. Författarna uppmärksammar behovet av att uppmärksamma relevanta
helheter i samband med elektronisk handel. Detta görs genom att skilja mellan fyra
lager av (kommunikativa) meta-mönster (se även figur 6-26): från den atomära tal-
handlingen enligt Searles taxonomi (lägsta nivån) till scenarios (högsta nivån). Dessa
fyra lager är (i grupperande ordning):

• Transaktion14, vilket är en enhet uppbyggd av talhandlingspar, såsom exempelvis
begäran tillsammans med löfte. ”We define a transaction as the smallest possible
sequence of actions (speech acts) that has an effect in the social world of the
participant, in other words an obligation, an authorization or accomplishment”
(Weigand & van den Heuvel 1998a, s 263)

• Workflow-loop, vilken motsvaras av innehållet i CFA-schemat, d v s en gruppering
av ett antal transaktioner som formerar workflow-loopen

• Kontrakt, vilket är två relaterade workflow-loopar för att på så sätt uttrycka både
kundens och leverantörens åtaganden. Detta liknar det tankesätt som tillämpas i
BAT-modellen som bygger på att både kund och leverantör ingår och fullföljer
åtaganden där respektive parts fullföljande sedan värderas av den andra parten

                                             
14 Notera att detta transaktionsbegrepp inte är detsamma som det som används i DEMO.
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• Scenario, vilket innebär att ett och samma scenario kan bestå av flera kontrakt.
Scenario har en tydlig relation till hur aktörsrelationer etableras, upprätthålls och
avslutas

Speech Act

Transaction

Workflow Loop

Contract

Scenario

Figur 6-26: Olika lager av meta-mönster (Weigand m fl, 1998ab)

Ovanstående grupperingar av talhandlingar till scenario används som utgångspunkt av
Caminada (2000) för att utveckla en modell för kontraktexekvering i samband med
elektronisk handel. För en djupare analys av innehållet i ovanstående figur, se Lind &
Goldkuhl (2001).

Symmetrisk eller assymetrisk aktörsorientering

Flera av de kommunikationsorienterade ansatserna betonar att en utgångspunkt tas i
det behov som kunden/uppdragsgivaren har för att sedan möjliggöra formulerandet av
ett åtagande från leverantörens sida. Denna syn innebär ett ensidigt fokus på kundens
behov. Spetsen riktas mot kunden. En alternativ syn på detta framförs dock i BAT-
modellen, där båda parter i affärstransaktionen betraktas utifrån lika villkor. Leveran-
törens orderbekräftelse betraktas som ett åtagande från leverantörens sida, d v s att
leverera överenskommen vara, och kundens beställning betraktas som ett åtagande
från kundens sida, d v s att betala då leverantören fullföljt sitt åtagande. Detta innebär
att BAT-modellens aktörsorientering är mer symmetrisk än i de andra ansatserna.

Denna symmetri har bland annat sin grund i att handlingar är flerfunktionella (se
Goldkuhl, 1998b). Att utföra en handling innebär ofta en kombination av flera
handlingar. Som exempel kan nämnas att kundens order är både en begäran och ett
åtagande.

Dessutom är BAT-modellen enbart orienterad mot att beskriva samspelet mellan
organisationer, d v s inter-organisatorisk samverkan, och utger sig inte för att även
passa för intra-organisatorisk samverkan. Anledning till detta är att det mellan två
organisationer råder andra aktörsrelationer än inom organisationer. Dessutom
innehåller BAT-modellen inte det sätt på vilket fullföljande görs hos leverantören.
Samverkan mellan två organisationer bygger på överenskommelser innehållande både
kundens och leverantörens åtagande. Samverkan inom en organisation bygger ofta på
att någon begär något av någon, som då gör ett åtagande, men där den begärande
parten inte behöver göra något åtagande.
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7 Ett vidareutvecklat processbegrepp
I det förra kapitlet gjordes en genomgång av den transformations- och den
kommunikationsorienterade synen på process. Detta kapitel syftar till att argumentera
för och presentera en kunskapssyntes - ett vidareutvecklat processbegrepp. Kunskaps-
syntesen överbryggar motsättningarna mellan tesen (den transformationsorienterade
synen) och antitesen (den kommunikationsorienterade synen) genom ett dialektiskt
samspel (se kapitel 3). Det vidareutvecklade processbegreppet, d v s en syn på process
som går bortom den transformationsorienterade och den kommunikationsorienterade
synen på process, grundas i:

• ett behov av att inkludera kategorier från både tes och antites
• erfarenheter från empiriska observationer (se kapitel 5)
• en avsaknad av grunder för processbestämning i rådande processyner (se kapitel 1;

Davenport, 1993; Dietz m fl, 1998)

I detta kapitel identifieras motsättningar mellan respektive syn på process i syfte att
använda det ”goda” från respektive syn vid formulerandet av det vidareutvecklade
processbegreppet (se nedanstående figur). Med utgångspunkt i dessa två syner på
process tillsammans med empiriska observationer och ytterligare teori argumenteras
för och presenteras ett vidareutvecklat processbegrepp som är möjligt att använda vid
processbestämning. Det vidareutvecklade processbegreppets användning visas sedan
genom den referensmodell som presenteras i kapitel 8 samt i de kriterier som
presenteras i kapitel 9 – 12.

TES = Transformations- 
orienterad syn

ANTITES = Kommunikations- 
orienterad syn

SYNTES = Det vidareutvecklade 
processbegreppet

är en  
 reaktion mot 

 används som grund vid  
formulering av

Empiriska observationer
uppmärksammar  

aspekter att 
lyfta fram i 

Teori
grundas i  

 kompletterande 

inspirerar  
 utvecklingen av 

Figur 7-1: Utgångspunkter vid formulering av det vidareutvecklade processbegreppet

7.1 Motsättningar i tes och antites

Motsättningar uppstår genom antitesens reaktion mot tesen. En utgångspunkt för att
studera motsättningarna är därför att studera den kommunikationsorienterade synens
reaktion på den transformationsorienterade synen. Dessa motsättningar har indelats i
ett antal kategorier, vilka redogörs för nedan. Kategoriseringen är ett resultat av
identifierade motsättningar.

7.1.1 Analysenhet

I den transformationsorienterade synen är den minsta analysenheten aktivitet. En
aktivitet är en del av en större helhet, d v s en process, vilken innehåller ett antal
sammanhängande och värdeskapande aktiviteter. Dessa aktiviteter kan vara av olika
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typer: såväl informations- som materialbehandlande. Aktiviteter är relaterade till vad
människor gör, där syftet med det som görs är att förädla något som är av värde för
kunden. Att ta sin utgångspunkt i aktiviteter, som sedan grupperas till processer,
innebär att fokus sätts på görande för någon/några.

Den kommunikationsorienterade synen har istället talhandlingen som minsta analys-
enhet. Ett grundläggande förhållningssätt i den kommunikationsorienterade synen är
att se kommunikation som handling och inte bara informationsöverföring. Detta
innebär att det viktiga i tänkandet om processer enligt den kommunikationsorienterade
synen är yttrandet av talhandlingar och effekterna av dessa.

Genom att ta min utgångspunkt i motsättningar mellan de två synerna ser jag det som
fruktbart att betrakta transformation i ett kommunikativt sammanhang. Det räcker inte
att bara rikta uppmärksamheten mot materiella handlingar, vilket också syns i den
kommunikationsorienterade synens kritik av den transformationsorienterade synen.
Samtidigt är inte allt verksamhetsutövande kommunikation, utan fysiska resultat måste
också framställas, vilket sker genom materiella handlingar. Detta innebär att det
vidareutvecklade processbegreppet behöver bygga på en handlingssyn som inkluderar
både materiella handlingar och kommunikationshandlingar.

7.1.2 Processers innehåll

I den transformationsorienterade synen relateras de i processen ingående aktiviteterna
till varandra för att möjliggöra transformation av input till output. Denna output, vilken
skall vara av värde för kunden, kan vara produkt, service, vara, värde, tjänst,
information eller resultat. Nedanstående figur är en schematisk beskrivning över den
transformationsorienterade synen på process.

Kund

Transformationsprocess

Input Output 

Figur 7-2: En transformationsorienterad syn på process

Gemensamt för samtliga koncept som bygger på den kommunikationsorienterade
synen på process är att processer indelas i minst tre övergripande faser. Dessa faser är
komma överens om, fullfölja och värdera fullföljt åtagande. Nedanstående figur är en
schematisk beskrivning av den kommunikationsorienterade synen på process.

Komma överens  
om åtagande 

Fullfölja åtagande 

Värdera fullföljt 
åtagande 

InitativtagareUtförare

Figur 7-3: Essensen i den kommunikationsorienterade synen på process
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Figur 7-3 visar hur två roller riktar talhandlingar (heldragna pilar) mot varandra i den
första och sista fasen. I mellanfasen (streckad pil) sker fullföljandet av det som åtagan-
det handlar om, vilket oftast är utförandet av materiella handlingar. Denna del betrak-
tas inte som tillhörande konversationen i de kommunikationsorienterade ansatserna.

Genom att ta min utgångspunkt i motsättningar mellan de två synerna ser jag det som
fruktbart att se transformation i ett kommunikationssammanhang. En processyn för
processbestämning behöver bygga på både transformation av input till output och
aktörers sätt att kommunicera med varandra. Transformationsprocessen blir på detta
sätt en del av konversationen, där verksamhetens transformationsprocesser koordineras
genom kommunikation. Detta innebär att det vidareutvecklade processbegreppet
behöver inkludera en kombinerad transformations- och kommunikationssyn på
process.

7.1.3 Att skapa värde för kunden

Den transformationsorienterade synen på process innebär en orientering mot kunden.
Allt arbete som utförs i verksamheten skall kunna relateras till kundvärde. Strävan är
att säkerställa att verksamhetens aktiviteter är direkt eller indirekt värdeskapande för
kunden. Den kommunikationsorienterade synen på process å andra sidan har snarare
sitt fokus på att uppfylla kundens förväntningar. Förväntningar skapas i samband med
överenskommelsen. Kundens syn på värde uttrycks genom dennes förväntningar.

Det arbete som utförs i organisationens verksamhet utförs för kunden. Verksamheten
finns till för kunden. Samtidigt är det dock viktigt att relevant tillfredsställelse skapas
och inte hur mycket tillfredsställelse som helst vid varje transaktion. Det är kundens
syn på vad tillfredsställelse innebär som behöver kommuniceras in i organisationen.
Ett fåtal av de transformationsorienterade ansatserna lyfter fram feedback som en
viktig förutsättning för att kontinuerligt förbättra verksamhetens processer. Detta är ett
sätt att erhålla kundens syn på resultatet, men då snarare efter det att resultatet
levererats och inte inför en leverans. Det direkta och indirekta värdeskapandet behöver
ses utifrån de förväntningar som kunden har på verksamheten, vilka etableras i
samband med överenskommelsen. Genom att ta min utgångspunkt i motsättningar
mellan de två synerna anser jag det som fruktbart att se att förutsättningar för direkt
och indirekt värdeskapande skapas genom etablering och fullföljande av
förväntningar.

7.1.4 Produkten – karaktären på resultatet

Det som levereras till kunden karaktäriseras på olika sätt. I den transformations-
orienterade synen lyfts begrepp såsom produkt, service, vara, värde, tjänst, information
och resultat fram. En större eller mindre orientering mot kundens behov lyfts fram.
Detta kan handla om allt från att leverera ett värde för kunden, där detta värde skall
motsvara behov, till att lösa problem för kunden så att han/hon blir tillfredsställd. I den
kommunikationsorienterade synen är en fullföljd överenskommelse målet. Den
kommunikationsorienterade synen tydliggör framförallt arbetet med att identifiera
kundens behov. Resultatet, d v s produkten, kan därför handla om vad som helst där
produkten är det man talar om i konversationen. Det som enligt den kommunikations-
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orienterade synen är viktigt är att utvärdera om överenskommelsen är tillfredsställande
fullföljd, d v s om levererad produkt motsvarar kundens förväntningar.

Vad gäller karaktären på resultatet upplever jag en osäkerhet i bägge ansatserna, vilket
leder mig till att konstatera att det finns ett behov av att det vidareutvecklade process-
begreppet behöver baseras på ett artikulerat produktbegrepp som grund för överens-
kommelse, fullföljande och utvärdering.

7.1.5 Processers samspel

Enligt den transformationsorienterade synen är aktiviteter som är av direkt respektive
indirekt värdeskapande karaktär delar i två olika processtyper: kärnprocesser eller
stödprocesser1. I kärnprocesserna utförs de direkt värdeskapande aktiviteterna och i
stödprocesserna utförs de aktiviteter som bidrar med direkt värde till kärnprocesserna
och därmed med indirekt värde för kunden.

I den kommunikationsorienterade synen nämns också ett samspel mellan olika
processer, men då grundat på de sätt på vilka överenskommelser etableras och
fullföljs. Överenskommelser formuleras med kunden vilka sedan fortplantar sig in i
organisationen. Denna fortplanting sker genom att leverantören blir kund för att kunna
föra överenskommelsen vidare in i organisationen. Olika processer i den kommuni-
kationsorienterade synen på process behövs således för att ta, ge och vidareföra
åtaganden. Detta vidareförande innebär att den kommunikationsorienterade synen
snarare företräder ett tänkande om länkade processer för att realisera åtaganden än ett
tänkande som innebär att en skillnad görs mellan direkt värdeskapande respektive in-
direkt värdeskapande aktiviteter.

Samtidigt kan inte alla handlingar i verksamheten styras av överenskommelser med
externa kunder, utan vissa handlingar måste vara orienterade mot att skapa beredskap
för kommande interaktion med externa kunder, så att ledtider för att tillfredsställa
kunden kan hållas korta. Detta innebär att ett vidareutvecklat processbegrepp borde
innehålla ett samspel mellan olika processer och att dessa processer kan vara av olika
typer för att tillgodose kundens behov. Ett vidareutvecklat processbegrepp för process-
bestämning behöver således gå bortom en indelning av verksamhetens processer i
kärn- och stödprocesser för att tydliggöra olika processers roller i verksamheten.

7.1.6 Processers delar som grupperas till essentiella helheter

I den transformationsorienterade synen betonas det att processer består av ett antal
aktiviteter som grupperas till helheter. Delarna behöver ses i större sammanhang, vilka
kallas processer. I den kommunikationsorienterade synen ses processer som bestående
av ett antal talhandlingar som yttras mellan olika parter. Helheten bestäms då av en
meningsfull relatering av de talhandlingar som yttras. De två synerna betonar olika
helheter som det essentiella: värdeskapande helheter eller konversationer. Det som kan
konstateras vara baserat på motsättningarna mellan synerna är att ett processbegrepp

                                             
1 Olika benämningar på processtyper används för att uttrycka distinktionen mellan direkt och indirekt
värdeskapande.
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behöver betona det essentiella i verksamheter genom formering av meningsfulla
helheter.

7.1.7 Processers roller inom och mellan organisationer

I de olika synerna på process används olika rollbegrepp för att uttrycka vem som utför
något och vem som något utförs för. I den transformationsorienterade synen används
begreppet kund frekvent. Denna kund kan enligt den transformationsorienterade synen
på process vara både extern och intern. Det görs med andra ord ingen skillnad på den
kund som finns utanför organisationen och den kund som finns inne i organisationen.

Vad gäller utförare av processens aktiviteter i den transformationsorienterade synen
nämns person, individ, människa, maskin och grupp. Dessutom betonas det ibland i
samma syn att en process ofta saknar en ansvarig och att det behövs sådana. Process-
ägare är den roll som nämns, vilken används för att betona behovet av att det är någon
som ansvarar för förbättring av processen.

I den kommunikationsorienterade synen på process används begreppen kund, klient
eller uppdragsgivare för att artikulera den roll som utfärdar en begäran och får denna
fullföljd. Verksamheten benämns leverantör, utförare eller uppdragstagare. Den
kommunikationsorienterade synen kan sägas ha ett mer utvecklat rollbegrepp än den
transformationsorienterade.

En skillnad mellan de två synerna är att kunden i den kommunikationsorienterade
synen har en betydligt mer aktiv roll än i den transformationsorienterade synen.
Dessutom råder det en skillnad inom den kommunikationsorienterade synen hos olika
ansatser vad gäller skillnaden då interaktion sker med en intern eller extern kund. I
BAT-modellen betonas behovet av att se det symmetriska mellan kund och leverantör i
samband med interaktion mellan organisationer. Samverkan inom organisationer
skiljer sig från samverkan mellan organisationer. Det finns olika incitament för olika
roller då det gäller att samverka intra-organisatoriskt respektive inter-organisatoriskt.
Det blir därför viktigt att det vidareutvecklade processbegreppet beaktar roller för
både inter-organisatoriska och intra-organisatoriska aktörsrelationer.

7.1.8 Aktörsorientering

Den transformationsorienterade synens kanske viktigaste budskap är att ”sätta spetsen
mot kunden” för att på detta sätt säkerställa att det arbete som görs i verksamheten
orienteras mot den/dem som organisationen finns till för. Denna orientering är dock
ensidig, d v s asymmetrisk, i och med att den också innebär att andra roller inte tas i
beaktande. Någon transformationsorienterad ansats nämner dock leverantören som
viktig samverkanspart i samband med verksamhetsutövande.

Den kommunikationsorienterade synen på process är även denna i huvudsak
assymetrisk vad gäller aktörsrelationen mellan kund och leverantör. Av de ansatser
som rekonstruerades i föregående kapitel är det enbart BAT-modellen som betonar
behovet av att se symmetriska aktörsrelationer i samband med inter-organisatorisk
samverkan. Med symmetriska avses att både kund och leverantör gör åtaganden, vilka
sedan fullföljs och slutligen utvärderas.
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Detta innebär att hänsyn behöver tas till både symmetriska aktörsrelationer, d v s
etablering, fullföljande och utvärdering av dubbelriktade åtaganden mellan
organisationer, och asymmetriska aktörsrelationer, d v s etablering, fullföljande och
utvärdering av enkelriktade åtaganden, i samband med samverkan inom
organisationer. Det råder, som nämns ovan, andra incitament vid samverkan inom
organisationer än vid samverkan mellan organisationer. Det vidareutvecklade
processbegreppet behöver därför hantera såväl symmetriska aktörsrelationer gentemot
organisationens omgivning (kund och leverantör) som asymmetriska aktörsrelationer
inom organisationen.

7.1.9 Sammanfattning – utvecklingsbehov baserade på motsättningar

Diskussionen ovan har visar på behovet av att kombinera motsättningarna som råder i
de två synerna genom att lyfta fram utvecklingsbehov för det vidareutvecklade
processbegreppet. Nedanstående tabell är en sammanfattning av motsättningar och
utvecklingsbehov.

Tabell 7-1: Utvecklingsbehov för ett vidareutvecklat processbegrepp baserat på en
dialektik mellan en transformations- och en kommunikationsorienterad syn på process

Kategori för
jämförelse

Transformations-
orienterad syn

Kommunikations-
orienterad syn

Utvecklingsbehov

Analysenhet Värdeskapande aktivitet Talhandling Handlingsbegrepp som
inkluderar både materiella

handlingar och
kommunikationshandlingar

Processers
innehåll

Transformation av
förutsättningar till

resultat, som är av värde
för kunden

Relaterade talhandlingar
som koordinerar

överenskommelse om,
fullföljande av och

värdering av fullföljt
åtagande

En kombinerad
transformations- och

kommunikationssyn på
process

Att skapa värde
för kunden

Genom direkt och
indirekt värdeskapande

Genom att etablera och
leva upp till

förväntningar

Att skapa förutsättningar för
direkt och indirekt

värdeskapande genom
etablering och fullföljande av

förväntningar
Produkten –

karaktären på
resultatet

Vara, service, tjänst,
värde, tillfredsställt

behov eller löst problem

Att innehållet i
leveransen motsvarar

kundens förväntningar.

Ett produktbegrepp som
grund för överenskommelse,

fullföljande och värdering
Processers

samspel
Sekventiell relatering
samt indelning i kärn-,

stöd- och
ledningsprocesser

Processer för att
koordinera

överenskommelser som
etableras, fullföljs och

vidareförs

Ett samspel mellan olika
processer och att dessa

processer kan vara av olika
typer för att tillgodose

kundens behov
Processers delar
som grupperas
till essentiella

helheter

Processer som
innehållande

sammanhängande
aktiviteter

Processer som
innehållande relaterade

talhandlingar

Betoning av det essentiella i
verksamheter genom

formering av meningsfulla
helheter
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Kategori för
jämförelse

Transformations-
orienterad syn

Kommunikations-
orienterad syn

Utvecklingsbehov

Processers
roller inom och

utanför
verksamheten

Individ som utförare av
aktiviteter samt

intern/extern kund som
mottagare av resultat

Leverantör (alt utförare
eller uppdragstagare)

interagerar med kund (alt
klient eller uppdrags-
givare). Viss skillnad

mellan intra- och inter-
organisatorisk samverkan

Roller för både inter-
organisatoriska och intra-

organisatoriska
aktörsrelationer

Aktörs-
orientering

Huvudsakligen ensidig
(spetsen mot kunden),

men någon förespråkare
nämner också

leverantören som viktig
för att leverera värde till

kunden

Huvudsakligen
assymmetrisk, men
någon förespråkare

betonar behovet av att
vara symmetrisk

Symmetriska aktörsrelationer
gentemot organisationens

omgivning (kund och
leverantör) och asymmetriska

aktörsrelationer inom
organisationen

7.2 Empiriska observationer

Vid processbestämning i tillämpning (se kapitel 5) betraktades ett antal verksamheter
utifrån ett processtänkande. Dessa tillämpningar baseras inte helt på det vidare-
utvecklade processbegrepp som detta kapitel har som syfte att argumentera för och att
presentera. Detta beror på att det vidareutvecklade processbegreppet är ett resultat av
den analytiskt orienterade fasen av avhandlingsarbetet, vilken följer efter den
empiriskt orienterade fasen. Empiriska observationer är här viktiga för att:

• styrka identifierade utvecklingsbehov
• identifiera ytterligare utvecklingsbehov vilka, inte gått att finna genom att studera

motsättningar i de två studerade processynerna

Nedan följer ett antal utvecklingsbehov som uppmärksammats i samband med
tillämpning av processbestämning. Dessa utvecklingsbehov influerar såväl
formuleringen av det vidareutvecklade processbegreppet (detta kapitel) som
formuleringen av den referensmodell (se kapitel 8) som ligger till grund för att
identifiera behov av kriterier för processbestämning.

7.2.1 Transformation behöver ses i ett uppdragssammanhang

Ett mycket viktigt budskap i denna avhandling är försoningen av en kommunikations-
och en transformationsorienterad syn (se avsnitt 7.4). Denna försoning innebär att
transformation behöver ses i ett uppdragssammanhang. Detta kan vi se exempel på
från:

• Structo, som arbetat mycket med att effektivisera produktionen, men där det
uppstått många problem i kringliggande administration (t ex order och leverans)

• Tambox, som drev projektet Effektivare försäljning utan att ta hänsyn till
verksamhetens produktion
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7.2.2 En organisation interagerar med både leverantörer och kunder

Den empiriska tillämpningen har visat att det inte räcker med en ensidig fokusering på
verksamhetens kunder. Verksamhetens leverantörer behöver också tas i beaktande för
att säkerställa möjligheterna att fullfölja organisationens åtaganden gentemot sina
kunder. Exempel på detta kan nämnas från tillämpningen hos:

• Torvalds Trävaru, vars verksamhet bygger på ett divergerande produktionsflöde,
d v s samma råvara används i flera produkter, vilket är en förutsättning för
lönsamhet i verksamheten. Detta tillsammans med en brist på råvara gör att det blir
viktigt att säkerställa försörjning av råvara. Torvalds Trävaru menar att ”vi måste
försäkra oss om råvaror för att kunna möjliggöra produktion och leverans av
produkter till våra kunder”. I samband med processbestämningen gjordes därför en
separation mellan processer för försäljning och leverans av olika typer av produkter
samt råvaruanskaffning till ett mellanlager.

• Structo, som menar att ”hela verksamheten inte kan vara beroende av en enda
leverantör – vi måste därför gardera oss med flera leverantörer”. Att säkerställa
underlag för verksamhetens framtagning av resultat är viktigt för att tillfredsställa
kundernas behov.

7.2.3 Verksamheter har ofta olika sätt att göra affärer

En viktig aspekt som till hög grad uppmärksammades i samband med process-
bestämning i tillämpning är verksamheters variantprocesser, d v s olika sätt att göra
affärer. Detta kan exemplifieras med följande exempel från:

• Structo, som hanterar olika uppgifter såsom standardlagerförsäljning, kund-
anpassad tillverkning och tradingverksamhet. Structo menar att ”kunder beställer
speciallängder av rör, en del kunder vill ha egna specialrör och en del kunder vill
ha snabb leverans av rör”. Dessutom menar Structo att ”vi också har breddat vårt
sortiment för att kunna erbjuda kunden en helhetslösning”.

• Nässjö Inredningar, som har två olika sätt att göra affärer: blockorderförsäljning
till butikskedjor respektive specialtillverkning. Det första sättet innebär att Nässjö
Inredningar tar ett totalansvar för att inreda en hel butikskedjas butiker och det
andra sättet innebär att Nässjö Inredningar är en av flera leverantörer av en enskild
butiks inredning.

• Ragnars Inredningar, där fyra olika sätt att göra affärer identifierades. Dessa var:
• Försäljning av standardprodukter
• Försäljning av butiksinredning
• Försäljning av komponentinredning
• Försäljning av bygginredning

• Torvalds Trävaru, där fyra olika sätt att göra affärer identifierades. Dessa var:
• Primärförsäljning, vilket innebär försäljning av primära produkter (sågad vara

som produceras mot etablerad eller blivande kundstandard) till A-kunder
• Sekundärförsäljning, vilket innebär försäljning av sekundära produkter (sågad

vara som faller ut vid produktion av primära produkter men ej motsvarar någon
kundstandard - dock marknadsstandard) till C-kunder



Ett vidareutvecklat processbegrepp

187

• Etablering av kundstandard, vilket innebär försäljning till B-kund och
transformering av B-kund till A-kund genom etablering av  kundstandard för B-
kunden

• Försäljning av biprodukter, vilket innebär försäljning av biprodukter (flis och
spån) till C-kunder

Olika sätt att göra affärer på har därför i tillämpning inneburit olika sätt att interagera
med kunder, olika typer av produkter som exponeras samt olika sätt att producera och
leverera. Viktigt att notera är också att tillämpningen visade att inte alltid alla
”möjliga” aktiviteter utfördes vid varje specifik affär, utan endast de som var
nödvändiga för att tillfredsställa en specifik kunds behov.

7.2.4 Varianter av leverantörs- och kundinteraktion

Vad gäller diversifiering har det också uppmärksammats att organisationer hanterar
sina kunder på olika sätt. Detta kan exemplifieras genom tillämpningen hos:

• Structo, som menar att ”vi behöver skilja mellan olika typer av kunder. Det blir
lättare för oss att planera vår produktion om vi uppmuntrar leveransplanekunder”

• Torvalds Trävaru, som menar att ”vi har A-, B- och C-kunder. A-kunder är sådana
kunder som vi vill ha en djup relation med, B-kunder sådana som vi håller på att
etablera en kundstandard för. C-kunderna är våra ’restkunder’, men de är
nödvändiga”

• Nässjö Inredningar, som menar att ”vi strävar efter att etablera relationer med
butikskedjor snarare än enskilda butiker så att vi på detta sätt får volymer i varje
affär”

• Tambox, som menar att ”nya kunder behöver vi lägga ner mer energi på än gamla
etablerade”

Likaväl som organisationers interaktion skiljer sig åt mellan olika typer av kunder,
skiljer den sig även mellan organisationen och dess leverantörer. Detta har upp-
märksammats vid tillämpningarna hos:

• Structo, vad gäller interaktion med underleverantörer av halvtradingprodukter,
d v s förädlade produkter som når Structo innan leverans till kund, under-
leverantörer av heltradingprodukter, d v s förädlade produkter som levereras direkt
från underleverantör till kund, samt underleverantörer av råvara, d v s stål för egen
förädling

• Torvalds Trävaru, vad gäller interaktion med sina underleverantörer avseende att
”köpa på rot” eller få leverans direkt från timmerleverantören

7.2.5 Arbete för specifika och potentiella kunder

I samband med processbestämning i tillämpning gjordes en skillnad mellan arbete som
utförs för specifika, d v s kända kunder vid utförandet av handlingen, och potentiella
kunder. Detta hade stor betydelse för att åstadkomma en framförhållning vad gäller
produktion och leverans av produkter till specifika kunder. Hos flera av tillämp-
ningarna fanns det en strävan efter att utföra mycket arbete för potentiella kunder för
att på detta sätt åstadkomma korta ledtider, då kunden lägger en order till organisa-
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tionen, samt att säkerställa att det fanns grund för organisationens åtaganden gentemot
dess kunder. Exempel från tillämpning avseende detta finns hos:

• Torvalds Trävaru, som hanterar ett mellanlager av råvaror för potentiella kunder
• Structo, som producerar till och hanterar ett standardlager för potentiella kunder
• Ragnars Inredningar, som producerar standardprodukter för potentiella kunder

7.2.6 Processer som varianter, sekventiella relateringar och parallella flöden

I tillämpningen visade sig att delprocesser relaterades till varandra på olika sätt. Som
tidigare nämnts existerar varianter av processer, såsom exempelvis olika sätt att göra
affärer. En och samma delprocess kan i dessa variantprocesser återfinnas flera gånger,
d v s en och samma delprocess utförs för olika syften i olika varianter. Jag kan
dessutom uppmärksamma att processer relateras till varandra både sekventiellt och
parallellt. Med sekventiell relatering menas att resultatet från en delprocess utgör
förutsättning för kommande delprocess. Med parallell relatering menas att två
delprocesser kan utföras samtidigt för att på detta sätt korta ledtider. Exempel på det
senare finns hos Structo vad gäller planering och beställning av transporter samtidigt
som produktion och packning av produkten sker.

7.2.7 Olika typer av produkter

En annan viktig observation från empirisk tillämpning är att olika verksamheter
hanterar olika typer av produkter, och dessa olikheter får också konsekvenser för
verksamhetens produktion och leverans av produkterna. Exempel på olika produkter
finns hos:

• Structo, som producerar och levererar standard- eller kundanpassade rör
• Nässjö Inredningar, som producerar och levererar inredning av butiker
• Hallsbergs psykiatriska klinik, som behandlar patienter med olika behov av vård
• Astra Draco, som producerar och levererar olika typer av systemutvecklings-

tjänster
• Torvalds Trävaru, som producerar och levererar primära, sekundära och bi-

produkter

Dessa exempel visar att det både existerar olikheter vad gäller den typ av produkt som
är möjlig som resultat från verksamheten, såsom exempelvis behandling av klient och
försäljning av en vara, och att det inom en och samma organisations verksamhet ofta
existerar ett diversifierat produktutbud.

7.2.8 Produkt-/tjänsteutveckling för att möta kundens behov

Vid processbestämning i tillämpning har inte bara försörjning av råvaror, produktion
av produkter och leverans till kunder baserade på beställningar från kund studerats.
Det har även visat sig att produkt-/tjänsteutveckling är viktig för verksamheter för att
möta kundens behov. Exempel på tillämpning av denna aspekt finns hos:

• ABB Infosystems, som genom att anlägga ett livscykelperspektiv på tjänster skapar
och underhåller ett attraktivt tjänsteutbud



Ett vidareutvecklat processbegrepp

189

• Structo, som bedriver produktutveckling dels relaterad till specifika kundbehov,
d v s direktproduktion, dels utifrån potentiella marknadsbehov, d v s en för-
hoppning om att en viss produkt kommer att vara gångbar på marknaden

• Torvalds Trävaru, som genom en speciell variantprocess etablerar kundstandard
vilken innehåller kundunik utveckling av produkter

7.2.9 Koppling mellan process och mål

En annan viktig aspekt som uppmärksammats i samband med processbestämning i
tillämpning är relationen mellan verksamhetens processer och verksamhetens mål. Hos
Structo fanns det genom verksamhetens olika sätt att göra affärer en direkt relation till
verksamhetens mål genom att Structo skall:

1. ”uppnå ledande ställning som tillverkare och leverantör av rör för
hydraulcylindertillverkning”

2. ”vara distributör av standardrör för hydraulcylindertillverkning samt
kompletterande varmvalsade produkter”

Det första målet är relaterat till Structos egen produktion av rör, vilken sker i affärs-
processerna standardlagerförsäljning och direktproduktion. Det andra målet är relaterat
till Structo standardutbud av rör, vilket sker i affärsprocesserna standardlager-
försäljning och affärsprocesserna avseende tradingverksamhet (hel- och halvtrading).

7.3 Grunder i det vidareutvecklade processbegreppet

Ovan redovisade motsättningar (avsnitt 7.1) och empiriska observationer (avsnitt 7.2)
identifierar ett antal utvecklingsbehov avseende synen på process. Dessa utvecklings-
behov ställer krav på ytterligare teorigrund för att säkerställa en välgrundad och
kongruent processyn. Genom utvecklingsbehoven riktas uppmärksamheten mot
kategorier som ytterligare behöver problematiseras. Avsnittet inleds därför med en
problematisering kring begreppet handling för att sedan använda denna som grund för
att lyfta fram en syn på verksamhet, som innebär utförande av handlingar baserade på
uppdrag från någon/några för att framställa avsett resultat till verksamhetens klienter.
Den syn på verksamhet som lyfts fram i denna avhandling innebär att organisationens
relationer till omgivningen sätts i fokus, varför också begreppen aktörsrelationer och
roller i förhållande till verksamhet problematiseras. En viktig typ av aktörsrelationer är
affärsrelationer, vilka också varit viktiga i samband med den empiriska tillämpningen.
Därför hanteras denna typ av aktörsrelationer under ett separat delavsnitt. Detta avsnitt
avslutas sedan med en problematisering kring begreppet produkt.

7.3.1 Om handlingar

I ovanstående problematisering kring olika syner på process har begreppet handling en
central betydelse. Vad innebär då egentligen begreppet handling? Handlingar är många
gånger avsiktsbestämda, d v s intentionella (Wright, 1971; Weber, 1978; Goldkuhl
1990a). Med detta menas att människan handlar för att uppnå vissa syften. ”En
handling kan ses som en ’rörelse’ från en utgångspunkt till en målpunkt” (Goldkuhl
1990a, s 10-11). Goldkuhl (1990a) påpekar att handlingar inte är ’lösryckta’, utan att
dessa behöver förstås i ett handlingssammanhang. En handling kan dessutom vara en
delhandling i en större sammansatt handling.
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Goldkuhl (1990a) anser att det finns ett antal faktorer som behöver beaktas för att man
skall förstå handlingsbegreppet. Dessa faktorer, vilka bygger på synsättet att
människan är rationell, är:

• ursprungssituationen
• aktörens tolkning av ursprungssituationen
• värderingar, föreställningar, kategorier, känslor bakom tolkningar, skäl och

intentioner
• aktörens skäl (grunder, motiv)
• aktörens intentioner (avsikter, syften)
• vad handlingen betyder, d v s vilka innebörder den är uttryck för
• handlingstyp (produktiv/preventiv/aktiv/passiv)
• regler eller föreskrifter för handlingens utförande
• handlingens faktiska resultat, såväl avsedda som icke-avsedda effekter
• aktörens delaktighet/engagemang i handlingen
• aktörens ansvar för handlingen och dess konsekvenser
• alternativa handlingsmöjligheter (och skäl för att inte handla på detta sätt)

Goldkuhl (1990a) erkänner dock att det finns en mängd reflexmässiga och vane-
mässiga handlingar som inte är avsiktsbestämda. I en senare skrift (Goldkuhl, 1998b)
presenteras en vidareutvecklad syn på vad handling innebär. Denna vidareutveckling
innebär att gå från en begränsad en-avsikts-intentionalitet till en flerfunktionalitet. Att
vara flerfunktionell vid handlande innebär att man gör många saker samtidigt. Med
flerfunktionalitet hos handlingar avses en blandning av (ibid, s 11):

• uttryck för övertygelser, hållningar, karaktär, känslor och kompetens
• aktivt utförande (handlingsinnehåll)
• brukande av intersubjektiva traditioner, normer och regler samt gemensamt kända

föremål
• intentionell påverkan
• social relationering

Goldkuhl (ibid) problematiserar kring den sociala handlingens grundkaraktär, där han
också erkänner den sociala karaktären hos teknisk-materiell produktion. En subklass
av sociala handlingar som Goldkuhl (ibid) lyfter fram är aktörsintentionella
handlingar. ”Med detta avses handlingar som riktas mot andra aktörer; begreppet
intensionalt uttrycker någots riktadhet” (ibid, s 12).

Ett aktörsintensionalt handlande innebär ett flerfunktionellt handlande.
Aktören ger uttryck för något hos sig själv. Aktören utför något aktivt.
Aktören påverkar andra utifrån vissa avsikter. Aktörens handlande innebär
någon form av social relationering mellan aktören och de(n) som
handlingen riktas mot (ibid, s 13).

Goldkuhl & Röstlinger (1999), vilka bygger vidare på Goldkuhl (1990a;1998b), menar
att ett handlingsobjekt skapas vid handling. Vid kommunikation innebär detta det
talade eller det skrivna. Detta handlingsobjekt (t ex ett lingvistiskt meddelande) mottas
och tolkas av någon aktör. Genom detta handlingsobjekt etableras en relation mellan
aktörerna, d v s en handlings- och aktörsrelation etableras (se figur 7-4). Goldkuhl &
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Röstlinger (ibid) menar att oavsett om handlingsobjektet är ett meddelande eller ett
materialobjekt etableras en aktörsrelation.

Linguistic communication has the power to create relationships in far more
differentiated and sophisticated ways than other action objects, but still
relationships are created through actions of material kind, e.g. when you
bring water to a thirsty person (ibid, s 11).

Aktör

Handlings- 
objekt

 handlar   mottar,  
tolkar  

 Etablerad handlingsrelation  
inom en aktörsrelation 

Aktör

Figur 7-4: Relationer som etableras mellan aktörer genom handling (översatt från
Goldkuhl & Röstlinger, 1999, s 11)

Handlingar är också ofta multikonsekvensuella (eng. multi-consequential) (Lind &
Goldkuhl, 2001). Detta innebär att en handling kan vara en ’trigger’ för flera
handlingar.

Av denna problematisering kring handlingsbegreppet kan jag konstatera att Goldkuhl
(1990a; 1998b) och Goldkuhl & Röstlinger (1999) baserar sin handlingssyn på, men
också ser bortom, talhandlingsteorin. Detta görs bland annat genom att se den sociala
karaktären hos materiella handlingar och erkänna handlingars flerfunktionalitet. Denna
syn på handling, vilken benämns social handling (se även Goldkuhl & Ågerfalk,
2000), används som grund i den handlingsorienterade processyn, d v s i det vidare-
utvecklade processbegreppet, som presenteras i detta kapitel. Begreppet aktivitet,
vilket används frekvent i den transformationsorienterade synen på process, ser jag som
ett samlingsbegrepp för både materiella och kommunikativa handlingar.

7.3.2 Om aktörsrelationer och roller

I samband med diskussionen om handlingsbegreppet ovan är begreppet aktörsrelation
centralt. Detta avsnitt innehåller därför en problematisering kring olika typer av
aktörsrelationer, där det centrala är diskussionen om handlingar som yttras mellan
organisationen och dess roller i omgivningen. Detta sker för att skapa förutsättningar
för att producera resultat som är av värde för den/dem som verksamheten finns till för.

7.3.2.1 Verksamhet som praktik

Indelning av verksamheter i processer ställer krav på ett tänkande om vad
verksamheter är som fenomen. Organisationer har relationer gentemot sin omgivning.
Goldkuhl & Röstlinger (1998) framför en syn på verksamheter som praktiker. Denna
syn har formulerats i den s k praktikgeneriska modellen. Innebörden av
verksamhetsbegreppet kan likställas med praktikbegreppet. En praktik innebär ”att
någon/några – utifrån uppdrag från någon/några – gör något för någon/några, och
ibland gentemot någon/några, och att detta görande (handlande) baseras på värden,
regler, kunskaper och kompetenser som är etablerade och som successivt kan
förändras” (Goldkuhl & Röstlinger, 1998, s 4).
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Som definitionen visar syftar en praktik till att framställa resultat för någon/några.
Detta avser handlingar som utförs av en eller flera producenter som samverkar. En
praktik koordineras genom kommunikation för att framställa avsett resultat. En
förutsättning för att framställa resultat i en praktik är att det finns underlag. Underlag
är det ”material” som man utgår från och förädlar genom handlingar i praktiken.
”Underlag är det som bearbetas och transformeras till ett resultat från praktiken; ’från
råvara till färdig produkt’” (ibid, s 8). Underlag kan antingen vara en separat enhet
eller vara sammanlänkat med en klients tillhörighet eller klient (se Röstlinger &
Goldkuhl, 1999).

Producenterna utför sina handlingar baserade på ett uppdrag, vilket är basen för att
initiera en praktiks arbete mot sitt resultat. ”Det som görs i en praktik baseras på
uppdrag ställt till praktikens aktörer” (Goldkuhl & Röstlinger, 1998, s 5). Enligt
Goldkuhl & Röstlinger (ibid) styrs verksamheter (praktiker) av uppdrag från olika
typer av uppdragsgivare. För att verksamheten skall fungera behöver uppdrag som ges
från uppdragsgivaren accepteras av uppdragstagaren, d v s uppdragsgivare och
uppdragstagare behöver komma överens om vad som skall genomföras. Det etableras
med andra ord förväntningar hos uppdragsgivaren om vad uppdragstagaren kommer
att utföra.

För att beskriva en praktik används ett antal olika kategorier relaterade till praktiken.
Dessa kategorier är grundade i såväl roller som handlingsobjekt, både som
förutsättningar och resultat. Rollerna kan antingen vara de som genererar handlings-
objekt (exempelvis uppdragsgivare, försörjare etc) eller mottar handlingsobjekt
(exempelvis klienter). Producenten i praktiken är både mottagare och producent av
handlingsobjekt. Figur 7-5 visar vilka kategorier som används för att beskriva en
praktik.

Producent(er) och dess handlingar

Uppdrag

Klient(er) och 
dess 

nyttjande

Uppdrags- 
givare

Finansiär(er)

Andra resultander 
och påverkan på 
deras handlande

Försörjare

Underlag Ersättning

Resultat Erfarenheter

Kunnande, normer, 
instrument

NormställareKunskaps- 
utvecklare

Instrument- 
makare

Figur 7-5: Den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 1998)

Centralt för att utföra en praktik blir därför att framställa resultat baserat på ett
överenskommet uppdrag. Goldkuhl & Röstlinger (1998) menar att:
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• en praktik alltid har en uppdragsgivare
• uppdragsgivare och klient kan vara samma person(er)
• uppdragsgivare kan vara någon helt annan än klienten
• det kan finnas flera olika uppdragsgivare till en praktik
• producenten kan vara uppdragsgivare till sig själv

Enligt figuren ovan (figur 7-5) finns det ett antal aktörer (roller) som har relation till
praktiken. Goldkuhl & Röstlinger (ibid) menar att det finns relationer mellan
producenter och ”förutsättningsaktörer” samt mellan producenter och klienter. Den
praktikgeneriska modellen skall inte tolkas som en linjär och enkelriktad modell, utan
modellen är relationell och interaktiv till sin karaktär. Modellen kan därför ses som
bestående av åtminstone två faser: att komma överens om ett uppdrag samt att
genomföra uppdrag. ”Att ge ett uppdrag kan ses som slutpunkten (resultatet) av en
process som innebär att ett uppdrag skapas” (ibid, s 27). Nedanstående figur visar att
det i samband med uppdragsskapande och uppdragsgenomförande sker interaktion
mellan både klient och producent2.

Överenskomma  
om uppdrag 

Genomföra  
uppdrag 

Producent Klient

Figur 7-6: Process som uppdrag; från överenskommande till fullgörande av uppdrag
(Röstlinger m fl, 1997)

Att komma överens om ett uppdrag innebär att både uppdragstagare (producent) och
uppdragsgivare (klient) är aktiva att utföra handlingar riktade mot varandra. ”Att
etablera ett uppdrag kan ske på olika sätt; med olika grad av dialog och interaktion
mellan uppdragsgivare och producent (uppdragstagare) och eventuellt andra aktörer”
(ibid, s 27). Den uppdragsskapande delen av ovanstående process delas in i fyra
generiska faser:

• Föreslå (förslagsfas)
• Designa/formulera (designfas)
• Granska/värdera (värderingsfas)
• Fastställa/besluta (tilldelnings- och acceptansfas)

Förslagsfasen innebär att både uppdragsgivare och uppdragstagare kan komma med
förslag till uppdrag. Designfasen innebär sedan att uppdraget specificeras genom
samverkan mellan uppdragsgivare och uppdragstagare alternativt av någondera rollen.
Därefter behöver uppdraget granskas (värderingsfasen) vilket även detta kan göras av
uppdragsgivaren och/eller uppdragstagaren. Slutligen tilldelas uppdraget av uppdrags-
givaren och accepteras av uppdragstagaren (tilldelnings- och acceptansfas), vilket

                                             
2 Observera att den roll som benämns klient i figur 7-6 inte behöver vara samma aktör i de två faserna.
För att vara mer precis är det uppdragstagaren och uppdragsgivaren som interagerar i
överenskommelsefasen och producent och klient som interagerar i fullföljandefasen.
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innebär att uppdraget  därmed är fastställt och beslutat. Genom att anlägga denna
struktur på uppdragsskapande kan välgrundade förslag skapas, både vad gäller
argument och förutsättningar för genomförande. Uppdraget behöver också formuleras
på ett förtroendemässigt sätt, vilket bygger på goda argument som sedan är grunden
för att utveckla förtroendet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Genom-
förandefasen innebär att uppdraget genomförs och överlämnas.

Uppdragsskapandet i sig kan innebära att både uppdragsgivare och uppdragstagare
interagerar. Båda två kan föreslå, designa och granska förslag till uppdrag. Däremot är
det rollen uppdragsgivare som tilldelar uppdraget och rollen uppdragstagare som
accepterar uppdraget.

Uppdragsgivarens beslut innebär att uppdraget tilldelas och uppdragstagarens
(producentens) beslut betyder att uppdraget accepteras. Detta innebär att ett tilldelat
och accepterat uppdrag i normalfallet utgör en överenskommelse mellan parterna
(ibid). En överenskommelse innebär att två parter är överens om den ena eller bägge
parters framtida handlingar. Interaktion mellan organisationer bygger ofta på att
prestationer och motprestationer utförs, vilket är resultat av att dubbelriktade
(respektive part har en förväntan på den andra parten) förväntningar infrias. Samtidigt
finns det situationer där överenskommelser etableras vilka bygger på att den ena parten
presterar något baserat på överenskommelsen, men att den uppdragsgivande parten
inte utför någon motprestation. Detta är ofta fallet i uppdrag som tilldelas och
accepteras inom organisationer. Verksamheter behöver koordineras utifrån potentiella
och verkliga överenskommelser med externa uppdragsgivare.

Goldkuhl & Röstlinger (ibid) skiljer mellan olika typer av uppdragsgivare och därmed
olika typer av uppdrag. Tre typer av uppdragsgivare identifieras: resursuppdragsgivare
som tilldelar ett resursuppdrag, rolluppdragsgivare som tilldelar ett rolluppdrag samt
produktuppdragsgivare som tilldelar ett produktuppdrag. En resursuppdragsgivares
uppdrag utgör förutsättningar för verksamhetens existens. En rolluppdragsgivare
formar och fastställer den roll som en viss verksamhet eller del av verksamhet ska ha.
En produktuppdragsgivare ger uppdrag till producenten att producera en viss produkt.

Denna syn på process, d v s en uppdragsorienterad syn, innebär att transformation
betraktas i ett kommunikationssammanhang. En uppdragsorienterad syn på process
överskrider således motsättningarna mellan tesen och antitesen och är en viktig grund i
det vidareutvecklade processbegreppet (se avsnitt 7.4).

De roller som är förknippade med en praktik innebär ett mer utvecklat rollbegrepp än
de roller som tillhandahålls genom den transformations- och kommunikations-
orienterade synen på process (se avsnitt 7.1.7 för diskussion om rollbegrepp inom
rådande processyner). Inom rådande processyner används exempelvis rollbegreppet
kund, vilket uttryckt i praktikteoretiska termer ofta är ett samlingsbegrepp för
uppdragsgivare, finansiär och klient. Ett annat exempel på ett rollbegrepp som används
inom rådande processyner är leverantör, vilket uttryckt i praktikteoretiska termer
antingen avser producenten (uppdragstagaren) eller försörjaren beroende på fokus. Jag
antar därför fortsättningsvis den begreppsapparat som tillhandahålls genom
praktikteorin för att uttrycka roller relaterade till processer i det vidareutvecklade
processbegreppet, för att på så sätt öka precisionen avseende den roll som avses. I de
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fall som begreppet kund används avses samlingsbegreppet nämnt ovan och i de fall
som begreppet leverantör används avses producent (uppdragstagare).

7.3.2.2 Aktörsrelationer som bestående av handlings- och rollrelationer

Goldkuhl & Röstlinger (1999) skiljer mellan aktörsrelationer på olika nivåer.
Aktörsrelation är överordnat handlingsrelation och rollrelation (se nedanstående figur).

Aktörsrelation

Handlings- 
relation

Rollrelation

Figur 7-7: Aktörsrelation som överordnad klass till handlings- och rollrelation (efter
Goldkuhl & Röstlinger, 1999)

Goldkuhl & Röstlinger (ibid) använder affärsprocesser som exempel för att
problematisera distinktionen mellan roll- och handlingsrelationer. Inför en affärs-
interaktion existerar det en rollrelation (affärsrelation) mellan två parter (producent
och klient). Denna rollrelation är en förutsättning för den interaktion som sker mellan
producenten och klienten vid en specifik affär. En specifik rollrelationen är resultatet
av historisk interaktion över tiden. Rollrelationen förändras således i samband med den
specifika interaktionen. Dessutom kan en rollrelation formaliseras genom långsiktiga
överenskommelser, såsom exempelvis ramavtal, i vilka förväntningar mellan de två
aktörerna etableras.

I samband med en specifik interaktion, såsom exempelvis vid en affärstransaktion,
etableras handlingsrelationer mellan producent och klient. Handlingsrelationerna har
olika status och förändras över tiden. Som exempel kan nämnas att det i samband med
ett erbjudande från producenten innebär att denna gör ett åtagande att fullfölja sitt
erbjudande samtidigt som det från hans/hennes sida etableras en förväntan om att
klienten skall acceptera erbjudandet. Då klienten sedan lägger en order görs det ett
åtagande från hans/hennes sida vad gäller en motprestation samtidigt som en förväntan
etableras om att producenten skall fullfölja ordern. Samtidigt etableras det också en
förväntan från producenten att klienten skall utföra sin motprestation. I samband med
fullföljandet etableras andra typer av handlingsrelationer, vilket innebär att handlings-
relationerna mellan de två parterna förändras över tiden inom den specifika processen
(interaktionen). Handlingsrelationer etableras, vidareutvecklas och avvecklas inom
ramen för rollrelationer.

En handlingsrelation innehåller förväntningar riktade mot respektive part. Vid
etablering av en handlingsrelation riktar olika parter kommunikationshandlingar
gentemot varandra (såsom exempelvis åtaganden), vilka kan värderas utifrån olika
giltighetskriterier (se Habermas, 1984). Ett åtagande från den ena parten innebär en
förväntan från den andra parten om att åtagande kommer att uppfyllas. Centralt för
aktörsrelationer är lång- och kortsiktiga förväntningar.
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Nedanstående figur beskriver hur handlingsrelationer etableras, utvecklas och
avvecklas genom interaktion mellan två aktörer, vilka utför handlingar gentemot
varandra. En viktig förutsättning för denna interaktion, och därmed etablerandet av
handlingsrelationer, är den rollrelation som råder innan interaktionen påbörjas.
Interaktionen påverkar också rollrelationen, vilket innebär att rollrelationen förändras
över tiden beroende på etablerade handlingsrelationer.

H-rel'

H-rel''

H-rel'''

H-rel''''

Rollrelation'

Rollrelation''

påverkar 

påverkar 

Producent Klient 

Figur 7-8: Samspelet mellan rollrelation och handlingsrelation

Ovanstående resonemang innebär att det i respektive fas för processen etableras
handlingsrelationer mellan aktörerna. I varje fas etableras förväntningar om framtida
handlingar gällande den andra aktörens handlingar i kommande faser.

Genomförandet av en verksamhetsprocess, vilket innebär etablering, vidareutveckling
och avveckling av handlingsrelationer, kan påverka rollrelationen både positivt och
negativt. Genom ett lyckat genomförande, d v s då aktörerna agerar efter uppställda
förväntningar, utvecklas rollrelationen i positiv bemärkelse. Genom ett misslyckat
genomförande, d v s då aktörerna inte agerar efter uppställd överenskommelse eller då
aktörerna inte är överens om vad som skall göras, kan rollrelationen utvecklas negativt
och det kan på sikt innebära att denna avvecklas.

Det är centralt att strukturera verksamhetsprocesser med utgångspunkt i uppdrag som
aktörer i processerna blir överens om, fullföljer och utvärderar (avslutar). Den sista
fasen innebär bl a att aktörerna utvärderar handlingsrelationerna i den specifika
interaktionen som grund för vidareutveckling eller eventuell avveckling av roll-
relationen.

7.3.3 Affärsrelation som en typ av aktörsrelation

Ett viktigt budskap i denna avhandling är att man i samband med processbestämning
bör ta sin utgångspunkt i den samverkan som sker med omgivningen. Som nämndes i
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föregående avsnitt har organisationer relationer till olika aktörer. Vissa av aktörs-
relationerna brukar benämnas affärsrelationer, varvid man oftast menar producentens
affärsmässiga relation till klienter. Samma resonemang är tillämpbart vad gäller
producentens affärsmässiga relation till sina försörjare. Skillnaden är dock att i det
senare fallet ses organisationen som klient, medan den i det första fallet ses som
producent. Det existerar m a o producent-klient-relationer mellan organisationen och
dess klienter samt mellan organisationen och dess försörjare.

Detta avsnitt innehåller en problematisering kring affärsrelationsbegreppet, som ett
specialfall av aktörsrelation, utifrån förespråkare för nätverkssynsättet (Håkansson &
Snehota, 1995), relationsmarknadsföring (Gummesson, 1995) samt tjänstemarknads-
föring (Grönroos, 1990a). Det grundläggande perspektivet är social interaktion mellan
aktörer.

7.3.3.1 Karaktärisering av begreppet affärsrelation

Håkansson & Snehota (1995, s 7-8) redogör för hur affärsrelationer kan uppfattas av
den utomstående observatören. De menar att en kund-leverantörs-relation (klient-
producent-relation) ofta karaktäriseras av:

• Kontinuitet, vilket innebär att relationerna som ett företag har ofta bygger på en
markant kontinuitet och stabilitet

• Komplexitet, vilket innebär att många aktörer är inblandade från respektive part och
att man utnyttjar relationen för att uppnå flera mål. Utvecklade och väl fungerande
relationer utnyttjas för många syften i många situationer

• Symmetri, vilket innebär att det råder en symmetri vad gäller resurser och initiativ
mellan de olika parter som är involverade i en relation

• Informalitet, vilket innebär att en låg grad av formalitet ofta råder mellan
inblandade parter. Informella mekanismer har visat sig vara mer effektiva för
utveckling av relationer än användandet av formella kontrakt

Genom att studera dessa kategorier får man uppfattningen att affärsrelationer är
stabila. Företag (producenter) verkar ofta vara tätt sammansvetsade med varandra
genom långvariga, vida, balanserade och informella relationer. Om man däremot
studerar vad som händer inom relationerna, d v s det som Håkansson & Snehota (ibid)
kallar processkaraktäristiska, förändras hela bilden. Processkaraktäristiska i relationer
tar sin utgångspunkt i den interaktionsprocess som sker mellan kund (klient) och
leverantör (producent). Håkansson & Snehota (ibid) sammanfattar dessa
karaktäristiska enligt följande:

• Anpassning, vilket innebär att en ömsesidig anpassning är en förutsättning för
utveckling och vidmakthållande av en relation mellan två företag. Tekniska
anpassningar i produktkaraktär eller i produktionsprocesserna är typiska i inter-
organisatoriska relationer, men anpassningar i administrativa och logistiska
aktiviteter är lika vanligt. ”The mutual adaptations which bind the companies
together, often in a direct physical sense, account for the very substance of a
business relationship; they generate and reflect mutual commitment that at the
same time constrains and empowers the companies” (ibid, s 9)
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• Samarbete och konflikt, vilka är element som samexisterar i affärsrelationer. Viss
grad av konflikt behöver finnas för att upprätthålla en sund relation samtidigt som
en samarbetande hållning är viktig för att undvika att relationen blir ett nollsumme-
spel

• Social interaktion, vilket innebär att de personliga banden, som alltid existerar,
spelar en viktig roll för formering av relationer. Affärsrelationer skapas ofta genom
social interaktion, där individer är delaktiga och förbinder sig bortom den specifika
uppgiften. Förtroende är en av de framträdande faktorerna för interaktion mellan
två företag

• Rutinisering, vilket innebär att rutiner (explicita och implicita regler) uppstår för de
viktiga relationer som ett företag (producent) underhåller med kunder (klienter) och
leverantörer (försörjare). Rutiner som uppstår stöder hantering av komplexa behov
för att koordinera specifika aktiviteter inom relationen

7.3.3.2 Utveckling av affärsrelationer

För att utveckla en relation måste man starta någonstans. Då en producent och en
klient skall ingå en relation innebär det ofta stora ansträngningar från båda parter vad
gäller anpassning av respektive verksamhet. Att skapa en relation görs bl a för att
underlätta kommande affärer (Axelsson, 1996, s 293).

Grönroos (1990b) menar att det är viktigt att betrakta den enskilda kunden (klienten)
som en tillgång. ”If close and long-term relationships can be achieved, the possibility
is high that this will lead to continuing exchanges, requiring lower marketing costs per
customer” (ibid, s 84). Det blir därför viktigt att etablera, underhålla och utveckla
organisationens klientrelationer (se Berry, 1983; Berry & Gresham, 1986; Grönroos,
1990b). Grönroos (1990b) pekar dessutom på vikten av att hela verksamheten blir
kundorienterad (klientorienterad) för att säkerställa att kundrelationer (klientrelationer)
kan skapas, underhållas och vidareutvecklas på ett bra sätt. ”The focus of internal
marketing is on how to get and retain customer-conscious employees” (ibid, s 88).

Många producenter ställer sig frågan om det på marknaden finns nuvarande eller
kommande köpare som idag inte är klienter, men som skulle kunna bli det. När
producent och klient valt att gå in i en relation krävs anpassningar för att åstadkomma
etablerade klientrelationer.

Ur kärnan av etablerade kunder kan företaget sedan urskilja ett antal
undergrupper, t ex de kunder med vilka det önskar fortsätta samarbetet på
oförändrat sätt, de som det önskar utveckla/fördjupa/förändra samarbetet
med och de som det uppfattar att det vill fjärma sig från, s k
’avvecklingskunder’ (se Axelsson, 1996, s 280).

Detta kretsloppstänkande bygger på en föreställning att relationer genomgår olika
utvecklingsstadier och att skilda aktiviteter är mer eller mindre viktiga under dessa
stadier.

Att genomföra ”affärer som vanligt” är en möjliggörare för att kunna bedriva relations-
utveckling. Arbetet i den etablerade klientrelationen inriktas på att hantera etablerade
utbyten och att vårda klientrelationen, samt att ”på djupet” utveckla en förståelse för
klienten och klientens situation (Axelsson, 1996). Att utveckla en relation innebär att
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tillit för och hos respektive part utvecklas. ”Förtroende för en motpart växer fram dels
genom att undersöka hur motparten i allmänhet har ’skött sig’, dels genom att skaffa
sig en personlig förankring och tillit till motpartens representanter” (ibid, s 197). Tillit
växer fram över tid och genom att de organisationer som ingår i relationen bedriver
utbyte.

Utbyte är således centralt vid utveckling av relationer (se Håkansson & Snehota,
1995). I BAT-modellen (se kapitel 6; Goldkuhl, 1996a, 1998a) artikuleras det sätt på
vilket inter-organisatoriska överenskommelser etableras och fullföljs vid affärs-
samverkan. Dessa överenskommelser bygger på prestationer och motprestationer från
producent och klient3. Det innebär att överenskommelsen innehåller förväntningar från
båda dessa. Klienten förväntar sig att han/hon skall få sina behov tillfredsställda,
genom leverans av produkter, och producenten förväntar sig få betalt för sina
produkter. Jag instämmer med Goldkuhls (1996a) kritik (se även Verharen, 1997) mot
Action Workflow, att denna metod är en ”one-way around model” (från kund via
utförare tillbaka till kunden). Affärsgörande innebär att handlingar utförs i båda
riktningar. Innehållet i dessa handlingar varierar beroende av den relation som råder
mellan producent och klient. Ett asymmetriskt fokus är olämpligt vid ett utbytes-
orienterat tänkande. I BAT-modellen (Goldkuhl, 1998a) innebär varje fas i ett affärs-
görande utbyte, d v s producent och klient mottar och ger något till den andra parten i
varje fas4. Affärsrelationer skapas och utvecklas genom utbyte!

Gummesson (1995) menar att det finns ett antal generella egenskaper hos relationer
som kan fungera som underlag för värderingar av och för vidareutveckling eller
avveckling av relationer. Dessa är samarbete, beroende, förtroende, risktagande,
osäkerhet, makt, långsiktighet, frekvens, regularitet, intensitet, närhet, distans, inne-
hållet i relationen samt personliga och sociala egenskaper.

7.3.3.3 Relationers substans och funktion

Håkansson & Snehota (1995, s 26) använder två dimensioner för att karaktärisera
innehållet i en relation. Den ena dimensionen handlar om de element som knyts
samman i en relation och den andra dimensionen om de effekter som kopplingen ger.
Innehållet i en relation kallas för substansen i relationen. Substansen delas upp i tre
skikt, vilka är:

• Aktivitetslänkar, vilka avser tekniska, administrativa, kommersiella och andra
aktiviteter hos ett företag, som kan knytas samman på olika sätt till motsvarande
aktiviteter hos ett annat företag, då en relation  utvecklas

• Resurskopplingar, vilka knyter samman resurselement (tekniska, materiella och
kunskapsmässiga resurser samt andra ogripbara element) i två företag.

                                             
3 Notera att BAT-modellens roller benämns leverantör och kund.
4 De sex faserna som BAT-modellen består av kan sammanfattas i en överenskommelse- och en
genomförandefas. De första fyra faserna i BAT-modellen hör till den uppdragsskapande fasen, där
resultatet är en överenskommelse om ömsesidiga åtaganden. De två sista faserna i BAT-modellen hör
till faser för uppdragsgenomförande och värdering, vilka bör resultera i ömsesidig framgång (se
Röstlinger m fl, 1997).



Kapitel 7

200

Resurskopplingar är ett resultat av hur relationer har utvecklats och representerar i
sig själva en resurs för företaget

• Aktörsbindningar, vilka knyter samman aktörer och influerar hur två aktörer förstår
varandra och formerar sina identiteter i förhållande till varandra. Bindningarna blir
etablerade vid interaktion och återspeglar interaktionsprocessen

Den andra dimensionen beaktar den effekt som en relation har på olika aktörer, vilket
Håkansson & Snehota (ibid, s 27) kallar för relationens funktion. En relation mellan
två företag har olika funktioner i och med att den påverkar och påverkas av olika
aktörer och andra relationer. Författarna (ibid, s 27) diskuterar kring tre olika
funktioner:

• Funktion för dyaden, vilken härrör från föreningen av två företag; deras aktiviteter,
resurser och aktörer. Aktivitetslänkar, resurskopplingar och aktörsbindningar i en
relation integrerar olika element och skapar på detta sätt unika resultat och effekter

• Funktion för det enskilda företaget, vilket innebär att en specifik relation påverkar
respektive företag som ingår i relationen, både internt och vad det kan åstadkomma
i relationer med andra företag. Detta beror av hur det som produceras i dyaden kan
knytas samman med andra interna element i företaget och med andra relationer

• Funktion för tredje part, vilket fokuserar hur tredje parten i ett större nätverk
påverkas. Det som produceras i en relation kan påverka och påverkas av andra
relationer som involverar andra parter. Effekterna för och av den tredje parten och
dennas relationer till relation i någon av de tre substantiella nivåerna beror av hur
”täta” relationskopplingarna är i det övergripande nätverket

7.3.3.4 Klientportföljen – ett sätt att organisera klienter

Då jag talar om processbestämning anlägger jag ett producentfokus, d v s jag ställer
mig på producentens sida och funderar på hur dennes verksamhetsprocesser kan
avgränsas och indelas. I och med att utgångspunkten tas i producentens verksamhet
betraktas omgivningen utifrån producenten, varför relationen som producenten har till
sina klienter och försörjare behöver studeras.

Att använda klientrelationsbegreppet innebär att olika typer av klienter studeras, till
vilka man som producent har olika relation. Relationen är sedan utgångspunkt för
innehållet i det utbyte som sker i interaktionen mellan klient och producent.
Typifiering av klienter kan göras på olika sätt. Axelsson (1996) använder begreppet
kundportfölj5 för att sortera företagets (producentens) klientrelationer fördelade på
skilda grupper av klienter. I portföljtänkandet ligger att det skall finnas någon form av
synergi inom de klientrelationer som sorteras som en grupp. Axelsson (ibid, s 277)
föreslår några tänkbara indelningsgrunder:

a) Kunder som har krav på mer eller mindre avancerade problemlösningar, där man
beaktar om det finns behov av olika typer av resursinsatser och anpassade sätt att
organisera samarbetet med skilda kundgrupper

                                             
5 Notera att jag använder begreppet klientportfölj istället för kundportfölj.
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b) Kunder som är verksamma inom skilda branscher, där man beaktar om det finns
anledning att hålla isär kunder för olika branscher, eftersom bl a kundernas krav
och önskemål kan variera på ett systematiskt sätt mellan branscher

c) Kunder som finns inom olika användningsområden, där man beaktar om samma
produkt kan användas inom många verksamheter, vilket inte endast varierar med
branscher

d) Kunder som i olika grad är etablerade som kunder (blivande kunder, nya kunder,
gamla kunder), där man betonar att kunder i olika stadier av en relation ofta kräver
olika typ av hantering

e) Kunder som bedöms ha skilda utvecklingspotentialer, där man beaktar betydelsen
som kunden har för företaget. Vissa kunder kan vara på väg att minska i betydelse
och andra att öka

7.3.3.5 Affärsrelation – en grund i det vidareutvecklade processbegreppet

En viktig kategori i det vidareutvecklade processbegreppet är aktörsrelationer, där
affärsrelationer är viktiga vid problematisering av inter-organisatoriska relationer. Vid
etablering, vidmakthållande och utveckling av affärsrelationer är utbytet mellan
producent och klient centralt. Relationsbegreppet är nära relaterat till socialt
handlande, där människor interagerar beroende på den relation som råder dem
emellan.

Processbestämning bör dels beakta den mognad som relationen innebär, dels beakta
andra kategoriseringsgrunder. Ett tänkande om en relationslivscykel tillsammans med
en klientportfölj kan här ligga till grund för karaktärisering av den affärsrelation som
producenten har (och vill ha) med sina klienter.

Efter ovanstående resonemang tar jag min utgångspunkt i betraktandet av
relationslivscykeln som en process (se nedanstående figur) för att sedan knyta olika
indelningsgrunder från en klientportfölj till denna process. Efter att en klientrelation
har etablerats kommer relationen att kunna fördjupas genom återkommande affärer
(återkommande utbyte). Att bedriva relationsutveckling genom förändring av
relationen innebär att klient och producent formaliserar en djupare relation.

Etablering  
av ny 

klientrelation

Relations- 
utveckling genom 
återkommande 

utbyte

Avveckling 
av relation

Relations- 
utveckling genom 

förändring av 
relationen 

(relationsskifte)

Figur 7-9: Relationslivscykeln som process
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7.3.4 Om produkter

Då en uppdragsorienterad syn anläggs på processer innebär det att utbytet mellan
producent och klient fokuseras. Uppdraget, och därmed också det resultat som
levereras till klienter, handlar om en produkt. Produkten kan vara av olika slag. I den
transformationsorienterade synen fokuseras sättet på vilket input transformeras, genom
värdeökande aktiviteter, till output. Resultatet är en framställd produkt som levereras
till klienten. Detta innebär att begreppet produkt förekommer såväl i den
kommunikationsorienterade som i den transformationsorienterade synen. Produkt är
ett ”kitt” mellan dessa två syner.

Ofta delas produkter upp i varor (fysisk produkt) och tjänster. Skillnaden mellan en
vara och en tjänst är dock otydlig, vilket påpekas av Röstlinger & Goldkuhl (1999).
Problemet ligger i att det inte görs någon skillnad i handling, resultat av handling och
effekter av handlingar/resultat.

Röstlinger & Goldkuhl (1999) kritiserar den traditionella indelningen av produkter i
varor och tjänster efter en genomgång av tjänsteteorins produktkaraktäristika. De
identifierar följande problem med denna traditionella indelning:

• Kriterierna för indelning i varor respektive tjänster är inte alltid logiskt hållbara.
Detta ger problem/osäkerhet vid kategorisering av produkter

• Kriterierna bortser från viktiga likheter mellan produkter. Detta medför att
produkter med väsentliga likheter ändå kan komma att betraktas som radikalt olika,
då den ena klassificeras som tjänst och den andra som produkt

• Sammanblandning av produktionsprocess och produktionsresultat, vilket ger
oklarheter vad avser produkten och dess bidrag till klientens behovstillfreds-
ställelse

• Kriterierna är inte tillräckligt starkt grundade i klientens bruk och tillfredsställelse-
behov

• Kategoriseringen vara – tjänst är alltför grov. De produkter som hänförs till tjänste-
kategorin är av mycket varierande karaktär, vilket medför att kategoriseringen inte
blir till så stor hjälp för förståelsen av produkt, produktion och konsumtion

Röstlinger & Goldkuhl (ibid) konstaterar också att en viss vara kan brukas på olika sätt
av olika klienter. De nämner keramikskålen som exempel på en vara med olika
användningsområden. En del klienter använder den i samband med matlagning, andra
använder den som dekoration. I det första fallet har varan ett materiellt värde, i det
andra ett upplevelsemässigt värde.

Som producent är det dock väsentligt att ta ställning till det huvudsakliga syftet med
produkten, d v s klientens syfte med och användning av produkten. Det ställs bland
annat olika krav på produkten, och därmed produktionsprocessen, beroende på
användningsområde.

Med utgångspunkt i ovan nämnda kritik mot den traditionella indelningen av
produkter i varor och tjänster tar Röstlinger & Goldkuhl (ibid) fram en klassifikations-
modell, bestående av fyra huvudproduktklasser:



Ett vidareutvecklat processbegrepp

203

• Tillhandahållen vara, vilket innebär att producenten tillhandahåller varan för
klienten som sedan kan bruka varan. Med vara avses produkt av materiell
beskaffenhet

• Behandling, vilket innebär att producenten utför en behandling (hantering,
bearbetning) åt klienten

• Förflyttning, vilket innebär att producenten förflyttar något för klientens räkning
• Förevisning, vilket innebär att producenten förevisar något för klienten

De olika produktklasserna indikerar en betoning på praktikorienterade producent-
klient-relationer. Praktiken skall leverera resultat till klienter. Ovanstående huvud-
produktsklasser delas sedan in i åtta mellanproduktklasser. Dessa är:

• Tillhandahålla vara
• Vara för överlåtelse
• Begränsat tillhandahållen vara

• Behandling
• Behandling av klients tillhörighet
• Behandling av klient

• Förflyttning
• Förflyttning av klients tillhörighet
• Förflyttning av klient

• Förevisning
• Förevisning av vara
• Förevisning av producent

Vidare finner Röstlinger & Goldkuhl (ibid) fyra bruksdimensioner, d v s olika sätt som
klienten kan nyttja produkten på. De olika bruksdimensionerna är materiella,
informativa, upplevelsemässiga och ekonomiska. Dessa tar sin utgångspunkt i
människans behov i form av det kroppsligt-motoriska, kognitiva, sociala och
emotionella samt utbytes- och värdebevarande.

Genom att kombinera bruksdimensionerna med huvudproduktsklasserna skapas det 32
potentiella produktklasser på en detaljerad nivå. Röstlinger & Goldkuhl (ibid) anser
dock inte att samtliga 32 produktklasser är relevanta, d v s samliga bruksdimensioner
är inte relevanta för samtliga åtta produktklasser, men påvisar produktbegreppets
komplexitet genom att identifiera 27 potentiella produktklasser på detaljnivå (se tabell
7-2). Dessa är att betrakta som möjliga resultat från en praktik.
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Tabell 7-2: Bruksorienterat produktklassifikationsschema (Röstlinger & Goldkuhl,
1999)

Bruksdimension
Mellanproduktklass

Materiell Informativ Upplevelse-
mässig

Ekonomisk

Vara för överlåtelse Vara som köps
för materiellt

bruk

Vara som köps
för informativt

bruk

Vara som köps
för

upplevelsebruk

Vara/ekonomiska
medel som köps i
utbytes-/avkast-

ningssyfte
Begränsat
tillhandahållen vara

Vara som
hyrs/lånas för
materiellt bruk

Vara som
hyrs/lånas för

informativt bruk

Vara som
hyrs/lånas för

upplevelsebruk

Ekonomiska medel
som lånas i utbytes/

avkastningssyfte
Behandling av
klients tillhörighet

Klients
tillhörighet

behandlad för
materiellt bruk

Klients
tillhörighet

behandlad för
informativt bruk

Klients
tillhörighet

behandlad för
upplevelsebruk

Klients tillhörighet
behandlad i

ekonomiskt syfte

Behandling av klient Klient behandlad
för påverkan i

kroppsligt
avseende

Klient behandlad
för påverkan i

kunskapsmässigt
avseende

Klient behandlad
för påverkan i

upplevelse-
mässigt avseende

Klient behandlad för
påverkan i

ekonomiskt avseende

Förflyttning av
klients tillhörighet

Klients
tillhörighet/

material förflyttat
i materiellt syfte

Klients
tillhörighet/

information för-
flyttad i

informativt syfte

Klients
tillhörighet/
information
förflyttad i

upplevelsesyfte

Klients tillhörighet/
ekonomiska medel

förflyttade i
ekonomiskt syfte

Förflyttning av klient Klient förflyttad
för att uppnå

platsförändring

Klient förflyttad i
informativt syfte

Klient förflyttad i
upplevelsesyfte

Förevisning av vara Vara förevisad i
informativt syfte

Vara förevisad i
upplevelsesyfte

Förevisning av
producent

Producent
förevisar sig i

informativt syfte

Producent
förevisar sig i

upplevelsesyfte

I tabellen ovan kan utläsas att den enda detaljklassen som handlar om försäljning av
produkter av materiell karaktär är varor som köps för materiellt bruk. Denna klass är
det som motsvarar traditionell varuproducerande industri. Röstlinger & Goldkuhl
(ibid) menar att klasserna redovisade i tabellen ovan skall ses som idealtypiska
produkter och att de flesta produkter på marknaden är en kombination av flera ”rena”
klasser, s k sammansatta produkter.

Vidare studerar Röstlinger & Goldkuhl (ibid) producentens delaktighet i klientens
konsumtion respektive klientens delaktighet i producentens produktion. Här kan man
se att det i samband med vara för överlåtelse inte sker någon delaktighet från
någondera part i produktionen och konsumtionen, men att det i alla andra fall innebär
att producent och/eller klient är delaktig i produktion och/eller konsumtion. Det är
dock viktigt att förtydliga att detta gäller för produktionsprocessen, d v s själva full-
följandet av uppdraget. Röstlinger & Goldkuhl (ibid) drar därför slutsatsen att då ingen
delaktighet förekommer från producentens sida i klientens konsumtion av produkten,
respektive ingen delaktighet från klientens sida i producentens produktion av
produkten, kan produkten betraktas som en vara. I alla andra fall är det en tjänst, d v s
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samtliga av de övriga mellanproduktklasser kan betraktas som tjänster. Detta innebär
att egenskapen delaktighet blir avgörande för uppdelning av produkter i varor och
tjänster.

I samband med produktion är delaktighet nära förknippad med de förutsättningar som
krävs i produktionsprocessen. Röstlinger & Goldkuhl karaktäriserar de åtta mellan-
produktklasserna utifrån producent- och klientbidrag vid själva produktionen av
produkten. För huvudproduktklasserna behandling och förflyttning är klientens till-
hörighet eller klienten själv förutsättning för produktion.

Produkt behöver användas som grundläggande kategori i samband med process-
bestämning i och med att produktbegreppet betonar det som skapar värde för klienten,
ett värde som baseras på de förväntningar som etableras genom överenskommelsen.
Verksamheter behöver organiseras kring det som skapar värde för klienter. I denna
avhandling fokuseras en verksamhets variantprocesser, där ett producentfokus anläggs,
vilket innebär att producentens exponering, specificering, förädling och leverans av
produkter är i fokus. Förväntningar om produkten etableras vid överenskommelse
mellan producenten och klienten samt mellan producenten och dess försörjare.

7.4 Syntes: Ett vidareutvecklat processbegrepp

Detta avsnitt innehåller en kortare redogörelse för det vidareutvecklade
processbegreppets karaktäristika. Detta processbegrepp baseras på de teoretiska
grunder som presenterats i avsnitt 7.3 samt empiriska observationer (avsnitt 7.2) och
den dialektiska analysen av olika processyner (avsnitt 7.1).

7.4.1 Transformation i en uppdragskontext

Det vidareutvecklade processbegreppet tar sin utgångspunkt i att betrakta processer
som uppdragsprocesser, bestående av de tre faserna: komma överens om uppdrag,
fullfölja uppdrag och avsluta uppdrag6. Ett uppdrag är en beskrivning av det som
hanteras inom processen, d v s en beskrivning av önskvärda handlingar och handlings-
resultat av en eller flera aktörer. Ett uppdrag kan därmed vara av olika status, såsom
exponerat, åtaget, fullföljt och värderat. En processyn för processbestämning behöver
bygga på både transformation och hantering av uppdrag. Processers minsta bestånds-
del är social handling, som kan vara både materiell och kommunikativ. Trans-
formationsprocessen blir på detta sätt en del av uppdragsprocessen (se Figur 7-10), där
verksamhetens transformationsprocesser koordineras utifrån verksamhetens uppdrag7.

                                             
6 De två faserna som finns definierade i Röstlinger m fl (1997), d v s komma överens om uppdrag och
genomföra uppdrag, har alltså av mig kompletterats med en tredje fas, avsluta uppdrag. Detta har
gjorts utifrån de kommunikationsorienterade ansatsernas betoning av acceptans efter fullföljande.
7 En liknande distinktion görs av Håkansson & Snehota (1995), vilka menar att det finns två olika
slags syn på aktivitet som behöver kombineras.
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Figur 7-10: Syntes: transformation i en uppdragskontext

Genom en uppdragsorienterad syn på process tydliggörs hur överenskommelser nås,
d v s hur uppdrag tilldelas och accepteras alternativt hur uppdrag innehållande dubbel-
riktade åtaganden etableras. Uppdragsskapandet utgör första fasen av processen:
komma överens om uppdrag. Vid detta uppdragsskapande sker interaktion mellan
producent (uppdragstagare) och klient (uppdragsgivare). En uppdragsorienterad syn på
process är tillämpbar både vid intra-organisatorisk och vid inter-organisatorisk
samverkan. En viktig skillnad mellan intra-organisatoriskt och inter-organisatoriskt
uppdragsskapande är dock:

• att uppdragsgivaren vid intra-organisatorisk samverkan tilldelar ett produktuppdrag
som accepteras av uppdragstagaren inom ramen för det rolluppdrag som är
styrande för uppdragstagarens verksamhet. Producent-klient-samverkan sker med
andra ord genom tilldelning och acceptans av uppdrag

• att uppdragstagare (producent) och uppdragsgivare (klient) vid inter-organisatorisk
samverkan gör dubbelriktade åtaganden som accepteras av respektive part, d v s
det överenskomna uppdraget innehåller åtaganden från både uppdragstagarens och
uppdragsgivarens sida. Producent-klient-samverkan sker med andra ord genom att
man kommer överens om prestationer och motprestationer baserade på den
rollrelation som råder mellan producenten och klient

Ovanstående problematisering gäller idealtyper. Det finns ibland mekanismer vid
intra-organisatorisk samverkan som hanterar även utförande av motprestationer internt
inom organisationer. Det kan också vara så att man vid inter-organisatorisk samverkan
inte begär motprestationer.

I uppdragsprocessens nästa fas, d v s fullfölja uppdrag, kommer producentens
åtagande och det eventuella åtagandet från klienten att fullföljas. Detta innebär att
producenten, som i föregående fas agerade som uppdragstagare, kommer att leverera
den produkt som är överenskommen och att klienten, som i föregående fas agerade
som uppdragsgivare, eventuellt kommer att utföra sin motprestation. Vid affärs-
samverkan, d v s inter-organisatorisk samverkan, innebär detta leverans av produkt
från producenten och (ofta) att klienten utför sin motprestation i form av betalning. För
att göra det möjligt för producenten att leverera produkten till klienten behöver
produktion ske, d v s verksamheten behöver transformera underlag till resultat.
Därigenom kommer verksamhetens transformation att betraktas i en uppdragskontext.
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I och med det handlingsteoretiska synsätt som den uppdragsorienterade synen grundar
sig på, där socialt handlande mellan aktörer betonas, anser jag att den transformations-
orienterade synens begrepp input och output är olämpliga. Jag väljer därför att säga att
ett transformationsperspektiv på processer innebär transformation av underlag till
produkt, som skall vara av värde för klienten.

Efter det att parten/parterna har utfört prestation och motprestation kommer parterna
(producent och klient) att uttrycka eventuell tillfredsställelse genom att acceptera8

utförda prestationer. Detta sker i den sista fasen i processen: avsluta uppdrag. Ibland
kan det hända att någon part inte är nöjd med den andra partens prestation, d v s
producentens prestation och en eventuell motprestation från klienten, varför även
reklamationer (missnöjen) kan komma att behöva hanteras. Tillfredsställelse behöver
bedömas baserad på överenskommelsen, d v s det som uppdraget handlar om.

För att kunna säkerställa god kvalitet i genomförandet av processer ser jag det som
viktigt att goda överenskommelser nås innan utförandet av det som överenskommelsen
handlar om. Den grundläggande syn på verksamheter som Goldkuhl & Röstlinger
(1998) presenterar är, menar jag, lämplig att anlägga även på processer. Jag ser därför
att en process innebär att någon/några – utifrån uppdrag från någon/några – gör
något för någon/några.

7.4.2 Att ge, ta och vidareföra uppdrag

Som framgår i föregående avsnitt innebär det vidareutvecklade processbegreppet ett
uppdragsorienterat tänkande. En process betraktas utifrån ett tänkande om uppdrag
som ges, tas och vidareförs i verksamheten. Att ge ett uppdrag innebär att förvänt-
ningar uttrycks från en part till en annan. Att ta ett uppdrag innebär att någon åtar sig
att genomföra de handlingar som specificeras, baserade på en bedömning om möjlig-
heterna att ingå detta åtagande. Att vidareföra ett uppdrag innebär att det åtagande som
producenten, och därmed också en del av organisationen, ingått ges till och tas av
andra parter. Dessa parter kan vara en annan del av organisationen, men också andra
parter relaterade till producenten, såsom externa försörjare.

För att säkerställa ett lyckat resultat behöver handlingar för att nå och fullfölja ”goda”
överenskommelser vara tydliga. Handlingar för att komma fram till relevanta uppdrag
som grund för fullföljande behöver således vara tydliga. Det blir därför viktigt att vara
medveten om att både organisationen som helhet och organisationens aktörer utför
handlingar för att ta, ge och vidareföra uppdrag. Figur 7-11 är en schematisk figur över
en grundläggande uppdragslogik för att ta, ge, vidareföra och fullfölja uppdrag inom
och mellan organisationer.

                                             
8 Acceptansen uttrycks inte alltid explicit, utan den kan också uttryckas implicit.
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Producent 

Klient Försörjare 

Figur 7-11: Schematisk figur över en grundläggande uppdragslogik

Uppdragslogiken som visas i ovanstående figur baseras på ett samspel mellan
producenter och klienter. Ofta inträffar det att den producent som har gjort ett åtagande
behöver underlag (exempelvis råmaterial) för att kunna fullfölja sitt åtagande gentemot
klienten. Detta underlag behöver dels säkerställas innan uppdraget tas, dels inhämtas
genom att producenten ger uppdrag till sina underleverantörer (försörjare).

Då uppdrag vidareförs inom organisationen och till andra organisationer behöver
själva vidareförandet också ses som uppdragsprocesser. Dessa uppdragsprocesser
består av de tre faserna komma överens om, fullfölja och avsluta uppdrag. I och med
att en överenskommelse om ett uppdrag både innebär en bedömning om möjligheter
att ta uppdraget och själva tagandet av uppdraget behöver verksamhetens olika
uppdragsprocesser länkas samman med varandra.

7.4.3 Utbyte och aktörsrelationer

Mellan organisationer inom processer sker utbyte. I och med den handlingsorienterade
syn som det vidareutvecklade processbegreppet bygger på vill jag även ansluta mig till
en uppfattning om att det inom respektive fas i en process sker utbyte med mot-
svarande fas i andra processer. Detta är en konsekvens av att aktörer riktar handlingar
mot varandra (se Figur 7-10). Detta utbyte tar sig i de olika faserna uttryck enligt
följande:

• Komma överens om uppdrag
• Utbyte av exempelvis förslag, förväntningar och åtaganden

• Fullfölja uppdrag
• Utbyte av värde genom prestationer och eventuella motprestationer

• Avsluta uppdrag
• Utbyte av acceptanser eller missnöjen

Hantering av aktörsrelationer är centralt i det vidareutvecklade processbegreppet.
Aktörsrelationer etableras, vidmakthålles och vidareutvecklas genom det utbyte som
sker över tiden mellan olika aktörer. Detta utbyte bygger på att det etableras förtroende
mellan inblandade aktörer, vilket också är en viktig grundkomponent i tänkandet om
aktörsrelationer. Utbyte är centralt vid affärssamverkan och affärsrelationer (se t ex
Glynn & Lehtinen, 1995; Lind & Goldkuhl, 2001).
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Begreppet aktörsrelation tar sin utgångspunkt i det sociala handlandet (Eriksson,
2000), där minst två aktörer samverkar och koordinerar sina handlingar. Sociala
handlingar bygger i grunden på subjekt-subjekt-relationer. Dessa relationer innefattar
alltid minst två aktörer men kan vara mer eller mindre ömsesidiga beroende på vilken
inställning aktörerna har till varandra och till omvärlden.

Eriksson (ibid) menar att de sociala relationer som vi talar om i detta sammanhang är
relationer som bygger på förståelse, trovärdighet och gemensam kunskap (när vi
skapar affärsrelationen), ömsesidiga åtaganden och pålitlighet (när vi fullföljer det vi
kommer överens om) och bibehållet ömsesidigt förtroende när affären är avslutad.

Detta innebär att en affärsrelation både är en förutsättning för, en del av, och en
konsekvens av genomförandet av en specifik affär. Relationsbegreppet har också att
göra med interaktionen mellan de olika parter som innehar en relation. Håkansson &
Snehota (1995, s 25) definierar en affärsrelation enligt följande; ”A relationship is
mutually oriented interaction between two reciprocally committed parties” (ibid, s 25).
De menar att ”a relationship develops over time as a chain of interaction episodes – a
sequence of acts and counteracts” (ibid, s 25).

Samtidigt betonar Håkansson & Snehota (ibid) hur relationen skapas genom att man
kommer överens (genom interaktion) om framtida handlingar. ”A relationship is a
result of an interaction process where connections have been developed between two
parties that produce mutual orientation and commitment” (ibid, s 26).

Enligt Grönroos (1990b) definieras relationsbegreppet, utifrån ett relationsmarknads-
föringsperspektiv, till att innebära

Marketing is to establish, maintain, enhance and commercialize customer
relationships (often but not necessarily always long term relationships) so
that the objectives of the parties involved are met. This is done by mutual
exchange and fulfillment of promises (ibid, s 84).

En relation utvecklas över tiden genom den kedja av interaktionshandlingar som sker
mellan producent och klient. Denna interaktion behöver vara av god kvalitet och leda
till ömsesidig framgång (Goldkuhl, 1998a; Håkansson & Snehota, 1995, s 25;
Axelsson, 1996, s 281). Genom att relationen utvecklas, utvecklas även förmågan att
samverka hos både klient och producent.

Begreppet affärsrelation kan betraktas både utifrån ett tänkande om ett relationellt
tillstånd och ett tänkande om hur affärsrelationen utvecklas över tiden. Min tillstånds-
mässiga definition av begreppet lyder enligt följande: Ömsesidiga, d v s dubbelriktade,
förväntningar mellan klient och producent om framtida handlingar av affärskaraktär
baserade på historisk interaktion mellan de två parterna.

Vad gäller affärsrelationers utveckling över tiden menar jag att affärsrelationer
utvecklas genom den interaktion som sker över tiden mellan producent och klient.
Förväntningar ligger till grund för formulering av ömsesidiga sådana mellan klient
och producent om konkreta handlingar och sedan parternas genomförande av dessa
handlingar. Beroende på resultatet av de genomförda handlingarna skapas nya
ömsesidiga förväntningar inför kommande interaktioner.
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Sammanfattningsvis kan jag därför se ett antal situationer där affärsrelationen har stor
betydelse för eller påverkas av genomförandet av en affär. Dessa är:

1) Förutsättningen vid interaktion med en ny klient, då ingen relation (icke-relation)
finns etablerad

2) Förutsättningen vid en ny affär, där interaktion sker med en tidigare klient, vilket
innebär att relationen baseras på tidigare genomförd interaktion mellan samma
producent och samma klient

3) Genomförande av den specifika affären, d v s innehållet i interaktionsprocessen
(sättet på vilket aktörerna agerar)
• Att komma överens för att nå ömsesidiga (dubbelriktade) förväntningar
• Genomförandet av de ömsesidiga (dubbelriktade) förväntningarna

4) Konsekvens av genomförandet av en specifik affär (både att komma överens om
och att fullfölja handlingar). Erfarenheter från att genomföra en specifik affär
återkopplar till punkt 2 (under förutsättning att det finns intresse för att genomföra
en ny affär)

Att avsluta uppdraget är viktigt för att säkerställa att respektive parts förväntning har
infriats. I samband med avslutandet stäms innehållet i överenskommelsen av mot det
som faktiskt har inträffat. Resultatet från denna avstämning formerar respektive parts
upplevelse av den genomförda affären, vilket i sin tur är ett uttryck för ömsesidiga
(dubbelriktade) förväntningar inför framtida interaktion mellan samma klient och
producent.

En lyckad samverkan bygger också på att de olika parterna har en ömsesidig förståelse
för och insikt i respektive parts olika intressen (Goldkuhl 1998a). Axelsson (1996)
menar att de kundrelationer (klientrelationer) som är mest utvecklande är de som inne-
håller en hög grad av såväl samarbete som konflikt. Bägge parter behöver därför vara
öppna för olika konflikter och vara medvetna om att dessa måste hanteras för att nå
lyckad affärssamverkan.

7.4.4 Processer och produkter

Räcker det då att karaktärisera de aktörsrelationer som organisationen har gentemot sin
omgivningen för att genomföra processbestämning? I och med att denna avhandling
fokuserar på hur man bör uppfatta verksamheter i samband med förändrings- och
utredningsarbete finns det också behov av att förstå hur verksamheter skapar
förutsättningar för interaktionen med klienten. Vad är det egentligen som skall
erbjudas till klienten? Vad är det som producenten skall ha beredskap att kunna
fullfölja gentemot klienten? Vilken förmåga är det som klienten skall värdera hos
producenten? Vad är det som klienten och producenten talar om?

En viktig dimension i processbestämning är att ta sin utgångspunkt i vad producenter
kan erbjuda och faktiskt erbjuder sina klienter. Det produktbegrepp som Röstlinger &
Goldkuhl (1999) presenterar visar sig vara komplext, där den produkt som exponeras,
tas fram och levereras till klienter påverkar hur interaktionen sker mellan producent
och klient. Ett exempel på detta är klientens delaktighet i producentens produktions-
process, vilket gör att den produkt som hanteras i processen till viss del påverkar och
bestämmer hur interaktionen skall ske.
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I samband med överenskommelsen om uppdrag är det produkten som är det som
producenten erbjuder till sina klienter. Det är produkten som överenskommelsen, och
därmed uppdraget, handlar om. Det är produkten som tas fram i fullföljandefasen och
som sedan levereras. Det är produkten som tillfredsställer klienten. Detta gör att
produktbegreppet blir centralt. Att hantera produkter ställer krav på organisatorisk
förmåga (se Goldkuhl & Nilsson, 2000). En organisations totala utbud av produkter för
exponering, specificering, eventuell förädling och leverans benämns i denna
avhandling produktrepertoar.

Produktbegreppet har med andra ord en stor betydelse för innehållet i processens olika
faser (se nedanstående figur). Produkten är också en del av de förväntningar som
etableras i handlingsrelationerna vid genomförandet av processen.

1) Komma-överens-om-uppdrag

2) Fullfölja uppdrag

3) Avsluta uppdrag

Produkt
produceras och  

levereras i 

 

utvärderas i 

 är förmål för  
diskussion i 

HandlingsrelationRollrelation

 förutsättning för  

 

 påverkar 

utvecklas och  
bestämmer sätt  
som interaktion  
sker på i faserna

är en del av de  
förväntningar som finns i 

Aktörsrelation

Figur 7-12: Produkt i relation till uppdragsprocess och handlingsrelation

Många producenter har normalt många olika typer av produkter som de exponerar till
sina klienter. Om en verksamhet exempelvis säljer tv-apparater eller hyr ut tv-
apparater är detta två olika klasser av produkt, som kräver olikartad hantering i den
specifika interaktionssituationen. Det är skillnad mellan att överlåta en tv-apparat och
begränsat tillhandahålla en tv-apparat (se produktklassificering enligt Röstlinger &
Goldkuhl, 1999) vad gäller sättet på vilket verksamheten beter sig i de olika faserna.
Målet med en verksamhet är att leverera produkter till klienterna, vilket gör att
utgångspunkten behöver tas i potentiella och specifika produkter, då förståelse för en
verksamhet skapas.

7.4.5 Verksamhetens variantprocesser

En verksamhet betraktas som bestående av ett antal processer, och dessa processer är
av variantkaraktär. I Lind (1996a) presenteras ett tänkande om en verksamhet som
bestående av flera överlagrade variantprocesser. Detta tänkande baseras på studier av
verksamheters affärsprocesser, där varje affärsprocess innehåller ett sätt att göra
affärer. Då en verksamhet beskrivs med flera olika affärsprocesser har verksamhetens
olika sätt att göra affärer lyftas fram.

Med begreppet överlagring menas att variantprocesserna samexisterar och
samutnyttjar verksamhetens gemensamma infrastrukturer. Dessa samexisterande
variantprocesser utnyttjar delvis samma infrastrukturer i verksamheten. Överlagrade
verksamhetsprocesser innebär även att olika processer delvis består av samma delar
(delprocesser). Aktörer i verksamheten utför delvis samma handlingar i olika
variantprocesser, fast då i olika sammanhang, d v s en och samma aktör utför samma



Kapitel 7

212

arbete i delvis olika kontexter. Med andra ord är variantprocesserna överlagrade i och
med att de samexisterar och är samutnyttjande.

Håkansson & Snehota (1995) uppmärksammar att aktivitetslänkar mellan ett företag
(producent) och dess kunder (klienter) kan se olika ut beroende på relationen dem
emellan. Företagets olika aktivitetsstrukturer är en följd av företagets aktivitetslänkar.
Aktivitetsstrukturerna kan bestå av både standardiserade och unika aktiviteter för att
åstadkomma dels positiva skalfördelar, dels effektiva klientanpassade lösningar. ”The
company performs a series of operations, some of which need to be differentiated to fit
the activity structure of the counterparts while others need to be (or can be) adapted
either in the supplier or in the customer company” (ibid, s 55).

Som tidigare nämns i detta kapitel betraktas en verksamhet som att någon/några gör
något för någon/några. En verksamhet innehåller ett antal överlagrade variant-
processer, där varje process också innebär att någon/några gör något för någon/några.
Inom en och samma verksamhet görs olika saker för och av olika aktörer (producenter
och klienter). Syftet med att problematisera variantprocesser är att visa att det existerar
olikheter inom en och samma verksamhet. Dessa olikheter är exempelvis:

• olika sätt att interagera med klienter och försörjare, vilket är en konsekvens av att
producenter ofta har olika aktörsrelationer gentemot klienter och försörjare

• olika produkter, vilket är en konsekvens av att verksamheter ofta har ett
diversifierat produktutbud

• olika sätt att framställa resultat (transformation)

En verksamhets olikheter, d v s variantprocesser, för med sig att producenten
interagerar på olika sätt med sin omgivning och därmed också hanterar olika aktörs-
relationer (se även Håkansson & Snehota, 1995). En viktig del i att avgränsa variant-
processer i förhållande till varandra blir att finna olika sätt på vilka interaktion sker
(innehållet i processerna), d v s sättet som olika handlingsrelationer etableras, vidare-
utvecklas och avvecklas på bör användas som grund vid processbestämning.

7.4.6 Processer och interaktionslogik

Det vidareutvecklade processbegreppet innebär att utgångspunkten tas i interaktion
mellan olika aktörer. Denna utgångspunkt är en konsekvens av att det vidare-
utvecklade processbegreppets minsta analysenhet är social handling. En social
handling innebär att den riktas mot någon/några aktörer. Handlingar behöver dock
relateras till varandra genom olika handlingsmönster (se exempelvis Winograd &
Flores, 1986) i och med att en handling har en intention, vilken ofta tar sig uttryck i
nya handlingar. I och med att handlingar är riktade mot andra aktörer, d v s är
interaktiva till sin karaktär, kommer ett handlingsmönster att innehålla en viss
interaktionslogik. En sådan interaktionslogik finns bland annat beskriven i BAT-
modellen (se kapitel 6).

Interaktionslogiken, vilket innebär den logik av interaktioner mellan två roller som
tillämpas i samband med etablering, fullföljande och värdering av fullföljt uppdrag,
bestäms av produkt och aktörsrelation. Det är skillnad på den interaktionslogik som
behöver råda då produkten är en vara för överlåtelse och då produkten är en
behandling av en klient. Det finns också en skillnad i den interaktionslogik som råder,
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då en klientrelation etableras i relation till den interaktionslogik som råder vid en redan
etablerad klientrelation. Det finns därför ett behov av att förstå interaktionslogiken
mellan producent och klient, både vad gäller producenten, d v s processen som
producent, gentemot klienten och klienten, d v s processen som klient, gentemot
försörjare i samband med processbestämning.

7.4.7 Processer som klient och producent

En konsekvens av att se verksamheter som bestående av ett antal relaterade uppdrags-
processer är att varje uppdragsprocess på detta sätt kommer att behöva betraktas dels
som ”producent” åt sin/sina klienter och dels som ”klient” för sin/sina producenter9.
Detta innebär att varje uppdragsprocess bör ses både i rollen som producent, då
handlingar för att interagera och leverera värde till sin klient utförs, och som klient, då
uppdraget vidareförs till andra uppdragsprocesser i verksamheten och till andra
verksamheter.

Genom att kombinera ett antal uppdragsprocesser kan verksamhetens sätt att
transformera förutsättningar till resultat tydliggöras. Detta ”dubbel-rolls”-tänkande
innebär också att verksamhetens försörjare behöver tydliggöras i och med att en viktig
förutsättning för att leverera värde till klienten bygger på säkerställande och
anskaffning av underlag. Verksamhetens uppdrag vidareförs således genom ett antal
länkade uppdragsprocesser till verksamhetens försörjare. Verksamhetens försörjare är
viktiga för att möjliggöra fullföljandet av åtaganden som överenskommes med den
externa klienten.

7.4.8 Gruppering till helheter

Det vidareutvecklade processbegreppet tar sin utgångspunkt i en syn på handling som
innebär att materiella och kommunikativa handlingar inordnas under samma
handlingsbegrepp, s k social handling (se även Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Inspirerad
av Weigand m fl (1998ab) ser jag ett behov av att lyfta fram alternativa helheter (se
avsnitt 6.2.8 och 7.1.6) baserade på den minsta analysenhet som jag tillämpar (se även
Lind & Goldkuhl, 2001). I figur 7-13 relateras ett antal helheter till varandra, baserade
på analysenheten handling (nivå 1 enligt figuren nedan). Detta handlingsbegrepp, d v s
en flerfunktionell syn på social handling som analysenhet, är mer komplicerat än den
analysenhet som tillämpas i den transformationsorienterade och den kommunikations-
orienterade synen på process.

Genom att gruppera två handlingar, såsom exempelvis begäran och åtagande eller
fråga och svar, åstadkoms helheten handlingspar (nivå 2 i figuren nedan). Detta
innebär att två handlingar, såsom exempelvis kommunikationsakter, relaterar till
varandra genom ett tänkande om trigger och respons för att sätta dessa i ett
kommunikationssammanhang.

                                             
9 Notera att processer innebär kontextuella överlappningar, vilket medför att processer inbegriper både
producent- och klienthandlingar. Då en process betraktas som en klient för sin/sina producenter avses
därmed inte samma klient som processen är producent åt.
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Ett eller flera handlingspar formerar sedan helheten utbyte (nivå 3 i figuren nedan).
Detta utbyte ses relaterat till en fas enligt det tänkande i uppdrag som det
vidareutvecklade processbegreppet bygger på. Utbyte relaterar till utbyte mellan
producent och klient i samband med samverkan.

För att göra det möjligt att relatera de tre faserna till varandra grupperas ett antal
utbyten som sker inom varje fas med varandra för att formera helheten transaktion
(nivå 4 i figuren nedan). Jag har satt begreppet affär inom parentes i och med att allt
utbyte inte behöver vara av affärskaraktär. Begreppet transaktion kan jämställas med
den första versionen av BAT-modellen (Goldkuhl 1996a; 1998a).

Genom att därefter gruppera flera över tiden förekommande transaktioner kan helheten
transaktionsgrupp (nivå 5 i figuren nedan) lyftas fram. Rollrelationen har en stor
betydelse i det vidareutvecklade processbegreppet i och med att det är centralt att
etablera, upprätthålla, utveckla och avveckla rollrelationer genom återkommande
transaktioner. Denna nivå kan jämställas med den vidareutveckling som gjorts av
BAT-modellen (se Axelsson m fl, 2000). Modellen som visualiseras i figur 7-13 finns
utförligare behandlad i Lind & Goldkuhl (2001).

Handling

Handlingspar

Utbyte

(Affärs-)transaktion

Transaktionsgrupp

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Typ: 
Kommunikation 

och/eller materiell

Utförare: 
Roll

EffektFörutsättning

Nivå 1

Figur 7-13: Olika nivåer (lager) av generiska helheter
(inspirerad av Lind & Goldkuhl, 2001)

7.4.9 Sammanfattning

Det vidareutvecklade processbegrepp som argumenterats för och presenterats i detta
avsnitt är en kunskapssyntes som bygger på både den transformationsorienterade
synen och den kommunikationsorienterade synen på process. Transformation betraktas
i en uppdragskontext. Det är viktigt att studera verksamheters transformations-
processer, där sättet på vilket resultat tas fram är i fokus. Transformationssynen är
dock inte tillräcklig. I detta kapitel har jag visat att den relation som producenten
har/vill ha med sina klienter är den grundläggande koordineringsmekanismen för att
möjliggöra ett tillfredsställande värdeskapande för klienter. Värde skapas inte enbart
av det som levereras till klienten, utan också genom interaktion. Det räcker således
inte med att enbart studera sätt på vilka resultat tas fram, d v s en ensidig fokusering på
transformation är inte tillräcklig. En ensidig fokusering på aktörsrelationer mellan
uppdragsgivare och uppdragstagare är inte heller tillräcklig, utan det finns behov av att
sätta verksamheters transformationsprocesser i en uppdragskontext. ”Business



Ett vidareutvecklat processbegrepp

215

interaction can not only be reduced to only communication. It must include the
material acts of delivering goods and/or services and paying” (Goldkuhl, 1998a, s 8).

Det som för samman dessa två syner på process är produkten, d v s det som
transformationsprocessen resulterar i och det ”värde” som levereras till den externa
klienten. Nedanstående figur visar hur dessa två olika syner kompletterar varandra.

Komma överens 
om uppdrag

Fullfölja  
uppdrag

Avsluta 
uppdrag

Klient

Transformationsprocess

Produkt

 Underlag Produkt 

Komma överens 
om uppdrag

Fullfölja  
uppdrag

Producent 
(uppdragsgivare/uppdragstagare)

Avsluta 
uppdrag

Klient 
(uppdragsgivare)

Försörjare 
(uppdragstagare)

Affärsrelation    
(fokus på utbyte)     

Fokuserad 
verksamhet

Produkt

Figur 7-14: Kunskapssyntes: Transformation i en uppdragskontext

Rutan i mitten är den fokuserade verksamheten. Denna verksamhets förutsättningar
bestäms av dess omgivning. Interaktion sker både med uppdragsgivare/klienter (vilka i
affärssammanhang ofta benämns kunder) och uppdragstagare/försörjare (vilka i
affärssammanhang ofta benämns leverantörer). I figuren ovan är den fokuserade
verksamheten producent åt den externa klienten (verksamheten i mitten är producent
till verksamheten (klienten) i den högra delen av figuren).  Verksamheten som
återfinns i den vänstra delen av figuren är försörjare till den fokuserade verksamheten.
Mellan verksamheten (producenten) och dess omgivning, d v s externa klienter och
externa försörjare, råder det olika aktörsrelationer. Mellan respektive verksamhet
utbyts det värde, vilket bygger på rådande aktörsrelationer. Dessa aktörsrelationer
utvecklas ständigt i samband med interaktion.

Figuren ovan inkluderar också en transformationssyn, d v s sättet på vilket resultat tas
fram i samband med produktion av värde för klienten. Transformationsprocessen
innehåller ett antal sammanhängande handlingar som transformerar underlag till
produkter. Korta ledtider, kostnadseffektiv produktion etc är exempel på vad som kan
uppnås genom att studera transformationen. Det viktiga är dock att betrakta transfor-
mation i ljuset av de överenskommelser som fattas mellan verksamheten (producenten)
och dess omgivning (klienter och försörjare). Figuren ovan visar hur verksamhetens
transformationsprocess är en del av dess uppdragsprocess samt att transformations-
processer även existerar hos verksamhetens försörjare. Innehållet i det som levereras
och överenskommes i uppdragsprocessens olika faser är produkter. Förutsättningar i
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figuren ovan är underlag som den fokuserade verksamheten använder i sin trans-
formationsprocess för att producera resultat, d v s produkter, till den externa klienten.

Den processyn som presenteras i figuren ovan är något som kan användas dels för
indelning av verksamheten i olika processtyper, dels för att indela en och samma
processtyp i olika variantprocesser (som subtyp) men även för att relatera olika
variantprocesser till varandra (se kapitel 8). I samband med att de inre egenskaperna
för processer bestäms identifieras processers delar (delprocesser och handlingar). En
och samma del kan förekomma i olika variantprocesser, processerna blir på detta sätt
överlagrade.

Centralt vid processbestämning är utbyte mellan producent och dess omgivning. Detta
utbyte varierar beroende på den interaktionslogik som råder och behöver råda mellan
producenten och dess omgivning. Utgångspunkten tas i det uppdrag som formuleras
med producentens klient, d v s den/de roller som verksamheten är till för. För att
möjliggöra fullföljande av de åtaganden som producenten gör gentemot sin omgivning
behöver överenskommet uppdrag sedan vidareföras inom organisationen och till andra
organisationer. Sådant vidareförande kan hanteras genom att relatera olika uppdrags-
processer till varandra. Ett tänkande om variantprocesser är viktigt för att hantera
verksamheters olikheter.

Detta kapitel har syftat till att presentera ett vidareutvecklat perspektiv som innebär att
rådande processtänkande, där transformationssynen är den dominerande, kompletteras
och vidareutvecklas med utgångspunkt i en uppdragssyn på processer. Detta vidare-
utvecklade processbegrepp baseras på och utgör en kunskapsintegration av olika
processyner (från-till) enligt följande:

• Från transformation till uppdrag och transformation
• Från sekvens till variant och sekvens
• Från delprocesser till variantprocesser bestående av återanvändbara delprocesser
• Från kundfokus till ett fokus på symmetriska aktörsrelationer
• Från kundorientering till en orientering mot klienter och försörjare

Detta kapitel har visat på behovet av att ta aktörsrelationer i beaktande i det
vidareutvecklade processbegreppet. Ett sätt att beakta aktörsrelationer är att ta hänsyn
till olika delar av relationslivscykeln i samband med processbestämning. Detta gäller
såväl etablering som vidmakthållande, utveckling och avveckling av aktörsrelationer.



�������

�	
��	
�	��	��	������������
��





219

8 Referensmodell: Kriteriebehov vid processbestämning
Detta kapitel syftar till att identifiera behov av kriterier för processbestämning.
Kapitlet inleds med att precisera och karaktärisera tre grundläggande processtyper.
Dessa är leverans-, försörjnings- och förutsättningsprocesser. Dessutom identifieras en
fjärde processtyp, s k förädlingsprocesser. Därefter förs en diskussion om verksam-
hetsprocessers delar med utgångspunkt i verksamhetens olika processer, d v s variant-
processer, bestående av återanvändbara delprocesser. Baserat på ett tänkande om att
det existerar olika varianter av respektive processtyp identifieras kriteriebehov för
horisontell avgränsning av variantprocesser och för sekventiell relatering av variant-
processer. Kapitlet innehåller också en referensmodell baserad på verksamhetens
processtyper för att identifiera behov av kriterier vid processbestämning.

Detta kapitel utgör en förutsättning för övriga kapitel (kapitel 9 till 12) i denna del av
avhandlingen (del IV: Kriterier för processbestämning). Kapitel 8 avslutas därför med
en redovisning av begrepp som används för att diskutera processbestämning samt med
att relatera olika empiriska observationer till de olika processtyperna.

8.1 Verksamhetens olika processtyper

8.1.1 Leveransprocesser och försörjningsprocesser

I föregående del av avhandlingen gavs en innebördsbestämning av begreppet process:
att någon/några – utifrån uppdrag från någon/några – gör något för någon/några. Detta
processbegrepp betonar således att själva görandet är ämnat för någon/några. Själva
görandet är centralt i processorientering, samtidigt som görandet inte får bli något
självändamål utan behöver baseras på uppdrag från någon/några. Genom att använda
praktikteoretiska utgångspunkter (Se Goldkuhl & Röstlinger, 1998) kan man säga att
produktionsprocessen1 innehåller det som någon/några gör för någon (se figur 8-1).
För att kunna ta fram produkter för klienter behövs oftast underlag som kan användas
vid förädling. Detta underlag, vilket tillhandahålls av försörjare (eller klienten själv),
är en viktig förutsättning för producenten vid utförandet av handlingar för klienter.

I figur 8-1 identifieras två processtyper (leverans- och försörjningsprocess) baserat på:

• det vidareutvecklade processbegreppet avseende uppdragsprocessers olika faser
• behovet av att interagera med externa försörjare för att säkerställa försörjning.
• behovet av att särskilja mellan handlingar som utförs för specifika respektive

potentiella klienter

Att komma överens om uppdrag innebär att uppdragsgivare och producent kommer
överens om detta. Fullföljandet av uppdraget innebär genomförandet av produktions-
process(er). Avslutandet av uppdraget innebär att klienten mottager och värderar
produkten. Värdering kan baseras på inledande bruk av produkten. Denna värdering

                                             
1 Notera att begreppet produktionsprocess används som begrepp i praktikteorin för att innefatta både
eventuell förädling och tillgängliggörande av produkt som dessutom kan vara av både varu- och/eller
tjänstekaraktär (se Röstlinger & Goldkuhl, 1999).
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innebär att klienten värderar om produkten motsvarar förväntningarna, d v s om
produkten motsvarar det som är överenskommet i uppdraget. I vissa situationer (vid
exempelvis affärsinteraktion) kommer klienten att utföra en motprestation (i form av
överenskommen ersättning).

Produktionsprocess 
(Producent(er) och 

dennas/deras handlingar)

Uppdrag Underlag

Uppdrags- 
givareKomma överens  

om uppdrag

Fullfölja uppdrag

Klient(er) och 
dennas/deras  mottagande 

och värderande

ResultatAvsluta uppdrag

Försörjare

Leveransprocess

Försörjnings-  
process

Figur 8-1: Leverans-, produktions- och försörjningsprocess

Den processtyp som innebär att en överenskommelse formas mellan producenten och
en klient samt att producenten levererar till en klient benämns leveransprocess. Denna
typ av process är en gruppering av handlingar som tar sin utgångspunkt i att komma
överens om uppdrag, fullfölja uppdrag samt avsluta uppdrag i interaktion med
specifika klienter. Leveransprocesser betraktas som klientkontaktsprocesser2; från
erbjudande till tillfredsställelse. De empiriska observationerna (se kapitel 5) visar att
det i verksamheter ofta existerar olika sätt att interagera med klienter. Detta innebär att
det kommer att finnas leveransprocesser av variantkaraktär. Dessa benämns leverans-
varianter.

Handlingar som utförs för specifika klienter sker således i leveransprocesser.
Operativa handlingar som utförs för potentiella klienter sker i den processtyp som
benämns försörjningsprocess. Tillhandahållandet av underlag för leveransprocesser
kan ske i försörjningsprocesser då detta tillhandahållande bygger på prognostiserade
behov. I leveransprocesser finns det behov av underlag för eventuell vidareförädling
före leverans till den specifika klienten (se figur ovan). Dessa underlag tillhandahålls
av verksamhetens försörjare. Interaktion med externa försörjare kan ske i leverans-
processer då försörjning av underlag baseras på specifika klienters behov. I annat fall
sker tillhandahållandet av underlag i verksamhetens försörjningsprocesser. I vissa
försörjningsprocesser sker då interaktion med externa försörjare medan andra
försörjningsprocesser enbart innehåller handlingar för eventuell förädling av produkter
att tillhandahålla för verksamhetens leveransprocesser. Precis som det existerar
variantprocesser vad gäller interaktionen mellan producenten och den specifika
klienten (leveransvarianter), där verksamheten är producent, existerar det försörjnings-
processer av variantkaraktär. Dessa benämns försörjningsvarianter.

                                             
2 Jämför med Davenport (1993) som identifierar ”customer-facing processes” som en processtyp.
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Interaktion med externa försörjare, oavsett om denna sker i leverans- eller i
försörjningsprocesser, innebär handlingar för att komma överens om uppdrag, fullfölja
uppdrag och avsluta uppdrag. Karaktäristiskt för denna interaktion är att producenten
istället är klient/uppdragsgivare och försörjaren är producent/uppdragstagare.

8.1.2 Producentens produktionsprocesser

Det produktbegrepp som Röstlinger & Goldkuhl (1999) presenterar grundar sig i
praktikteorin (Goldkuhl & Röstlinger, 1998). Produkt är något som avsiktligt fram-
ställs av någon och som är avsedd att brukas av någon på något sätt. ”Producenten är
den som avsiktligt framställer produkten och som därigenom skapar förutsättningar för
klientens bruk av produkten; utan produkt kan inte heller något bruk förekomma”
(Röstlinger & Goldkuhl, 1999, s 22).

En produkt är m a o ett resultat av producentens produktionshandlingar. Produkter tas
fram genom producentens produktionsprocesser. Röstlinger & Goldkuhl (ibid) talar
om producentbidrag då de lyfter fram de huvudsakliga resurser som tillhandahålls av
producenten vid framställning av produkten. Det kan avse tid, kunnande, material och
instrument. Dessutom menar Röstlinger & Goldkuhl (ibid) att klientbidrag till
produktionsprocessen är nödvändigt vid vissa klasser av produkter. Exempel på detta
är vid behandling av klient/klients tillhörighet respektive förflyttning av klient/klients
tillhörighet.

Då en verksamhets olika processer identifieras är det viktigt att vara tydlig vad gäller
att en producents produktion inte behöver ske i en enda process. En distinktion görs
bland annat mellan handlingar som utförs för potentiella klienter och handlingar som
utförs för specifika klienter (se kapitel 7). Distinktionen mellan klientspecifik
produktion och produktion för potentiella klienter har tidigare gjorts av Lind (1996a).
Förutsättningar för att leverera standardprodukter eller produkter baserade på halv-
fabrikat skapas genom andra förädlingsprocesser än de variantprocesser som innebär
direkt interaktion med en specifik klient. Att förädla produkter (i olika förädlingsgrad)
för potentiella klienter innebär att förädling av dessa produkter tidsmässigt kan ske
före interaktion med den specifika klienten. Detta gör att ledtider i samband med
standardproduktsleverans kan göras korta genom att viss produktion av dessa
produkter ägt rum tidigare. Producentens produktionsprocesser kan således vara delar i
både försörjnings- och leveransprocesser (se även avsnitt 8.1.4). Förädling för
potentiella klienter förutsätter dock att det underlag som förädlas är självständigt och
inte bundet till klienten eller dennes tillhörighet (Röstlinger & Goldkuhl, 1999).

8.1.3 Relationen mellan försörjnings- och leveransprocesser

Mål för en verksamhet är att leverera produkter till verksamhetens klienter. Då
förståelse för verksamheten skall erhållas behöver utgångspunkten därför tas i de
produkter som levereras (eller skall levereras) till verksamhetens klienter. Att komma
överens om och fullfölja leveranser med specifika klienter är delar som ingår i
leveransprocesser.

För att verksamheten skall kunna leverera produkter till specifika klienter i
leveransprocesser behöver förutsättningar skapas genom försörjningsprocesser.
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Försörjnings- och leveransprocesser behöver samspela i syfte att skapa förutsättningar
för en god interaktion med klienter. Denna goda interaktion består i att kunna exponera
”rätt” produkt och hålla löften genom att leverera ”rätt” produkt i ”rätt” tid.

En viktig skillnad mellan leverans- och försörjningsprocesser har att göra med om
klienten är specifik eller potentiell. Båda typerna av processer existerar i varianter
(variantprocesser). I leveransprocesser sker dock interaktion med verksamhetsexterna
och specifika klienter. I försörjningsprocesser skapas förutsättningar för denna
interaktion genom att tillhandahålla produkter (underlag) för leveransprocesser. I vissa
försörjningsprocesser sker interaktion med verksamhetens specifika försörjare3. I
försörjningsprocesser säkerställs att det finns underlag (till viss del oförädlad produkt)
för leveransprocessens eventuella vidareförädling och leverans. Detta säkerställande
baseras normalt på en prognos över potentiella åtaganden med klienter. Viss del av
verksamhetens förädling kan ingå i försörjningsprocesser. Detta gäller vid standard-
produktion och vid framtagning av ”halvfabrikat” för leveransprocessen.

Försörjningsprocessen betraktas genom dess handlingar som en verksamhetsintern
producent åt leveransprocessen, som då är en verksamhetsintern klient. Detta innebär
att varje process av försörjnings- respektive leveranstyp i verksamheten är både klient
och producent. Nedanstående figur visar relationen mellan leverans- och försörjnings-
processer samt deras relation till omgivningen4.
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Figur 8-2: Relation omgivning - verksamhet med försörjnings- och leveransprocesser

Slutsatsen av ovanstående resonemang blir att det inom varje process hanteras
relationer gentemot såväl klienter som producenter, interna och externa. Båda typerna
av processer existerar samtidigt i samma verksamhet och det existerar även varianter
av dessa. Olika försörjningsvarianter tillhandahåller underlag för olika leverans-
varianter. Det existerar således en många-till-många-relation mellan försörjnings- och
leveransvarianter (se Figur 8-3). De dubbelriktade pilarna i figur 8-3 visar på behovet
av att särskilja olika försörjnings- och leveransvarianter från varandra (se avsnitt 8.3).

                                             
3 Det har också noterats att vissa försörjningsprocesser utgör ett ”mellansteg” mellan de försörjnings-
processer, i vilka interaktion med externa försörjare sker, och leveransprocesser (se kapitel 10).
4 Notera dock att den externa klienten är medaktör i leveransprocessen och de handlingar som klienten
riktar mot producenten (verksamheten) ingår som delar i leveransprocessen. Detta har sin grund i att
processer är kontextuellt överlappande. Detsamma gäller för samspelet mellan leverans- och
försörjningsprocesser samt mellan försörjningsprocesser och externa försörjare.
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Leverans- 
varianter

Olika klienter  
(och deras nyttjande)

Olika försörjare 
(producenter)

Fokuserad verksamhet

Figur 8-3: Relation mellan försörjnings- och leveransprocesser

Av ovanstående figur kan man eventuellt få intrycket att det handlar om att ”trycka ut”
produkter på marknaden, men jag vill betona att det vanligtvis handlar om att utgå från
de behov som verksamhetens klient har, d v s de produkter som skall levereras till
verksamhetens klient. Det finns dock verksamheter som också behöver ”trycka ut”
produkter på marknaden. Torvalds Trävaru (se kapitel 5), vilket är ett sågverk, är ett
exempel på detta, där man har ett divergerande produktionsflöde, vilket innebär att det
i en produktion skapas biprodukter som ”trycks ut” på marknaden.

Den fokuserade verksamheten agerar (som organisation betraktad) med andra ord både
som producent och klient: producent i de fall då interaktion sker med verksamhetens
klienter och klient då interaktion sker med verksamhetens försörjare. Dessutom sker
det ett samspel mellan den interna klienten (leveransprocessen som klient) och den
interna producenten (försörjningsprocessen som producent till leveransprocessen).

Processer är kontextuellt överlappande. Samspelet mellan försörjnings- och leverans-
processer sker i kontextuella överlapp. Med kontextuella överlapp avses att samspelet
mellan olika processer sker inom respektive process. I kontextuella överlapp mellan
leverans- och försörjningsprocesser delas material- och informationsobjekt (se Figur
8-4), vilka länkar samman processerna. Exempel på materialobjekt är fysiskt underlag
som tillhandahålls av försörjningsprocesser. Exempel på informationsobjekt är försörj-
ningsprocessers tillhandahållande av information avseende kapacitetssituationen och
leveransprocessers tillhandahållande av information avseende reserverad kapacitet.
Dessutom kan en och samma aktör i verksamheten utföra handlingar i olika processer.

Underlag

Reserverad 
kapaicitet

Kapacitets- 
situation

Leveransprocesser        Försörjningsprocesser

Kontextuellt 
överlapp

Figur 8-4: Kontextuellt överlapp mellan försörjnings- och leveransprocesser
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Ett bra samspel mellan leverans- och försörjningsvarianter innebär att producenten kan
ingå välgrundade åtaganden gentemot sina klienter. Med välgrundad avses att det finns
grunder för att uppfylla åtaganden, vilket åstadkoms genom att försörjningsvarianter
tillhandahåller underlag och information om möjligt underlag för leveransvarianternas
eventuella vidareförädling och leverans.

8.1.4 Förädlingsprocesser

Begreppet produktionsprocess, använt av Röstlinger & Goldkuhl (1999), är ett
heltäckande begrepp för producentens handlingar. En separation kan därmed göras
mellan förädling och tillgängliggörande av produkten (ibid). Handlingar för att
tillgängliggöra produkten för klientens bruk sker i verksamhetens leveransprocesser i
och med att det enbart är i dessa som interaktion sker med specifika klienter. Förädling
kan dock ske i både försörjningsprocesser och leveransprocesser. Förädling kan
således ske både för potentiella och specifika klienter. Som en konsekvens av att
kombinera försörjnings- och leveransvarianter kan olika förädlingsprocesser, d v s
förädlingsvarianter, identifieras. Med förädling avses förändring av produktens
egenskaper, såsom exempelvis materialförändring. Klientspecifik förädlingen sker i
leveransprocesser och förädling för potentiella klienter sker i försörjningsprocesser.
Nedanstående figur visar fyra olika typer av förädlingsvarianter, som baseras på kom-
binationer av försörjnings- och leveransvarianter.

Förädlingsproc.

Förädlingsproc.

Förädlingsproc.

Försörjningprocess Leveransprocess

Verksamhet = producent

Försörjare

Klienter

Underlag

Resultat

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

Figur 8-5: Förädlingsprocesser i försörjnings- och leveransprocesser

De olika förädlingsvarianterna som indikeras i ovanstående figur är:

1. Enbart förädling för potentiella klienter. Denna typ av förädling används ofta när
standardprodukter exponeras till klienter, då ingen anpassning sker för den
specifika klienten. Ett argument för denna förädlingsprincip är att genom korta
ledtider (från det specifika klientbehovet) kunna leverera produkter till klienten. Ett
annat argument för denna förädlingsprincip är skalfördelar i förädling (låga
kostnader)

2. Enbart förädling för specifika klienter. Denna typ av förädling används ofta då en
hög grad av klientorderstyrd produktion tillämpas. Ett argument för denna
förädlingsprincip är att det krävs fullständig anpassning av produkten till klientens
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behov. Till skillnad från förädlingsprincip 1 behöver ofta mycket energi (resurser)
läggas på att förstå klientens behov och specificera produkten. Ett exempel på
denna förädlingsprincip är tjänster för behandling av klients tillhörighet (såsom
reparation av bil)

3. Viss klientspecifik förädling och viss förädling för potentiella klienter. Denna
förädlingsprincip tillämpas ofta då det finns behov av att ta fram halvfabrikat (i
försörjningsprocessen) och sedan slutförädla (i leveransprocessen) för den
specifika klienten. Ett viktigt ställningstagande i denna variant av förädling gäller
hur stor del av förädlingen som kan och bör ske i försörjningsprocessen. Exempel
på denna förädlingsprincip är kartongtillverkning som baseras på ett standard-
material, men som anpassas för den specifika klientens bruk

4. Ingen förädling överhuvudtaget. Detta är ofta fallet i samband med mäkleri- och
postorderverksamhet. Verksamheten förmedlar snarare produkter eller kontakter

Det är vanligt att verksamheter har olika sätt att förädla resultat till klienter baserade
på underlag från sina försörjare. Genom att bedriva en viss försäljning av ”standard-
produkter” kan en sådan volym uppnås som gör det möjligt att arbeta med mer klient-
anpassade produkter. Detta är en aspekt av olika sätt att göra affärer, där produkttypen
(standard respektive klientanpassad) också bestämmer sättet på vilket förädling  sker i
verksamheten. De empiriska observationerna (se kapitel 5) visar också att det ibland är
strategiskt viktigt att arbeta både med standardprodukter och klientanpassade
produkter, i och med att utveckling av klientanpassade produkter kan vara en bas för
att utveckla standardsortimentet (produktrepertoaren).

Ett viktigt budskap med processorienteringen är att möta klienters behov. Genom att
indela verksamheten i olika processtyper för att hantera specifika klienter och skapa
förutsättningar för interaktion med specifika klienter kan en beredskap åstadkommas
för att möta nuvarande och framtida klienters behov. Att förädla produkter för
potentiella klienter är ett led i att etablera en beredskap för framtida interaktion med
specifika klienter.

8.1.5 Förutsättningsprocesser

Att åstadkomma en beredskap för verksamhetens interaktion med specifika klienter
handlar inte enbart om att ta fram produkter för eventuell vidareförädling och leverans.
Det handlar också om att skapa andra förutsättningar som stöd i producentens
handlande. Exempel på sådant förutsättningsskapande kan exempelvis vara att
utveckla instrument, att etablera kunskapsmässiga förutsättningar, att ta hand om och
sprida erfarenheter, införskaffande av utrustning (instrument), utveckling av metoder
(se Goldkuhl & Röstlinger, 1998). Förutsättningsprocesser innehåller sådana
förutsättningsskapande handlingar5 och interagerar ibland med externa förutsättnings-
skapare.

En typ av förutsättningsprocess är generell produktutveckling, vilket är samlings-
begrepp för utveckling och underhåll av produkter för potentiella klienter. Centralt i
denna avhandling är produktbegreppet, vilket är ett sammanfattande begrepp som

                                             
5 Jämför stödjande aktiviteter i Porters (1985) värdekedjemodell.
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uttrycker verksamhetens potentiella leverans av värde. Företag (producenter) står
ständigt inför utmaningar på grund av konkurrens, teknikutveckling och förändrade
sociala omständigheter (Lindberg m fl, 1993). Organisationens utbud av produkter
behöver därför underhållas och kontinuerligt vidareutvecklas. Processer för generell
produktutveckling syftar till att utveckla nya produkter, underhålla och vidareutveckla
befintligt produktutbud samt skapa förutsättningar för avveckling av produkter. Till
skillnad från klientunik produktutveckling som sker i verksamhetens leveransprocesser
är processer för generell produktutveckling orienterade mot att upprätthålla ett
produktutbud som skall vara attraktivt vid kommande interaktion med specifika
klienter.

Förutsättningsprocesser innehåller således ”utvecklingsinriktade” handlingar som
utförs för potentiella klienter. Försörjningsprocesser, vilka också består av handlingar
som utförs för potentiella klienter, innehåller operativt inriktade handlingar.

8.1.6 Sammanfattning – verksamhetens olika processtyper

Ovan har ett antal grundläggande processtyper identifierats som viktiga för att
säkerställa överenskommelse om, fullföljande av och avslutning av uppdrag gentemot
verksamhetens klienter. Dessa är:

• Leveransprocesser, vilka inbegriper interaktion med och leverans av värde till
verksamhetens specifika klienter

• Försörjningsprocesser, vilka inbegriper tillhandahållande av underlag för
verksamhetens potentiella klienter för att skapa förutsättningar för interaktion med
verksamhetens specifika klienter

• Förutsättningsprocesser, vilka inbegriper etablering av förutsättningar för
producentens handlingar (utom tillhandahållande av underlag), som är viktiga vid
verksamhetsutövande

Verksamhetens olika processtyper kan avgränsas i förhållande till varandra genom att
beakta karaktären på processtypens handlingar (se nedanstående tabell). En skillnad
görs dels mellan utvecklingsinriktade och operativa handlingar, dels om handlingarna
utförs för specifika eller potentiella klienter. Tabellen nedan visar att leveransprocesser
kan innehålla både utvecklingsinriktade och operativa handlingar.

Tabell 8-1: Avgränsning av olika processtyper

Klienttyp
Innehåll

Potentiella klienter Specifika klienter

Utvecklingsinriktade handlingar Förutsättningsprocesser Leveransprocesser
Operativa handlingar Försörjningsprocesser Leveransprocesser

Inom ramen för respektive processtyp sker interaktion med producenter och klienter,
där dessa kan vara interna eller externa. Karaktäristiskt för leveransprocesser är att
dessa innehåller interaktion med externa klienter samt interna och/eller externa
försörjare (producenter). Försörjningsprocesser däremot innehåller interaktion med
interna klienter samt interna och/eller externa försörjare (producenter).  Den tredje
processtypen, d v s förutsättningsprocesser, innehåller interaktion med interna
försörjare och interna klienter, samt eventuellt med externa förutsättningsskapare
(producenter). Den totala verksamheten, som på en högre abstraktionsnivå än process-
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typen, är både producent och klient och interagerar med externa klienter och externa
försörjare. Som en konsekvens av att verksamheten delas in i delprocesser för att ta, ge
och vidareföra uppdrag kan verksamhetens processtyper komma att innehålla
interaktion med interna parter (intern producent eller intern klient).

Baserat på uppfattningen om att uppdrag tas, ges och vidareförs i verksamheten blir
det också viktigt att relatera dessa typer av processer till varandra. Ovanstående
identifierade processtyper existerar som varianter. Som en konsekvens av att relatera
variantprocesser av olika processtyper till varandra har också en fjärde typ av process
identifieras. Denna benämns förädlingsprocess och innehåller förädling för både
potentiella och specifika klienter.

En indelning av verksamheten i olika processtyper behöver ta sin utgångspunkt i
verksamhetens sätt att interagera med klienter. Förutsättningar för denna interaktion
skapas genom förutsättningsprocesser (såsom exempelvis generell produktutveckling)
och försörjningsprocesser. Processorientering innebär bland annat att utgångspunkten
tas i tillfredsställandet av verksamhetens externa klienter. Förutsättningar för detta
tillfredsställande skapas genom att betrakta verksamheten som bestående av både
processer av förutsättningsskapande karaktär och leveransprocesser. I verksamheter
sker samverkan både med organisationens (producentens) omgivning, d v s med
klienter, försörjare och förutsättningsskapare, och internt, d v s inom olika typer av
processer (se Figur 8-6). ”Processpilarnas” riktning visar att verksamhetens handlingar
är orienterade mot den/dem som verksamheten är till för.

Förutsättnings- 
processer

Försörjnings- 
processer

Leverans- 
processer

KlientFörsörjare

 Verksamhet 

Förutsättnings- 
skapare

Figur 8-6: Verksamheter – en intern samverkan mellan olika processtyper med
utgångspunkt i verksamhetens samverkan med omgivningen

8.2 Verksamhetsprocessers delar

Verksamhetsprocesser existerar i varianter, s k variantprocesser. En variantprocess
tillhör en processtyp. I föregående avsnitt gjordes en indelning av verksamheten i tre
grundläggande processtyper. I detta avsnitt problematiseras verksamhetsprocessers
delar. Först förs en diskussion om beståndsdelar i överlagrade variantprocesser. Där-
efter problematiseras processtypers variantprocesser.
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8.2.1 Överlagrade variantprocessers beståndsdelar

I Lind (1996a) betraktas en verksamhet som bestående av flera affärsprocesser, d v s
flera variantprocesser, som är överlagrade. Med överlagring avses att variant-
processerna samexisterar och samutnyttjar gemensamma infrastrukturer och resurser i
verksamheten. Att variantprocesser samexisterar innebär att det samtidigt genomförs
olika handlingar i olika processtyper.

En variantprocess består av delprocesser. Överlagrade variantprocesser innebär att
verksamhetens variantprocesser kan innehålla samma delprocesser. I Lind (1996a)
identifierades återanvändbara delprocesser (tidigare kallat aktivitetssamlingar enligt
Lind (ibid)) som ett sätt att tala om denna aspekt av överlagring. Ett exempel på en
återanvändbar delprocess i denna avhandling är transportplanering (TP1) i affärs-
processerna direktproduktionskund (se bilaga 1:1) och standardlagerkund (se bilaga
1:2) hos Structo. I och med att verksamheten betraktas som bestående av ett antal
överlagrade variantprocesser innebär detta att samma handling utförs i olika
verksamhetssammanhang. Handlingar utförs av aktörer, vilket innebär att aktörer
genom detta tänkande utför handlingar i olika variantprocesser i olika sammanhang.

En och samma delprocess kan således vara en ”byggkloss” i flera olika variant-
processer, d v s delprocesserna är återanvändbara. Strävan blir därför att samtidigt som
olikheter beskrivs i form av variantprocesser också åstadkomma likartad hantering i de
delar av variantprocesserna där det är möjligt, d v s sträva efter att variantprocesserna
blir uppbyggda av återanvändbara (standardiserade) delprocesser. Skillnaden mellan
två variantprocesser är inte att all hantering är olika i respektive variantprocess, utan
det är den unika sammansättningen av delprocesser till en helhet som utgör
variantprocessen. Indelningsmässigt blir då skillnaden mellan två variantprocesser att
en eller flera delprocesser är unika för respektive variantprocess alternativt att
respektive variantprocess utgörs av en unik sammansättning av delprocesser.
Nedanstående figur illustrerar uppbyggnaden av överlagrade variantprocesser som
består av återanvändbara delprocesser. Figuren visar uppbyggnaden av tre överlagrade
variantprocesser bestående av tre delprocesser. Delprocesserna B2 och C1 är
återanvändbara i betydelsen att de förekommer i två variantprocesser.

A2

A1

A3

B2

B1

C2

C1

Återanvändbara 
delprocesser

Överlagrade  
variantprocesser

Del-  
 processer  

(delar)

Variant-  
 processer  

 (helhet)

A1 B1 C1

A2 B2 C2

A3 B2 C1

Figur 8-7: Överlagrade variantprocesser bestående av återanvändbara delprocesser
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8.2.2 Processtypers variantprocesser

I denna avhandling har en separation gjorts mellan klientkontaktsprocesser, i form av
leveransprocesser, å ena sidan och förutsättningsskapande processer, i form av
försörjnings- och övriga förutsättningsprocesser, å andra sidan. De processgrafer som
använts för att modellera verksamhetens variantprocesser innehåller både kund-till-
kund-processen och dess stödprocesser (enligt tidigare använd terminologi i samband
med fallstudierna6), där stödprocesserna syftar till att skapa förutsättningar för kund-
till-kund-processen. Översatt till den vidareutvecklade terminologin, bestående av
olika processtyper, innebär detta att varje variantprocess innehåller en kombination av
en leveransvariant och eventuellt flera försörjningsvarianter.

I samband med processbestämning i tillämpning (se kapitel 5) har en problematisering
av verksamhetens olika sätt att interagera med specifika klienter gjorts, där olika
varianter av denna interaktion synliggjorts. Detta innebär att verksamheters leverans-
processer är av variantkaraktär. De processer, d v s stödprocesser enligt tillämpad
terminologi, som ligger till grund för att tillhandahålla underlag för leverans-
processerna kallas nu för försörjningsprocesser. De har visualiserats genom att
separera handlingar som utförs för specifika externa klienter, vilka sker i leverans-
processerna, från handlingar som utförs för potentiella externa klienter. Det existerar
m a o en relation mellan leveransprocesser och försörjningsprocesser, där det är rimligt
att också betrakta försörjningsprocesser av variantkaraktär. Det finns således olika
försörjningsprocesser som försörjer olika leveransprocesser i verksamheten.

De empiriska observationerna visar dessutom att det existerar ett tänkande om olika
typer av förutsättningsprocesser. Detta har sin grund i att det krävs andra förut-
sättningar än tillhandahållande av underlag som förutsättning för process-
genomförande. Exempel på olika typer av förutsättningsprocesser är produktunderhåll,
marknadsföring och instrumentutveckling.

8.3 Kriteriebehov vid processbestämning

I föregående kapitel presenterades ett vidareutvecklat processbegrepp. En viktig essens
i detta vidareutvecklade processbegrepp är betydelsen av förståelse för verksamhetens
aktörsrelationer och produkter för att bestämma leverans- och försörjningsvarianters
yttre egenskaper, d v s yttre egenskaper för operativa processer, vid process-
bestämning.

Ett kriterium är ett bedömningsbegrepp. Ett kriterium är något som används vid
bedömning, d v s något som man bör rikta uppmärksamheten mot, i detta fall vid
processbestämning. Aktörsrelation och produkt betraktas som två klasser av kriterier
vilka innehåller en mängd aspekter att rikta uppmärksamheten mot i samband med
processbestämning. I kapitel 9 till 12 kommer innebörd till dessa klasser av kriterier att
ges.

                                             
6 I fallstudierna (se kapitel 5) har processgrafen (se Lind, 1996a) använts för att visualisera
verksamheters variantprocesser.
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Att avgränsa leverans- och försörjningsvarianter i förhållande till varandra innebär att
det finns ett behov av att göra en horisontell avgränsning. Med horisontell avgränsning
menas att dessa variantprocesser behöver avgränsas i förhållande till varandra. För
detta ändamål kan en matris enligt figur 8-8 användas.

      Produkt 
Aktörsrelation

Variant- 
process A

Aktörs- 
relation 1

Aktörs- 
relation 2

---

Produkt 1

Variant- 
process B

Variant- 
process C

Produkt 2

Figur 8-8: Matris för avgränsning av variantprocesser

I matrisen ovan framgår det att aktörsrelation och produkt, vilka är benämningar på
olika klasser av kriterier, utgör avgränsningskriterier och att man genom att kombinera
produkt med aktörsrelation kan identifiera leverans- och försörjningsvarianter. Det är
inte säkert att alla kombinationer av aktörsrelation och produkt är lämpliga att göra för
att identifiera sådana variantprocesser. Vissa kombinationer (visualiserade genom
kombinationen av produkt 1 och aktörsrelation 2 i matrisen ovan) kan vara olämpliga.

Kriterier för horisontell avgränsning av leverans- och försörjningsvarianter har således
sin grund i de samverkande aktörernas relationer (roll- och handlingsrelationer) och
den produkt som exponeras, specificeras, förädlas och levereras till klienten. Kriterier
för att avgöra vilka försörjningsvarianter som tillhandahåller underlag till vilka
leveransvarianter behöver också hittas. Relationen mellan en försörjningsvariant och
en leveransvariant är av sekventiell karaktär, och grundas i de underlagsbehov som
leveransvarianten har, vilka i sin tur har sin grund i den produkt som skall levereras till
klienten. Resultatet från en försörjningsvariant är en produkt som används som
”råvara” i en leveransvariant.

En verksamhet delas dessutom in i olika typer av förutsättningsprocesser.
Förutsättningsprocesser innehåller ”utvecklingsinriktade handlingar” för att skapa
förutsättningar för producentens handlande. Försörjningsprocesser innehåller också
förutsättningsskapande handlingar, men dessa är mer operativa till sin karaktär. I en
verksamhet existerar olika typer av förutsättningsprocesser, vilka behöver avgränsas i
förhållande till varandra. Identifiering av verksamhetens olika processtyper har gjorts
baserad på den praktikgeneriska modellen (se Goldkuhl & Röstlinger, 1998). En grund
för att avgränsa olika typer av förutsättningsprocesser i förhållande till varandra, s k
horisontell avgränsning, är genom användning av olika förutsättningskategorier i den
praktikgeneriska modellen. Exempel på sådana kategorier är instrument, kunnande,
normer och erfarenheter.

Det råder dessutom sekventiella relationer mellan olika typer av förutsättnings-
processer samt mellan olika typer av förutsättningsprocesser och leverans- respektive
försörjningsvarianter.

Sammanfattningsvis kan därför sägas att det finns behov av kriterier för:

• Horisontell avgränsning av leveransvarianter
• Horisontell avgränsning av försörjningsvarianter
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• Horisontell avgränsning av olika typer av förutsättningsprocesser
• Sekventiell relatering av leverans- och försörjningsvarianter
• Sekventiell relatering av olika typer av förutsättningsprocesser och leverans-

varianter
• Sekventiell relatering av olika typer av förutsättningsprocesser och försörjnings-

varianter
• Sekventiell relatering av olika typer av förutsättningsprocesser

Figur 8-9 visar hur avgränsning av försörjnings- och leveransvarianter sker separat
genom användning av kriterieklasserna produkt och aktörsrelation. Denna avgränsning
görs genom att kombinera de två kriterierna i en matris för respektive typ av process
(se de två övre matriserna). Avgränsningen av dessa typer av processer leder till en
möjlighet att identifiera försörjnings- och leveransvarianter. Dessa varianter relateras
sedan till varandra (den nedre matrisen), och denna relatering innebär en identifiering
av vilka försörjningsvarianter som försörjer vilka leveransvarianter. Denna relatering
medför också att olika varianter av förädling identifieras (se avsnitt 8.1.4).

Prod. 1 Prod.  2

---FV1
Aktörs- 

relation 1

Aktörs- 
relation 2

--- FV2

Prod.  1 Prod. 2

LV2LV1
Aktörs- 

relation 1

Aktörs- 
relation 2

LV3

LV1 LV2

X---FV1

FV2 X X

LV3

X

---

$YJUlQVQLQJ DY I|UV|UMQLQJVYDULDQWHU �)9� $YJUlQVQLQJ DY OHYHUDQVYDULDQWHU �/9�

5HODWHULQJ DY I|UV|UMQLQJV� RFK OHYHUDQVYDULDQWHU

Figur 8-9: Principskiss: Matriser för horisontell avgränsning och
sekventiell relatering av verksamhetens operativa processer

Försörjningsprocessen är leveransprocessens producent, och leveransprocessen är då
klient till försörjningsprocessen. Detta innebär att försörjningsprocessen genom sina
handlingar tillhandahåller underlag baserat på leveransprocessens behov. Kriterier för
sekvensrelationen mellan leverans- och försörjningsvarianter har därför sin grund i den
produkt som används som underlag i leveransvarianter.

Här är det viktigt att betona att det inom varje leveransvariant behöver säkerställas att
underlag skapas för denna process genom att tillgodose försörjaren (försörjnings-
processen) med information avseende reserverat och taget underlag. Behov av
underlag är baserade på den externa klientens behov. På samma sätt etableras det inom
ramen för försörjningsprocesser överenskommelser med externa försörjare, och
överenskommelserna är baserade på prognostiserade behov. Varje process innehåller
alltid interaktion med både klienter och försörjare, d v s varje process betraktas dels
som klient gentemot en part dels som producent gentemot en annan. Det är därför
viktigt att dessa båda typer av interaktioner tillgodoses genom processens handlingar.



Kapitel 8

232

Relationen mellan leverans- och förutsättningsprocesser, mellan försörjnings- och
förutsättningsprocesser och mellan olika typer av förutsättningsprocesser består i
interna producent-klient-relationer. I och med att försörjnings- och leveransprocessers
handlingar både tillhandahåller underlag till och mottar resultat från förutsättnings-
processer behöver sekventiella relationer uttryckas mellan olika typer av
förutsättningsprocesser och försörjnings- och leveransvarianter.

8.4 Sammanfattning: Referensmodell för processbestämning

Detta kapitel har som syfte att presentera en referensmodell för processbestämning.
Denna referensmodell identifierar behov av kriterier vid processbestämning. Jag har
valt att dela upp denna referensmodell i två olika delar, dels en del för operativt
verksamhetsutövande, dels en del som tar sin utgångspunkt i verksamhetens skapande
av förutsättningar för detta operativa utövande.

Den första delen av modellen pekar på behovet av att avgränsa försörjnings- och
leveransvarianter i förhållande till varandra (horisontell avgränsning) samt att relatera
dessa variantprocesser till varandra (sekventiell relatering). Nedanstående figur
beskriver den första delen av referensmodellen.

(Sekvensiell relatering)

Klient
Producent 

/ Klient

 Producent 
 / Klient

Försörj.  
(prod.)

Rollrelation Rollrelation 

Handlingsrelation Handlingsrelation

LeveransprocesserFörsörjningsprocesser

Verksamhet = Producent

Överlagrade variantprocesser med  
återanvändbara delprocesser 

(Horisontell avgränsning)

Om produkter Om produkterOm produkter

Figur 8-10: Referensmodell (del 1) för processbestämning (operativt
verksamhetsutövande)

Ovanstående figur visar relationer mellan försörjnings- och leveransprocesser och
deras omgivning. Den horisontella avgränsningen vad gäller såväl försörjnings-
processer som leveransprocesser görs genom en kombination av kriterier från kriterie-
klasserna produkt och aktörsrelation. Den sekventiella relateringen av försörjnings-
varianter och leveransvarianter till varandra sker genom användning av kriterieklassen
produkt. Försörjningsprocesser tillhandahåller underlag för leveransprocesserna.

Både försörjnings- och leveransprocesserna innehåller delar av verksamhetens
produktionsprocesser. Produktionsprocessen överskrider försörjnings- och leverans-
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processen. Produktionsprocesserna består bland annat av verksamhetens förädlings-
processer, där olika delar av förädlingen görs i försörjningsprocesserna och andra delar
av förädlingen görs i leveransprocesserna. På detta sätt kommer verksamhetens
produktion att baseras på uppdrag som formuleras tillsammans med verksamhetens
klienter, vilka sedan förs vidare in i verksamheten. För att åstadkomma produkter
(underlag) till leveransprocesserna behöver relationer etableras med försörjare.

Att fokusera på hur resultat tas fram, d v s hur transformationen sker i enlighet med en
transformationsorienterad syn på process, ser jag inte som avgörande för avgränsning
och indelning av verksamhetens processer. Sättet som transformation sker på är
snarare en konsekvens av den indelning som görs, dels vad gäller de varianter som
existerar av försörjnings- respektive leveransprocesser, dels relationen dem emellan.
Transformation handlar om operativt verksamhetsutövande.

Den andra delen av referensmodellen visar förhållandet mellan operativt verksamhets-
utövande, d v s försörjnings- och leveransprocesser, och utvecklingsinriktat
verksamhetsutövande, d v s förutsättningsprocesserna. Denna del av referensmodellen
pekar på behovet av att särskilja olika förutsättningsprocesser i förhållande till
varandra samt att relatera olika förutsättningsprocesser till processer för operativt
verksamhetsutövande. Figur 8-11 beskriver denna andra del av referensmodellen.

 Producent / 
klient

 Producent / 
klient

Förutsättnings- 
skapare

  Producent / 
klient

Försörjnings-  
processer

 Producent / 
Klient

Leverans-  
processer

 Operativt verksamhetsutövande 

Förutsätt- 
nings- 

processer

Om underlag & förutsättningar

 Roll-  
 relation  

  Roll-  
 relation  

Om förutsättningar

Figur 8-11: Referensmodell (del 2) för skapande av förutsättningar för operativt
utövande
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På samma sätt som det råder verksamhetsinterna relationer mellan försörjnings- och
leveransprocesser råder det också verksamhetsinterna relationer mellan förutsättnings-
processer och processer för operativt verksamhetsutövande. Dessa relationer innebär
bland annat ett tillhandahållande av olika förutsättningar baserade på erfarenheter. I
förutsättningsprocesser sker samverkan med externa förutsättningsskapare till vilka
aktörsrelationer utvecklas genom interaktion.

Det finns således behov av kriterier för horisontella relationer mellan processer av
samma processtyp. Det existerar också relationer mellan processerna internt i
verksamheten, både mellan försörjnings- och leveransprocesser samt mellan
förutsättningsprocesser och de andra processtyperna. Det finns därför behov av att
uttrycka sekvensrelationer mellan olika processer, såsom variantprocesser, av olika
processtyper. Användning av kriterier för horisontell avgränsning och sekventiell
relatering fördjupas i kapitel 9 till 12.

En verksamhet har normalt både externa försörjare och externa klienter. En process,
har precis som en verksamhet, både försörjare och klienter. Konsekvensen av att dela
in en verksamhet i processer blir att interaktion inom en process kan ske med interna
klienter och/eller interna försörjare. Inom försörjningsprocesser sker inte interaktion
med den externa klienten, vilket innebär att försörjningsprocessers klient är intern.
Dessutom kan försörjningsprocesser ha interna försörjare. Inom leveransprocesser sker
interaktion med externa klienter och försörjaren kan vara intern eller extern. Extern
försörjare för leveransprocesser är bland annat fallet vid klientspecifik förädling (se
Figur 8-5) i de fall försörjning till verksamheten baseras på klientspecifika behov.
Inom förutsättningsprocesser sker interaktion med interna försörjare och klienter, men
också med externa förutsättningsskapare. Denna processyn är konsekvensen av att
aktörsrelation används som en viktig avgränsningsklass av kriterier. Genom att
anlägga ett variantprocessperspektiv på en verksamhet kommer verksamhetens
variationer i handlande gentemot såväl externa försörjare som externa klienter att
lyftas fram.

Vid interaktion med externa försörjare, externa klienter eller externa
förutsättningsskapare är det viktigt att fundera kring vilka aktörsrelationer som råder
(eller skall råda) och vilka produkter som är underlag och/eller resultat. Vid samspelet
mellan olika processer (vid exempelvis samspelet mellan försörjnings- och leverans-
processer) är det framförallt viktigt att säkerställa vilken produkt som tillhandahålls,
och därmed vilket förädlingsvärde hos produkten som tillhandahålls av en process för
en annan.

De tre grundläggande processtyperna, d v s försörjnings-, leverans-, och
förutsättningsprocesser, som denna avhandling problematiserar kring kan ses som
samlingsbegrepp för grundläggande karaktäristiska verksamhetshandlingar. Exempel
på andra typer av processer är lednings- och förändringsprocesser. Kunskap om
försörjnings-, leverans- och förutsättningsprocesser bör vara en rimlig utgångspunkt
för identifiering av andra typer av processer. Finns det inget att leda eller förändra så
finns det inte heller något syfte med andra typer av processer. Med andra ord så finns
det först ett behov av att utveckla kunskap om handlingar som ovan nämnda grund-
läggande processtyper handlar om.
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8.5 Begrepp för diskussion om processbestämning

I samband med diskussionen om processbestämning i kommande kapitel 9 till 12
används ett antal begrepp (meta-begrepp) som grund. Dessa begrepp presenteras i
detta kapitel för att möjliggöra en problematisering av kriterier att använda vid
processbestämning i fortsättningen av denna del av avhandlingen.

Utgångspunkten tas i den processtyp som diskussionen kretsar kring (se nedanstående
figur). Avgränsning och indelning berör olika aspekter inom ramen för en och samma
processtyp. Det vidareutvecklade processbegreppet innebär indelning av verksamheten
i flera processtyper, och dessa behöver avgränsas i förhållande till varandra.
Övergripande yttre egenskaper för varje processtyp är grunden för avgränsning av
processtyperna i förhållande till varandra, varför de övergripande yttre egenskaperna
för respektive processtyp behöver preciseras. Med utgångspunkt i de övergripande
yttre egenskaperna kan en indelning av processtypen i delar göras. Detta görs genom
att precisera övergripande inre egenskaper, vilket innebär en bestämning av essentiella
delar hos en viss processtyp.

Vidare görs en horisontell indelning för en viss processtyp, vilket tar sig uttryck i
processtypens variantprocesser. Dessa variantprocesser behöver avgränsas i för-
hållande till varandra, vilket innebär bestämning av variantprocessens yttre egen-
skaper. Detta görs genom användning av kriterier tillhörande olika kriterieklasser. För
varje processtyp existerar det en eller flera klasser av kriterier i vilka det ingår en
samling av kriterier som kan användas som grund för att bestämma de yttre egen-
skaperna för en variant av processtypen. Klassen av kriterier med dess samling av
kriterier motsvarar de kategorier som ingår i synsättet över processer (det vidare-
utvecklade processbegreppet).

Med utgångspunkt i de yttre egenskaperna för en viss variantprocess kan indelning av
variantprocessen ske i olika delar. Denna indelning innebär bestämning av
variantprocessens inre egenskaper. Figur 8-12 beskriver relationen mellan de begrepp
(meta-begrepp) som används för att diskutera kring bestämning, d v s avgränsning och
indelning, av en viss processtyp med tillhörande variantprocesser i kapitel 9 till 12.
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Figur 8-12: Meta-begrepp för problematisering av processbestämning
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8.6 Empiriska observationer och processtyper

I kapitel 9 till 12 problematiseras den empiri som finns återgiven i kapitel 5. Detta
innebär att empirin, såväl primär- som sekundärempiri, betraktas utifrån det synsätt
som det vidareutvecklade processbegreppet med tillhörande processtyper innebär. De
processtyper som argumenterats för och presenterats i detta kapitel har inte använts
som explicita kategorier vid processbestämning i tillämpning (se avsnitt 8.2.2).
Processtyperna med dess variantprocesser kan dock härledas från empiriska data. I
nedanstående tabell illustreras vilka typer av processer som kan härledas från ett
specifikt empirisk fall.

Tabell 8-2: Olika processtyper i primär- och sekundärempiri

Leveransprocess Försörjningsprocess Förutsättningsprocess
Primärempiri
1. Structo X X X
2. Nässjö Inredningar X X
3. Tambox X
4. ABB Infosystems X X
5. Ragnars Inredningar X X
6. Hallsbergs psyk. X
7. Astra Draco X X
8. Torvalds Trävaru X X

Sekundärempiri
9. MHK X X
10. Hemtjänsten X X
11. Sjöfartsverket X X
12. Turistbyrån X X X
13. Netshop X X

I kapitel 9 till 11 diskuteras avgränsning och indelning av respektive processtyp. Detta
innebär bl a att resonemang förs inom respektive avsnitt om olika varianter av
respektive processtyp som kan härledas från de empiriska observationerna. Varianter
av respektive processtyp identifieras alltså i dessa kapitel. I kapitel 12 förs sedan
resonemang om hur dessa varianter av respektive processtyp relaterar till varandra i de
fall, då flera olika processtyper identifierats.
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9 Avgränsning och indelning av leveransprocesser
I föregående kapitel presenterades en referensmodell avseende processbestämning, där
tre olika processtyper (leverans-, försörjnings- och förutsättningsprocesser)
identifierades. Detta kapitel behandlar den första processtypen, leveransprocesser.

Kapitlet inleds med en karaktärisering av leveransprocesser, vad gäller yttre och inre
egenskaper på en övergripande nivå, d v s en typnivå. I detta avsnitt identifieras också
olika typer av leveransprocesser. Därefter diskuteras avhandlingens empiri gällande
grunder för att bestämma leveransvarianter (bestämning av leveransvarianter i
praktiken). Detta görs för varje fallstudie, såväl primär- som sekundärempiri, genom
identifiering av de delar av verksamheten som kan anses utgöra leveransprocesser.
Detta innebär också att den bestämning av verksamhetsprocesser som gjorts i primär-
empirin (kapitel 5) i förekommande fall kan komma att ifrågasättas.

Med inspiration från de olikheter som leveransvarianterna innehåller kommer
leveransprocessers olikheter vid interaktion med specifika klienter sedan att
problematiseras. Denna del innehåller en diskussion dels om olikheter vad gäller grad
av klientanpassning, dels om olikheter vad gäller interaktion med specifika klienter i
leveransprocesser. I samma del tas också konsekvenserna av leveransprocesser upp
vad gäller standard- kontra klientanpassade produkter och därmed den interaktions-
logik som blir en konsekvens av en sådan produktindelning.

Leveransprocessers samspel med försörjningsprocesser samt den interaktion som sker
med externa fullföljare och externa försörjare i leveransprocesser problematiseras
därefter för att säkerställa, att överenskommelser med den externa specifika klienten
görs på goda grunder. Med tanke på att processtänkande tar sin utgångspunkt i den
externa klienten så innebär denna diskussion också att förutsättningar skapas för att
diskutera de andra två processtyperna.

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de två identifierade kriterieklasserna,
d v s aktörsrelation och produkt, för horisontell avgränsning av leveransvarianter.
Denna del innehåller även en diskussion om hur kriterier från dessa kriterieklasser kan
kombineras med varandra för att på så sätt skapa underlag för förslag på arbetssätt vid
processbestämning som presenteras i kapitel 13.

9.1 Leveransprocessers övergripande egenskaper

En leveransprocess är den process som innehåller interaktion med verksamhetens
specifika klienter. En leveransprocess innehåller handlingar för att komma överens om
uppdrag med specifika klienter samt för att fullfölja och avsluta dessa uppdrag.
Handlingarna i leveransprocessen styrs av uppdrag från specifika klienter.

I leveransprocessen sker interaktion med olika verksamhetsexterna roller, vilka är:

• specifika klienter för att överenskomma om och fullfölja uppdrag
• externa fullföljare för att realisera gjorda åtaganden gentemot den specifika

klienten
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• externa försörjare i de fall där det inte skapas förutsättningar för potentiella klienter
i verksamhetens försörjningsprocesser

Det råder dessutom ett samspel mellan leveransprocesser och andra processer i
verksamheten. Detta samspel innebär kontextuella överlappningar. Kontextuella
överlappningar mellan leveransprocesser och försörjningsprocesser innebär att det i
leveransprocesser:
• tas del av information om möjligt underlag och underlag att använda för eventuell

vidareförädling i leveransprocessen
• tillhandahålls information om reserverat och ”taget” underlag för koordination av

underlagsförsörjning i försörjningsprocessen

Kontextuella överlappningar mellan leveransprocesser och förutsättningsprocesser
innebär att det i leveransprocesser:

• tas del av förutsättningar, d v s resultat av förutsättningsprocesser, för leverans-
processens genomförande

• tillhandahålls underlag för förutsättningsprocessers genomförande

Leveransprocessers handlingar baseras på överenskommelser med interna
uppdragsgivare1. Innehållet i dessa överenskommelser är bl a rolluppdrag avseende
vilka och möjliga volymer av produkter att komma överens med specifika klienter om.

Ofta, bland annat vid affärsinteraktion, innebär de åtaganden som görs gentemot den
specifika klienten ett krav på ett motåtagande. Detta innebär att överenskommelsen
som görs mellan den specifika klienten och producenten i leveransprocessen innehåller
åtaganden från producentens sida att eventuellt förädla och leverera en viss produkt
och från den specifika klientens sida att göra en motprestation (ofta i form av
ekonomisk ersättning). BAT-modellen (se Goldkuhl, 1998a; Axelsson m fl, 2000) är
ett exempel på en modell som beskriver hur interaktion kan ske mellan producent och
klient i samband med överenskommelse, fullföljande och avslutning. BAT-modellen
bygger på en symmetri i betraktande av producent och klient.

Överenskommelsen mellan producenten och klienten handlar om den produkt som
organisationen har förmåga att leverera till klienten. En produkt kan betraktas som
bunden eller självständig (se Röstlinger & Goldkuhl, 1999). Med bunden avses att
produkten inte kan konsumeras som en självständig enhet utan att den är samman-
länkad med antingen en tillhörighet eller en klient. Med självständig avses att
produkten kan hanteras som en separat enhet. ”Att en produkt är självständig kan alltså
enbart gälla vid vara för överlåtelse och begränsat tillhandahållen vara” (ibid, s 27).
Produkten är således bunden för övriga mellanproduktklasser (se avsnitt 7.3.4).

Vad gäller producentens handlingar för den specifika klienten i leveransprocesser kan
tre processdelar urskiljas: 1) Att komma överens om uppdrag med den specifika
klienten, 2) Att förädla produkten genom förändring av underlagets karaktäristika och
3) Att leverera (”överlämna”) produkten genom att göra produkten tillgänglig för bruk

                                             
1 Med interna uppdragsgivare kan avses rolluppdragsgivare och produktuppdragsgivare. Jag väljer att
inte göra någon distinktion mellan olika typer av interna uppdragsgivare i denna avhandling. För en
fördjupad diskussion om interna uppdragsgivare se avsnitt 12.2.
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av klienten2. Underlaget är således centralt för processgenomförandet. Vid produkt-
klassen tillhandahållen vara utgör självständiga produkter underlag för processen. Vid
behandling eller förflyttning av klienten utgör klienten underlag och vid behandling
eller förflyttning av klientens tillhörighet utgör klientens tillhörighet underlag. ”För
produktklasserna behandling och förflyttning baseras framställning av produkten på
bidrag från klienten” (ibid, s 34).

Förädling och leverans kan ske separerat eller integrerat (ibid). Separerat gäller då
förädling kan ske avskilt från leverans av produkten. Integrerat gäller då leveransen är
integrerad i förädlingen. I nedanstående figur visualiseras olika typer av leverans-
processer och deras delprocesser baserat på om produkten är självständig eller bunden
samt om förädling och leverans sker separerat eller integrerat. I leveransprocesser
finns alltid en del som handlar om att komma överens om uppdraget med den specifika
klienten. Om produkten är självständig kan två möjliga typer av leveransprocesser
(1+2+3 och 1+3) identifieras. Den första typen (1+2+3) innebär att förädling görs för
den specifika klienten. Den andra typen (1+3) innebär att klientspecifik förädling
saknas. Om produkten är bunden kan ytterligare två möjliga typer av leveransprocesser
(1+4 och 1+5+6) identifieras. Den första typen (1+4) är det fall då klienten medverkar
vid processgenomförandet, vilket gäller vid behandling eller förflyttning av klient. Den
andra typen (1+5+6) är det fall då klientens tillhörighet behandlas eller förflyttas.

Klientspecifik 
förädling  

2

Leverans till den 
specifika klienten  

3

Integrerad 
förädling för och 
leverans till den 
specifika klienten 

4

Komma överens 
om uppdrag med 

specifik klient 

1

Självständig  
produkt  

(underlag =  
självständig  

produkt)

Bunden produkt  
(underlag =  
klient eller  

klients  
tillhörighet)

Klientspecifik 
förädling 

5

Leverans till den 
specifika klienten 

6

Figur 9-1: Olika typer av leveransprocesser

En produkt kan också vara av två olika produkttyper: standard eller klientanpassad.
En klientanpassad produkt är en produkt vars karaktäristika inte kan bestämmas före
interaktion med den specifika klienten. Vid förädling av klientanpassade produkter
inverkar klienten på producentens förädlingshandlingar. En standardprodukt är således
en produkt vars karaktäristika kan bestämmas före interaktion med den specifika
klienten. En standardprodukt erbjuds till potentiella klienter.

                                             
2 Dessa tre processdelar avser producentens handlingar för att tillfredsställa klienten. Detta betyder att
leveransprocesser också innehåller andra handlingar, såsom exempelvis producentens och klientens
värdering av fullföljt uppdrag.
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Självständiga produkter kan vara av båda produkttyperna, d v s vara både standard-
produkter och klientanpassade produkter. Självständiga standardprodukter förädlas i
försörjningsprocesser (om det sker någon förädling i verksamheten) och självständiga
klientanpassade produkter förädlas i leveransprocesser. Leverans av självständiga
standardprodukter innebär en typ av leveransprocess (1+3 enligt figur 9-1) medan
förädling och leverans av självständiga klientanpassade produkter innebär en annan
typ av leveransprocess (1+2+3 enligt figur 9-1).

Bundna produkter är mestadels klientanpassade i och med att producentens handlingar
då utförs för den specifika klienten. Det finns dock ett specialfall när bundna produkter
inte är klientanpassade och det är då klienten inte kan inverka på producentens
förädlingshandlingar. Exempel på detta är när samma producenthandlingar utförs för
flera klienter samtidigt, vilket är fallet vid förflyttning av klient eller klients till-
hörigheter baserade på tidigare skapade förflyttningsscheman (turlistor).

En annan viktig skillnad mellan olika typer av leveransprocesser är om ramavtal
hanteras eller inte, d v s om överenskommelser med specifika klienter sträcker sig över
flera avrop eller inte. Detta kan jämföras med de två olika versionerna av BAT-
modellen som idag finns, en för den specifika affärsinteraktionen (Goldkuhl, 1998a)
och en för hantering av långsiktiga affärsrelationer (Axelsson m fl, 2000). Överens-
kommelser som hanteras i leveransprocesser kan därför sägas vara av två typer;
ramavtal eller direktorder. Ramavtal sträcker sig längre över tiden och innehåller en
grupp av transaktioner (se konceptet transaktionsgrupp, avsnitt 7.4.8), medan en
direktorder är mer kortsiktig och handlar om en överenskommelse (se konceptet tran-
saktion, avsnitt 7.4.8), från vilken en leverans sker (se även Lind & Goldkuhl, 2001).

Det är ingen slump att leveransprocess är den processtyp som först presenteras i denna
avhandling i och med att denna är ett uttryck för att klientens behov står i centrum i
samband med processorientering. I leveransprocessen tas utgångspunkten i klientens
behov medan de andra processtyperna, d v s försörjningsprocesser och förutsättnings-
processer, utgör förutsättningar för realiserandet av leveransprocesser. Leverans-
processer har en mycket viktig roll för verksamheten, nämligen att utgöra gränssnittet
mellan organisationen som producent och den specifika klienten. Detta innebär att
krav kan ställas på och erfarenheter förmedlas till verksamhetens andra processtyper.

Valet av begreppet leverans grundar sig i behovet av att tydliggöra att det essentiella
med denna processtyp är leverans av produkter. Leverans måste dock föregås av
erbjudanden till och överenskommelser med specifika klienter, eventuell förädling för
den specifika klienten samt efterföljande handlingar för att uttrycka eventuell till-
fredsställelse från både producent och klient.

9.2 Bestämning av leveransvarianter i praktiken

Denna avhandling innebär bland annat ett försök till problematisering av yttre
egenskaper som är tillämpliga för avgränsning av verksamheters variantprocesser.
Genom att analysera tillämpade bestämningar av leveransvarianter, d v s leverans-
processer av variantkaraktär, utifrån tillämpade kriterier kan följande konstateras:

• Tillämpad avgränsning baseras på en kombination av olika aspekter från
kriterieklasserna aktörsrelation och produkt
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• Tillämpad avgränsning är orienterad mot interaktion mot extern klient vad gäller
produkter som levereras och aktörsrelationen till den specifika klienten. Detta
innebär ett förgivettagande av att se leveransprocessen som producent och därefter
ta konsekvenserna av detta vid vidareförandet av uppdraget, d v s då leverans-
processen betraktas som klient

I detta avsnitt redovisas hur olika kriterier tillhörande olika kriterieklasser tillämpats i
samband med bestämning av yttre egenskaper för leveransvarianter. Denna
redovisning baseras på en analys gjord efter det att processbestämning i tillämpning,
d v s det som redovisas som primärempiri i kapitel 5, genomförts. Detta innebär att
dessa kriterier inte var förkategoriseringar inför processbestämningen, utan en
omdefiniering sker av primärempirin. Dessutom inkluderas i kapitel 5 återgiven
sekundärempiri. Analysen görs per fallstudie.

9.2.1 Bestämning av leveransvarianter hos Structo

Hos Structo rekonstruerades sex affärsprocesser, där varje affärsprocess är namn på en
kombination av en kund-till-kund-process med tillhörande stödprocesser (se avsnitt
8.2.2). Genom att enbart studera kund-till-kund-processerna för respektive affärs-
process går det att konstatera att de yttre egenskaperna för kund-till-kund-processerna
skiljer sig åt. Det är unika kombinationer av kriterier från kriterieklasserna aktörs-
relation och produkt som bestämmer de yttre egenskaperna för respektive kund-till-
kund-process.

Genom att betrakta affärsprocessernas kund-till-kund-processer hos Structo utifrån
kriterieklasserna aktörsrelation och produkt kan olika leveransprocesser av variant-
karaktär, d v s leveransvarianter, identifieras. Dessa är:

1. Ramavtal – standardprodukt
• Leveransplanekund
• Leveransplan - heltrading
• Leveransplan - halvtrading

2. Direktorder – standardprodukt
• Standardlagerkund
• Heltradingkund

3. Direktorder – kundanpassad produkt
• Direktproduktionskund

I nedanstående tabell görs en första horisontell avgränsning av affärsprocessernas
kund-till-kund-processer i form av leveransvarianter. Denna avgränsning är baserad på
det faktum att Structo hanterar självständiga produkter.

Tabell 9-1: Första horisontell  avgränsning av leveransvarianter hos Structo

Produkttyp
Typ av överenskommelse

Standardprodukt Klientanpassad produkt

Ramavtal Leveransplanekund
Leveransplan – heltrading
Leveransplan – halvtrading

---

Direktorder Standardlagerkund
Heltradingkund

Direktproduktionskund
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Enligt tabellen finns det flera kund-till-kund-processer som faller inom ramen för en
och samma kriteriekombination. Detta gäller för såväl ramavtal – standardprodukt som
för direktorder – standardprodukt. Det som skiljer dessa leveransvarianter inom
samma kriteriekombination åt beror på vem som står för fullföljandet av överens-
kommelsen. Är det samma producent som ingår en överenskommelse med den externa
klienten som fullföljer sin del av överenskommelsen, d v s producent som fullföljare,
eller är det någon annan än den som ingår en överenskommelse med den externa
klienten som fullföljer överenskommelsen, d v s extern fullföljare? I nedanstående
tabell har en relatering gjorts till vem som är fullföljare för de kriteriekombinationer
som innebär att det finns fler varianter än en enligt tabellen ovan (tabell 9-1).

Tabell 9-2: Fortsatt horisontell avgränsning av leveransvarianter hos Structo

Fullföljare
Typ av överenskommelse – Produkttyp

Eget fullföljande Extern fullföljare

Ramavtal – standardprodukt Leveransplanekund
Leveransplan – halvtrading

Leveransplan – heltrading

Direktorder – standardprodukt Standardlagerkund Heltradingkund

Tabellen ovan visar att det fortfarande finns två affärsprocessers kund-till-kund-
processer, d v s två leveransvarianter, som inte är avgränsade i förhållande till
varandra. Detta gäller för leveransplanekund och leveransplan-halvtrading. De inre
egenskaperna hos de två leveransvarianterna är identiska. Anledningen till att dessa
affärsprocesser betraktats som två olika sätt att göra affärer på är snarare kom-
binationen av försörjnings- och leveransvarianter. Kombinationen av olika variant-
processer behandlas närmare i kapitel 12. Detta leder till konstaterandet att det i
Structos fall existerar fem leveransvarianter. Dessa är:

• Ramavtal – standardprodukt – eget fullföljande (L1)
• Ramavtal – standardprodukt – extern fullföljare (L2)
• Direktorder – standardprodukt – eget fullföljande (L3)
• Direktorder – standardprodukt – extern fullföljare (L4)
• Direktorder – klientanpassad produkt – eget fullföljande (L5)

Hos Structo existerar det också en sjätte leveransvariant som handlar om att pröva en
produkt som är under utveckling. Structos idédrivna produktutveckling innebär bland
annat ett behov av att pröva den produkt som är under utveckling på någon av Structos
befintliga klienter, vilket med nödvändighet innebär en interaktion med någon / några
utvalda specifik(a) klient(er). Den sjätte leveransvarianten hos Structo benämns därför:

• Pilottillämpning av produkt under utveckling (L6)

9.2.2 Bestämning av leveransvarianter hos Nässjö Inredningar

Hos Nässjö Inredningar rekonstruerades två affärsprocesser, blockorderförsäljning till
butikskedjor och specialtillverkning. Nässjö Inredningars verksamhet är mycket klient-
orienterad i den betydelsen att varje produkt som levereras av verksamheten är unik
för den specifika klienten.

Genom att betrakta affärsprocessernas kund-till-kund-processer hos Nässjö
Inredningar utifrån kriterieklasserna aktörsrelation och produkt kan olika leverans-
varianter identifieras. Hos Nässjö Inredningar säljer man antingen totalkoncept till en
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hel butikskedja eller delkoncept till enskilda butiker. Varje affär betraktas hos Nässjö
Inredningar som ett projekt på grund av att varje leverans är unik (klientanpassad).
Nässjö Inredningar levererar antingen kompleta butiksinredningar eller produkt-
inredningar, där Nässjö Inredningar i vissa fall tar ansvar både för varorna och för
montering av varorna i butiken/butikerna.

I nedanstående tabell görs en horisontell avgränsning av affärsprocessernas kund-till-
kund-processer i form av leveransvarianter. Denna avgränsning är baserad på att
Nässjö Inredningar hanterar bundna klientanpassade produkter. Produkterna är bundna
i och med att de avser behandling av klients tillhörighet.

Tabell 9-3: Horisontell avgränsning av leveransvarianter hos Nässjö Inredningar

Produktkaraktär
Typ av överenskommelse

Komplett butiksinredning Produktinredning

Ramavtal Blockorderförsäljning till
butikskedjor

Blockorderförsäljning till
butikskedjor

Direktorder Specialtillverkning Specialtillverkning

Tabellen ovan visar att kund-till-kund-processerna, d v s leveransvarianterna, hos de
båda affärsprocesserna hanterar de båda produktkaraktärerna. Delar av fullföljandet av
åtagandet gentemot den externa klienten kan ske genom att viss förädling läggs ut på
en extern fullföljare. Det råder dock en stor skillnad mellan leveransvarianterna hos
Structo och Nässjö Inredningar. Hos Nässjö Inredningar genomförs viss förädling hos
en extern fullföljare på grund av bristande kapacitet i den egna produktionen och inte
för att komplettera produktrepertoaren. Att viss förädling genomförs hos externa full-
följare är också ett sätt att hantera säsongsvariationer. Ur ett långsiktigt perspektiv blir
det viktigt att ge uppdrag till externa fullföljare för att värna om deras överlevnad inför
framtida behov hos Nässjö Inredningar.

I och med den höga graden av kundorderorientering som existerar hos Nässjö
Inredningars sätt att göra affärer, där varje affär betraktas som unik, kan det
konstateras att det i Nässjö Inredningars fall existerar två leveransvarianter. Dessa är:

• Ramavtal – klientanpassad produkt - komplett butiks-/produktinredning – eget/
externt fullföljande (L1)

• Direktorder – klientanpassad produkt - komplett butiks-/produktinredning – eget/
externt fullföljande (L2)

9.2.3 Bestämning av leveransvarianter hos Tambox

Hos Tambox rekonstruerades 15 försäljningsprocesser. Dessa processer innebär
interaktion med verksamhetens externa klienter och betraktas därför som en del av
verksamhetens leveransprocesser. Tambox hanterar självständiga produkter.

Tillämpade kriterier i samband med genomförd processbestämning visar att varje order
betraktas som en direktorder samt att olika processer har rekonstruerats beroende på
den geografiska plats där processen finns implementerad.

Jag väljer att först ta min utgångspunkt i de tre olika typerna av processer, d v s
nykund-nyorder, befkund-nyorder, befkund-repeatorder, för att längre ned föra ett
resonemang kring grunder för dessa processer vid olika geografiska platser och för
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olika klientkaraktär. Genom att betrakta de tre typerna av processer utifrån kriterie-
klasserna aktörsrelation och produkt kan slutsatsen dras att dessa kriterier inte är
tillräckliga för att avgränsa processerna i förhållande till varandra (se nedanstående
tabell).

Tabell 9-4: Preliminär horisontell avgränsning av leveransvarianter hos Tambox

Produkttyp
Typ av överenskommelse

Standardprodukt Klientanpassad produkt

Ramavtal --- ---
Direktorder --- • Nykund – nyorder (P1)

• Befkund – nyorder (P2)
• Befkund – repeatorder (P3)

Som tabellen ovan visar hamnar samtliga leveransvarianter under direktorder –
klientanpassad produkt. Med tanke på att det är säljarnas variantprocesser som
rekonstruerats, så ser säljarna gärna att varje klientkontakt genererar en ny order, men
frågan är om inte samspelet mellan dessa olika leveransvarianter behöver beaktas mer.

Genom att dels anlägga ett livscykelperspektiv på den specifika klientens kontakt med
verksamheten, dels gruppera vissa processer med varandra kan potentialen med att
formulera långsiktiga överenskommelser med klienten lyftas fram på ett tydligare sätt.
Detta innebär framförallt att den ramavtalsorienterade interaktionen blir tydligare. I
nedanstående tabell har nyorder (P1 eller P2) kombinerats med repeatorder (P3) till att
vara ramavtalsorienterad interaktion.

Tabell 9-5: Förnyad horisontell avgränsning av leveransvarianter hos Tambox

Produkttyp
Typ av överenskommelse

Klientanpassad produkt

Ramavtal P1 + P3 samt P2 + P3
Direktorder P1 samt P2 samt P3

Tabellen ovan visar att det enligt denna nya indelning kommer att existera ännu fler
typer av processer och att de olika typerna av processer inte är avgränsade i
förhållande till varandra. På Tambox skilde man mellan den interaktionslogik som sker
med helt nya klienter och den interaktionslogik som sker med befintliga klienter. I
nedanstående tabell visas konsekvenserna av att betrakta klienttyp som en ytterligare
grund för horisontell avgränsning.

Tabell 9-6: Fortsatt horisontell avgränsning av leveransvarianter hos Tambox

Klienttyp
Typ av överenskommelse

Ny klient Befintlig klient

Ramavtal P1 + P3 P2 + P3
Direktorder P1 P2

P3

Ovanstående tabell innehåller ett antal möjliga kombinationer. Frågan är om alla dessa
kombinationer är önskvärda. Det finns en tydlig orientering hos Tambox mot att
etablera klientstandarder som det sedan sker avrop ifrån. Är det inte då lämpligt att
skilja själva etablering av en ny klientstandard och försäljning av en etablerad
klientstandard åt? Konsekvensen av detta resonemang blir i så fall att ingången till
verksamheten därmed blir att etablera en ny klientstandard tillsammans med en ny
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klient. Denna klientstandard prövas då ut (leveransvariant P1) i form av en direktorder
(som även innehåller förädling och leverans av specificerad klientstandard). Därefter
formuleras överenskommelser (ramavtal eller direktorder) baserade på den etablerade
klientstandarden alternativt skapas nya klientstandarder för den då befintliga klienten.
I nedanstående tabell har konsekvenserna tagits av att separera mellan framtagning av
en ny klientstandard och order på en etablerad klientstandard.

Tabell 9-7: Fortsatt horisontell  avgränsning av leveransvarianter hos Tambox

Produktkaraktär
Typ av överenskommelse

Ny klientstandard Etablerad klientstandard

Ramavtal --- P2 + P3
Direktorder P1 (ny klient) P2 (bef klient) P3

I ovanstående tabell har också etablering av en ny klientstandard för en ny respektive
befintlig klient skilts åt. Vad gäller direktorder på etablerad klientstandard (P3) är detta
antagligen något som är ett måste för Tambox, men det finns, som nämns ovan, en
orientering i verksamheten mot att arbeta med etablerade klientstandarder på ram-
avtalsbasis.

Detta resonemang leder till konstaterandet att fyra leveransvarianter (på typnivå) är en
lämplig utgångspunkt hos Tambox:

• Direktorder – klientanpassad produkt – ny klient – ny klientstandard (L1)
• Direktorder – klientanpassad produkt - befintlig klient – ny klientstandard (L2)
• Ramavtal – klientanpassad produkt - befintlig klient – etablerad klientstandard (L3)

• Direktorder – klientanpassad produkt - befintlig klient – etablerad klientstandard
(L4)

I nedanstående figur har samspelet mellan dessa olika leveransvarianter uttryckts.
Figuren indikerar vilken leveransvariant som används då verksamheten etablerar en ny
klientkontakt. De tjocka pilarna indikerar ett önskvärt samspel mellan de olika
leveransvarianterna, medan de tunnare pilarna också indikerar ett samspel –
nödvändigt, men kanske inte lika önskvärt.

Direktorder - klientanpassad 
produkt - ny klient - ny 

klientstandard (L1) 

Direktorder - klientanpassad 
produkt - befintlig klient - ny 

klientstandard (L2)

Ramavtal - klientanpassad 
produkt - befintlig klient - 

etablerad klientstandard (L3)

Direktorder - klientanpassad 
produkt - befintlig klient - 

etablerad klientstandard (L4) 

Start

Figur 9-2:  Samspel mellan olika leveransvarianter hos Tambox

Tambox verksamhet är geografiskt spridd med säljkontor och divisionskontor. Olika
leveransvarianter för olika kontor kan därför identifieras baserade dels på geografisk
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plats, dels på olika klientkaraktär. Respektive säljkontor och divisionskontor skiljs åt
genom geografisk plats. Säljkontor, divisionskontor och rikskund skiljs åt genom
klientkaraktär (storstadskund, landsbygdsföretag och rikstäckande kund) i och med att
dessa klienter kräver olika hantering. Hanteringen på olika säljkontor, olika divisions-
kontor och för rikskund skiljer sig åt varför vissa variationer finns i de olika leverans-
varianterna.

9.2.4 Bestämning av leveransvarianter hos ABB Infosystems

Hos ABB Infosystems har tjänsteutvecklingsprocessen varit i fokus. I samband med
processbestämningen hos ABB Infosystems identifierades dock två processer som
innehåller interaktion med verksamhetens klienter: leveransprocesser och pilot-
tillämpning av tjänster.

Dessa två leveransvarianter har att göra med produktstatus. Produkten kan antingen
vara färdig att erbjudas till potentiella klienter och ingår därmed i ABB Infosystems
produktrepertoar, d v s tjänst i tjänsteportfölj, eller vara under utveckling och därmed
prövas hos ett begränsat antal specifika klienter. De två leveransvarianterna benämns:

• Försäljning och leverans av produkter (L1)
• Pilottillämpning av produkt under utveckling (L2)

9.2.5 Bestämning av leveransvarianter hos Ragnars Inredningar

Hos Ragnars Inredningar rekonstruerades fyra affärsprocesser. Dessa är:

• Försäljning av  standardprodukter
• Försäljning av bygginredning
• Försäljning av butiksinredning
• Försäljning av komponentinredning

Genom att betrakta affärsprocessernas kund-till-kund-processer utifrån kriterie-
klasserna aktörsrelation och produkt kan olika leveransvarianter identifieras enligt
nedanstående tabell. Denna avgränsning är baserad på att Ragnars Inredningar hanterar
självständiga produkter.

Tabell 9-8: Första horisontella avgränsningen av leveransvarianter hos Ragnars
Inredningar

Produkttyp
Typ av överenskommelse

Standardprodukt Klientanpassad produkt

Ramavtal --- ---
Direktorder • Försäljning av

standardprodukter
• Försäljning av bygginredning
• Försäljning av butiksinredning
• Försäljning av komponentinredning

Hos Ragnars Inredningar tillämpas enbart direktorderprincipen, vilket framgår av
tabellen ovan. Tabellen visar därmed att det kan finnas ett outnyttjat sätt att göra
affärer, d v s ramavtalsbaserad interaktion.

Av tabellen ovan framgår också att det finns flera kund-till-kund-processer som faller
inom ramen för en och samma kriteriekombination: direktorder i kombination med
klientanpassad produkt. Det som skiljer olika leveransvarianter åt inom denna kriterie-
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kombination är karaktären på produkten som överenskommes, förädlas och levereras. I
nedanstående tabell visualiseras fortsatt horisontell avgränsning av leveransvarianter
hos Ragnars Inredningar.

Tabell 9-9: Fortsatt horisontell avgränsning av leveransvarianter hos Ragnars
Inredningar

Produktkaraktär
Typ av överenskommelse – Produkttyp

Bygginredning Butiksinredning Komponentinredning

Direktorder – klientanpassad produkt Försäljning av
bygginredning

Försäljning av
butiksinredning

Försäljning av
komponentinredning

Det är meningsfullt att skilja mellan olika leveransvarianter grundade på olika karaktär
hos produkten i och med att denna ställer olika krav på kvalitet. Därmed varierar också
innehållet i leveransvarianterna.

Ragnars Inredningar är en tämligen liten verksamhet, där en stor del av denna innebär
att man agerar som underleverantör, d v s extern fullföljare, till Nässjö Inredningar.
Detta gör också att försäljning av butiksinredning har en enda klient, nämligen Nässjö
Inredningar.

Även hos Ragnars Inredningar kan viss del av fullföljandet läggas ut hos en extern
fullföljare. I kapitel 5 (avsnitt 5.5) diskuteras olika prioriteringsgrunder för att lägga ut
förädling på någon extern fullföljare, där produktens karaktär bestämmer vad som är
möjligt och inte möjligt att lägga ut. Det är enbart förädling av komponentinredning
som fullt ut behöver göras hos Ragnars Inredningar.

Detta leder till konstaterandet att det i Ragnars Inredningars fall existerar fyra
leveransvarianter. Dessa är:

• Direktorder – standardprodukt – eget/externt fullföljande (L1)
• Direktorder – klientanpassad produkt - bygginredning – eget/externt fullföljande

(L2)
• Direktorder – klientanpassad produkt - butiksinredning – eget/externt fullföljande

(L3)
• Direktorder – klientanpassad produkt - komponentinredning – eget fullföljande

(L4)

Under tiden som processbestämning genomfördes hos Ragnars Inredningar fördes
diskussioner om att etablera ett nytt sätt att göra affärer. Detta nya sätt handlar om att
sälja kontorsobjekt i samverkan med någon/några arkitekter, och denna försäljning är
riktad direkt mot slutklienten. I samtliga leveransvarianter ovan hanterar Ragnars
Inredningar självständiga produkter. Detta nya sätt att göra affärer på skulle vara
ytterligare en leveransvariant som innebär hantering av en bunden produkt (behandling
av klients tillhörighet). Det kan därför tänkas att en och samma verksamhet hanterar
både självständiga och bundna produkter, vilket innebär en ytterligare dimension till
horisontell avgränsning. Denna leveransvariant problematiseras dock inte mer i denna
avhandling på grund av att detta nya sätt att göra affärer enbart befann sig på idéstadiet
under processbestämningen.
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9.2.6 Bestämning av leveransvarianter hos Hallsbergs psykiatriska klinik

Hos Hallsbergs psykiatriska klinik rekonstruerades en behandlingsprocess, med
tillhörande förutsättningar för behandlingen. Dessa förutsättningar består av två
sekventiellt relaterade processer, där varje sådan process består av variantprocesser.
Samtliga processer som identifierades hos Hallsberg psykiatriska klinik utförs för
specifika klienter, vilket också innebär att det inte finns några processer rekonstruerade
innehållande handlingar som utförs för potentiella klienter. Därmed innehåller
rekonstruktionsdokumentationen inte något om verksamhetens försörjningsprocesser.

De sekventiellt relaterade processerna kan betraktas som tre faser, vilka visar en logisk
ordning för att säkerställa att patienten får god och relevant vård. Dessa faser
innehåller en initial utredning, en fördjupad utredning samt själva behandlingen. Det
finns dessutom en återkoppling mellan behandling och fördjupad utredning, där
utvärdering av olika resultat ligger till grund för nya behandlingsbeslut. De två första
faserna handlar om att överenskomma om uppdrag, medan den sista fasen handlar om
integrerad förädling och leverans.

Indelningen i variantprocesser har att göra med karaktären på den produkt som
exponeras och levereras till patienten. Produkten överenskommes, förädlas och
levereras alltid efter den specifika patientens behov. I kapitel 5 (avsnitt 5.6) diskuteras
verksamhetens två olika produktkaraktärer. Dessa är allmän psykiatri och
rehabilitering.

I nedanstående tabell har en horisontell avgränsning gjorts vad gäller olika leverans-
varianter hos Hallsbergs psykiatrisk klinik. Denna horisontella avgränsning bygger på
liknande grunder som tillämpas i affärsdrivande verksamheter, nämligen genom
användning av kriterieklasserna aktörsrelation och produkt. Avgränsningen är baserad
på att Hallsbergs Psykiatriska klinik hanterar bundna produkter (behandling av klient).

Tabell 9-10: Horisontell  avgränsning av leveransvarianter hos Hallsbergs psykiatrisk
klinik

Produktkaraktär
Typ av överenskommelse

Allmän psykiatri Rehabilitering

Behandlingsplan Allmän psykiatri genom
behandlingsplan

Rehabilitering genom
behandlingsplan

Enstaka behandling Allmän psykiatri genom enstaka
behandling

---

Kriteriet behandlingsplan ovan kan jämföras med ramavtal vid affärsinteraktion.
Behandlingsplanen innehåller en serie (över tiden) av återkommande behandlingar för
att uppnå ett önskat resultat (mål). Detta innebär en betoning på långsiktighet, vilket
psykiatriska kliniker ofta karaktäriseras av.

Den enstaka behandlingen kan jämföras med en direktorder, där överenskommelse och
behandling innebär en kortsiktig interaktion. Den enstaka behandlingen är inte så
tydlig på den abstraherade nivån, d v s på processgrafsnivån, men vid en närmare
analys av genererade handlingsgrafer går det att utläsa att all allmän psykiatrisk
behandling inte behöver innebära en långsiktig behandlingsplan. Man kan dock tycka
att det är en tämligen omständig leveransvariant att åstadkomma allmän psykiatri
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genom enstaka behandling, baserad på det sätt som verksamhet i dag bedrivs hos
Hallsbergs psykiatriska klinik. Vad gäller kriteriekombinationen enstaka behandling
och rehabilitering finns det inget i rekonstruktionsdokumentationen som pekar på att
denna kombination är möjlig, med tanke på att rehabilitering innebär att verksamheten
tar ett ansvar för patienten.

Den fördjupade utredningsprocessen kan jämställas med fasen att överenskomma om
uppdrag, och detta uppdrag kan vara mer eller mindre långsiktigt beroende på karak-
tären på den produkt som skall levereras.

Den initiala utredningen fyller två syften. Det ena är att bedöma vilken process, d v s
karaktären på produkt att leverera, som är relevant för just den specifika klienten, det
andra att möjliggöra akut vård.

De olika kriterierna för typen av överenskommelse handlar om hur långt över tiden
som en viss överenskommelse sträcker sig. Namnen på de olika kriterierna är beroende
på den typ av produkt som exponeras, specificeras, förädlas och levereras. Sjukvård
innebär behandling av klient, vilket innebär att underlag för processen utgörs av
klienten själv.

Den kunskap som processbestämningen hos Hallsbergs psykiatriska klinik genererade
innehåller ett antal kunskapsluckor som med det vidareutvecklade processbegreppet
skulle vara möjliga att fylla. Exempel på detta är:

• Skillnaden i tillvägagångssätt mellan allmän psykiatrisk behandling vad gäller
behandlingsplan och enstaka behandling

• Tillvägagångssätt vid avslutandet av behandling
• Handlingar som utförs för potentiella klienter

Vad gäller olika leveransvarianter hos Hallsbergs psykiatriska klinik kan det dock
konstateras att följande tre leveransvarianter existerar:

• Behandlingsplan - allmän psykiatri (L1)
• Behandlingsplan - rehabilitering (L2)
• Enstaka behandling - allmän psykiatri (L3)

9.2.7 Bestämning av leveransvarianter hos Astra Draco

I samband med processbestämningen hos Astra Draco identifierades åtta uppdrags-
processer som kategoriserades enligt fyra grupperingar. Tre av grupperingarna
(kontakts- och behovsskapande processer, utvecklingsprocesser och förvaltnings-
processer) betraktas som processer innehållande interaktion med en specifik klient för
Astra Dracos systemutvecklingssektion. I och med att Astra Dracos system-
utvecklingssektion har specifika och externa klienter, dock inom Astra Draco som
helhet, kan leveransvarianter identifieras.

Resultatet från uppdragsprocesserna är en bunden produkt, som antingen är standard
eller klientanpassad. Det är en standardprodukt om produkten riktar sig till mer än en
klient, vilket är fallet vid kontakts- och behovsskapande processer och den variant av
förvaltning som innebär produktansvar (flerklientsförvaltning). Produkter som övriga
uppdragsprocesser genererar betraktas som klientanpassade.
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Avgränsning av uppdragsprocesserna i förhållande till varandra tar sin utgångspunkt i
betraktandet av vilken fas i livscykeln som produkten riktas mot. Vad gäller aktörs-
relation ses denna inte som avgörande för processbestämningen utan överenskomma,
fullfölja och avsluta uppdrag baseras på ett internt uppdragsskapande inom Astra
Draco.

För att urskilja de olika uppdragsprocesserna i förhållande till varandra har olika
kriterier varit dominerande i olika situationer. På en övergripande nivå är produkt-
karaktär dominerande för att urskilja olika typer av processer. Inom respektive typ av
process tillämpas sedan andra kriterier för att särskilja olika varianter från varandra.
Nedanstående kriterieträd visar vilka kriterier som kan tillämpas i samband med
processbestämning hos Astra Draco. Ju högre upp i trädet – desto mer dominerande är
kriteriet.

 Utveckling Förvaltning
Kontakts- 

och behovs- 
skapande 

Skräddar-
sydd

Anpassad

Stora 
system

Små 
system

En Flera En Flera

(Producenter)

(Omfattning) 

(Typ av  
utveckling)  (Klienter) 

 (Produktkaraktär) 

Figur 9-3: Kriterieträd för tillämpade kriterier vid processbestämning hos Astra Draco

Samspelet mellan de olika processerna finns redovisat i kapitel 5 (avsnitt 5.7). Rutorna
i ovanstående figur markerar de olika leveransvarianterna, identifierade i samband
med genomförd processbestämning. Detta leder till konstaterandet att det i Astra
Dracos fall existerar sju leveransvarianter. Dessa är:

• Standardprodukt – skapande av kontakter och behov – en producent (L1)
• Standardprodukt - skapande av kontakter och behov – flera producenter (L2)
• Klientanpassad produkt - skräddarsydd utveckling (L3)
• Klientanpassad produkt - anpassning av små system (L4)
• Klientanpassad produkt - anpassning av stora system (L5)
• Klientanpassad produkt - enklientsförvaltning (L6)
• Standardprodukt - flerklientsförvaltning (L7)

9.2.8 Bestämning av leveransvarianter hos Torvalds Trävaru

Hos Torvalds Trävaru rekonstruerades fyra affärsprocesser. Dessa är:

• Primärförsäljning
• Etablering av klientstandard
• Sekundärförsäljning



Avgränsning och indelning av leveransprocesser

251

• Försäljning av biprodukter

De affärsprocesser som rekonstruerades hos Torvalds Trävaru har karaktären av att
påvisa det fysiska flödet, vilket är divergerande, genom verksamheten. Genomförd
processbestämning kan ifrågasättas utifrån en indelning av verksamheten i leverans-
och försörjningsprocesser. Detta leder till att det inte råder samma överensstämmelse
mellan kund-till-kund-processer och leveransvarianter som det exempelvis gör hos
Structo och Nässjö Inredningar, men kund-till-kund-processer används dock som
utgångspunkt i problematisering av leveransvarianter hos Torvalds Trävaru.

En av anledningarna till att genomförd processbestämning kan ifrågasättas är att
identifierade kund-till-kund-processer innehåller interaktion med mer än en klienttyp
samtidigt. Primärförsäljning och etablering av klientstandard innebär interaktion med
A- alternativt B-klienter tillsammans med C-klienter. Detta är olyckligt med tanke på
att leveransvarianter i normalfallet innehåller interaktion med en specifik klient3.

Genom att betrakta affärsprocessernas kund-till-kund-processer utifrån kriterie-
klasserna aktörsrelation och produkt kan olika leveransvarianter identifieras enligt
nedanstående tabell. Denna avgränsning baseras på att Torvalds Trävaru hanterar
självständiga produkter.

Tabell 9-11: Första horisontella avgränsningen av leveransvarianter hos Torvalds
Trävaru

Produkttyp
Typ av överenskommelse

Standardprodukt Klientanpassad produkt

Ramavtal --- • Primärförsäljning
Direktorder • Sekundärförsäljning

• Försäljning av biprodukter
• Etablering av kundstandard

Tabellen ovan visar att det finns flera kund-till-kund-processer som faller inom ramen
för en och samma kriteriekombination: direktorder i kombination med standard-
produkt. Det som skiljer olika leveransvarianter åt inom denna kriteriekombination är
karaktären på produkten som överenskommes och levereras. I nedanstående tabell
visualiseras fortsatt horisontell avgränsning av leveransvarianter hos Torvalds Trävaru.

Tabell 9-12: Fortsatt horisontell avgränsning av leveransvarianter hos Torvalds
Trävaru

Produktkaraktär
Typ av överenskommelse – Produkttyp

Sekundärprodukter
(branschstandard)

Biprodukter
(restprodukter)

Direktorder – Standardprodukt Sekundärförsäljning Försäljning av biprodukter

Det är meningsfullt att skilja mellan olika leveransvarianter beroende på olika karaktär
hos produkten i och med att denna ställer olika krav på kvalitet och därmed varierar
också handlingslogiken i leveransvarianterna.

Torvalds Trävaru är en verksamhet som bygger på att den råvara som används vid en
leveransvariant behöver användas i andra leveransvarianter. Detta leder till att förut-

                                             
3 Det finns dock specialfall av leveransvarianter, såsom vid t ex förmedling (se Turistbyrån, avsnitt
9.2.12 nedan), då två klienters behov tillfredsställs i samma leveransvariant. Detta beror på att
respektive klients behov är en förutsättning för tillfredsställelse av den andra klientens behov.
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sättningar för andra leveransvarianter skapas genom det som faller ut vid förädling i en
specifik leveransvariant.

Därmed kan det konstateras att det hos Torvalds Trävaru existerar fyra leverans-
varianter. Dessa är:

• Ramavtal – klientanpassad produkt (L1)
• Direktorder – klientanpassad produkt (L2)
• Direktorder – standardprodukt - sekundärprodukt (L3)
• Direktorder – standardprodukt - biprodukt (L4)

9.2.9 Bestämning av leveransvarianter hos Miljö- och Hälsoskyddskontoret

Miljö- och Hälsoskyddskontoret (MHK) handlägger olika typer av ärenden. Med olika
typer menas att olika frågor behandlas i ärendehandläggningen. De olika typerna av
ärenden, vilka betraktas som klientanpassade produkter, kan sammanfattas enligt
följande:

• Beslutsärenden
• Anmälningsärende enligt hälsoskyddslagen samt tillståndsärende
• Klagomål (djurskydd, nedskräpning, tvister)
• Förhandsutlåtande och godkännande av livsmedelslokal

• Remissbehandling (med eventuell nämndrättegång)
• Tillsynsprojekt

Det verksamhetsflöde som återges i kapitel 5 (avsnitt 5.11) visar att verksamheten i de
flesta fall inleds med en förfrågan från en extern klient (kund, myndighet eller
allmänhet). Denna förfrågan betraktas som ett ärende som registreras för att sedan
fördelas till någon att handlägga. Handläggningen kan ske enligt olika varianter. Flera
av dessa varianter ”återförenas” sedan i en gemensam expedieringsprocess.

Av verksamhetsflödet går det att utläsa att tillsynsprojekt är egeninitierade, vilket
beror av den funktion som kommunkontoret har att fylla. Med egeninitierade menas att
ärendet uppkommer genom att MHK själva tar initiativ till att genomföra ett tillsyns-
besök i enlighet med det övergripande syftet med verksamheten. Övriga ärendetyper är
initierade av klienten. Detta leder fram till en första horisontell avgränsning enligt
följande

Tabell 9-13: Första horisontell avgränsning av leveransvarianter hos MHK

Initiativtagare Initierat av annan Egeninitierat
Ärendetyp Beslut

Remiss
Tillsyn

Tabellen ovan visar att både beslut och remiss har samma initiativtagare. Vad är då
skillnaden mellan dessa? Det råder en skillnad i karaktären på resultatet. Remiss är ett
utlåtande medan beslut är ett led i att upprätthålla god miljö och hälsa.

Beslutsärenden kan dessutom delas in i två typer. Den ena typen handlar om att
upprätthålla det som lagen initierat, vilket är fallet för anmälningsärenden, tillstånds-
ärenden samt hantering av ärenden avseende livsmedelslokal. Klienten har
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anmälningsplikt för frågor som är initierade av lagen. Den andra typen handlar om att
tillgodose medborgarens miljö och hälsa, vilket är fallet för klagomål.

Det är meningsfullt att skilja mellan olika leveransvarianter, grundade på olika
initiativtagare, karaktär hos produkten samt om det är frågor som är lagligen reglerade,
i och med att dessa karaktäristika hos ärenden ställer krav på olika resultat från
verksamheten. Detta leder till konstaterandet att det i MHK:s fall existerar fyra
leveransvarianter. Dessa är:

• Ärende – initierat av annan – beslut – lagligen reglerat (L1)
• Ärende – initierat av annan – beslut – icke lagligen reglerat (L2)
• Ärende – initierat av annan – remiss (L3)
• Ärende – egeninitierat (L4)

9.2.10 Bestämning av leveransvarianter hos Hemtjänsten

Hemtjänsten erbjuder ett antal olika omsorgsrelaterade produkter till sina klienter.
Dessa produkter är personlig omvårdnad, trygghetspaket, BoService och uthyrning av
servicelägenheter.

Vårdtagaren kan erhålla en av nämnda produkter, men också kombinationer av dessa.
Behandlingsprodukter (BoService, personlig omvårdnad och trygghetspaket)  betraktas
som unika för respektive klient i och med att varje klient har sina behov, men genom
att det erbjuds samma produkter ur produktrepertoaren avsedda för potentiella klienter
betraktas produkterna som standardprodukter på typnivå. Typprodukten används sedan
som grund för att anpassa produkten i samband med den integrerade förädlingen och
leverans av densamma beroende på underlaget (se avsnitt 9.1). Hemtjänsten utför be-
handling av klient och klients tillhörighet, men innehållet i denna behandling varierar
beroende på klientens eller tillhörighetens tillstånd, d v s underlaget, inför behand-
lingen. Uthyrning av servicelägenheter betraktas som en självständig standardprodukt.

I nedanstående tabell har en horisontell avgränsning gjorts vad gäller olika leverans-
varianter hos Hemtjänsten. Denna avgränsning är baserad på olika produktklasser som
tillhandahålls av verksamheten. Överenskommelsen är ramavtalsbaserad i och med att
Hemtjänsten hanterar långsiktiga överenskommelser med klienten på typnivå. Denna
avgränsning baseras på att Hemtjänsten hanterar både självständiga och bundna
produkter.

Tabell 9-14: Första horisontell avgränsning av leveransvarianter hos Hemtjänsten

Produktklass
Typ av överenskommelse

Begränsat
tillhandahållen vara

Behandling av
klients tillhörighet

Behandling av klient

Ramavtal • Lägenheter • BoService • Personlig omvårdnad
• Trygghetspaket

Kriteriet ramavtal kan jämföras med behandlingsplan hos Hallsbergs psykiatriska
klinik. Omsorgsrelaterade produkter innebär en betoning på långsiktighet, där
Hemtjänsten tar ett långsiktigt ansvar, genom en serie av återkommande integrerade
förädlings- och leveranshandlingar, för vårdtagarens livskvalitet. Denna långsiktighet
gäller för samtliga produkter hos Hemtjänsten.
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Hemtjänstens uthyrning av lägenheter innebär att Hemtjänsten tillhandahåller en
bostad för vårdtagaren. Interaktionslogiken vad gäller denna produkt betraktas som
ramavtalsbaserad i och med att vårdtagaren gör en överenskommelse som innehåller
ett antal affärstransaktioner, nämligen månadsvis uthyrning av en lägenhet. Denna
produkt innebär att verksamheten också blir affärsorienterad.

Tabellen ovan visar att kombinationen ramavtal – behandling av klient både innefattar
trygghetspaketet och personlig omvårdnad. Dessa kan åtskiljas genom att de är av
olika produktkaraktär (se nedanstående tabell). Personlig omvårdnad är planlagd
(förutbestämd) och trygghetspaketet4 är mer behovsstyrt (situationellt uppkommet).

Tabell 9-15: Fortsatt horisontell avgränsning av leveransvarianter hos Hemtjänsten

Produktkaraktär
Typ av överenskommelse -  Produktklass

Planlagd behandling
(planerat behov)

Behovsstyrd behandling
(situationellt uppkommet behov)

Ramavtal – behandling av klient Personlig omvårdnad Trygghetspaket

En viktig förutsättning för trygghetspaketet är att Hemtjänsten tillhandahåller en larm-
anordning. Detta innebär att ramavtal – behandling av klient – behovsstyrd behandling
egentligen är en sammansatt produkt avseende behandling av klient och begränsat
tillhandahållen vara. Denna sammansatta produkt innehåller och bygger på larm-
utrustning. Jag har dock bortsett från komplexiteten avseende sammansatta produkters
produktkomponenter i detta fall.

Vad gäller olika leveransvarianter hos Hemtjänsten kan det därför konstateras att
följande fyra leveransvarianter existerar:

• Ramavtal – begränsad tillhandahållen vara (L1)
• Ramavtal – behandling av klients tillhörighet (L2)
• Ramavtal – behandling av klient – planlagd behandling (L3)
• Ramavtal – behandling av klient – behovsstyrd behandling (L4)

9.2.11 Bestämning av leveransvarianter hos Sjöfartsverkets
sjökarteavdelning

Sjöfartsverkets sjökarteavdelning levererar ett antal produkter till externa klienter.
Detta medför att det i verksamheten utförs arbete för specifika klienter. Enligt den
problematisering som görs i kapitel 5 (avsnitt 5.13) avseende sjökarteavdelningens
verksamhet kan följande processer identifieras som har att göra med överenskommelse
om, förädling av och leverans av produkter till externa klienter:

1. Försäljning av sjökort
2. Försäljning av Svensk Lots
3. Navigationsvarningar
4. Prenumeration UFS
5. Beställningsarbete

                                             
4 Ramarna för trygghetspaketet är också planerade, men själva ”avropen” (behoven) är situationellt
uppkomna.
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Dessa produkter är av olika karaktär och leveransen av produkterna innebär något
olikartad interaktionslogik. Genom att kombinera ett tänkande om aktörsrelation och
produkt kan en första horisontell avgränsning göras vad gäller leveransvarianter hos
Sjöfartsverkets sjökarteavdelning (se nedanstående tabell). Denna avgränsning baseras
på det faktum att Sjöfartsverkets sjökarteavdelning hanterar självständiga produkter.

Tabell 9-16: Första horisontell avgränsning av leveransvarianter hos Sjöfartsverkets
sjökarteavdelning

Produkttyp
Typ av överenskommelse

Standardprodukt Klientanpassad produkt

Ramavtal Prenumeration UFS ---
Direktorder Försäljning av sjökort

Försäljning av Svensk Lots
Navigationsvarningar

Beställningsarbete

Tabellen ovan visar att kombinationen direktorder – standardprodukt innehåller flera
leveransvarianter, varför dessa behöver skiljas åt. Karaktären på den produkt som
tillhandahålls i leveransvarianterna inom denna kategori skiljer sig åt. Sjökort är
navigationsutrustning (kartor), Svensk Lots är en form av nautisk publikation (böcker)
och navigationsvarningar levereras genom radio. Genom att skilja mellan olika
produktkaraktärer inom ramen för direktorder – standardprodukt kan en fortsatt
horisontell avgränsning göras av leveransvarianter hos Sjöfartsverket sjökarte-
avdelning enligt nedanstående tabell.

Tabell 9-17: Fortsatt horisontell avgränsning av leveransvarianter hos Sjöfartsverkets
sjökarteavdelning

Produktkaraktär
Typ av överenskommelse – Produkttyp

Karta Bok Radio

Direktorder – standardprodukt Försäljning av sjökort Försäljning av
Svensk Lots

Navigations-
varningar

Det kan därför konstateras att följande fem leveransvarianter existerar hos
Sjöfartsverkets sjökarteavdelning:

• Ramavtal – standardprodukt (L1)
• Direktorder – klientanpassad produkt (L2)
• Direktorder – standardprodukt – karta (L3)
• Direktorder – standardprodukt – bok (L4)
• Direktorder – standardprodukt – radio (L5)

9.2.12 Bestämning av leveransvarianter hos Turistbyrån

Enligt den problematisering av Turistbyrån som görs i kapitel 5 (avsnitt 5.14) går det
att sluta sig till att verksamheten består av fyra olika verksamhetstyper5. Dessa är:

• Informationsverksamhet
• Förmedlingsverksamhet
• Försäljning av standardpaket

                                             
5 Notera att den verksamhetstyp som avser strategisk turism- och verksamhetsutveckling inte
problematiseras i denna avhandling.
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• Försäljning av klientspecifika paket

Dessa olika sätt att överenskomma om och leverera produkter till verksamhetens
klienter kan inledande avgränsas i förhållande till varandra enligt nedanstående tabell.
Denna avgränsning baseras på att Turistbyrån hanterar självständiga produkter.

Tabell 9-18: Första horisontell avgränsning av leveransvarianter hos Turistbyrån

Produkttyp
Typ av överenskommelse

Standardprodukt Klientanpassad produkt

Ramavtal --- Förmedlingsverksamhet
Direktorder Informationsverksamhet

Försäljning av standardpaket
Informationsverksamhet

Försäljning av klientspecifika
paket

Viktigt att notera i ovanstående tabell är att mycket av verksamheten innebär direkt-
orderbaserad interaktion mellan Turistbyrån och dess klienter. Så är dock inte fallet
vid förmedlingsverksamhet, vilken bygger på att det upprättas ramavtal mellan
Turistbyrån och den klient som har behov av att få något förmedlat. Detta ramavtal
ligger till grund för exponering till potentiella klienter som har behov av det som
förmedlas6. I leveransvarianten möts de två specifika klienterna i och med att
respektive klient utgör en förutsättning för leveransvariantens realiserande. Notera att
informationsverksamheten resulterar i både standard- och klientanpassade produkter.

Tabellen visar att kombinationen direktorder – standardprodukt innehåller två olika
verksamhetsdelar liksom att kombinationen direktorder – klientanpassad produkt
innehåller två olika verksamhetsdelar, varför en fortsatt horisontell avgränsning
behöver göras. Genom att ta sin utgångspunkt i olikheten hos den produktkaraktär som
råder hos dessa två olika verksamhetsdelar går det att avgränsa dessa variantprocesser i
förhållande till varandra (se nedanstående tabell).

Tabell 9-19: Fortsatt horisontell avgränsning av leveransvarianter hos Turistbyrån

Produktkaraktär
Typ av överenskommelse – Produkttyp

Information Paket

Direktorder – klientanpassad produkt Informationsverksamhet Försäljning av klientspecifika
paket

Direktorder – standardprodukt Informationsverksamhet Försäljning av standardpaket

Det kan därför konstateras att följande fem leveransvarianter existerar hos Turistbyrån:

• Direktorder – standardprodukt – information (L1)
• Direktorder – standardprodukt – paket (L2)
• Direktorder – klientanpassad produkt – paket (L3)
• Direktorder – klientanpassad produkt – information (L4)
• Ramavtal – klientanpassad produkt – förmedling (L5)

                                             
6 Notera att interaktion med den klient som har behov av det som förmedlas sker direktorderbaserat.
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9.2.13 Bestämning av leveransvarianter hos NetShop

Enligt den problematisering av NetShop som görs i kapitel 5 (avsnitt 5.15) går det att
sluta sig till att verksamheten genom en leveransprocess bedriver interaktion med
specifika klienter. Denna leveransprocess benämns:

• Webbaserad affärsprocess

Den webbaserade affärsprocessen involverar andra juridiska enheter än NetShop
själva. NetShop formulerar överenskommelser med klienter baserade på leverans-
besked från externa produktleverantörer och lägger ut fullföljandet av överens-
kommelserna på externa fullföljare (på produktleverantörer, logistikpartners och
kundreskontrapartners).

NetShop hanterar självständiga standardprodukter på direktorderbasis. Produkten är
självständig i den betydelsen att NetShop hanterar varor för överlåtelse. Hos NetShop
existerar det således en leveransvariant, vilken är:

• Direktorder – vara för överlåtelse – standardprodukt (L1)

9.3 Leveransprocessers olikheter vid interaktion med specifika klienter

9.3.1 Olika grad av klientanpassning

Genom att indela verksamheten i olika typer av processer, d v s leverans-,
försörjnings- och förutsättningsprocesser, särskiljs handlingar för specifika respektive
potentiella klienter. I detta kapitel problematiseras leveransvarianter, vilka skiljs åt
dels genom den produkt som överenskommes, eventuellt förädlas och levereras, dels
genom den typ av överenskommelse, d v s ramavtalsbaserad eller direktorderbaserad
interaktion, som leveransvariantens handlingar stödjer.

I avsnitt 9.2 baseras genomförd avgränsning på om produkten är bunden eller själv-
ständig. Därefter har kriteriet produkttyp ofta använts i betydelsen huruvida produkten
som levereras i leveransvarianten är standard eller klientanpassad. Produkttyp7 har då
varit överordnad, genom den s k första horisontella avgränsningen, där jag sedan i
vissa fall har behövt att använda något underordnat kriterium, såsom exempelvis
produktkaraktär, för att göra en fortsatt horisontell avgränsning.

I tabell 9-20 har de 51 leveransvarianter som identifierades i avsnitt 9.2 relaterats till
de mellanproduktklasser som presenteras av Röstlinger & Goldkuhl (1999).

                                             
7 Notera att produktklass betraktas som överordnat produkttyp.
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Tabell 9-20: Relatering  av produkttyp och mellanproduktklass identifierade i empirin

Produkttyp
Mellanproduktklass

Standardprodukt Klientanpassad produkt

Vara för överlåtelse Structo: L1, L2, L3, L4, L6
Ragnars Inredningar: L1
Torvalds Trävaru: L3, L4
Sjökarteavd.: L1, L3, L4, L5
NetShop: L1
Turistbyrån: L1

Structo: L5
Ragnars Inredningar: L2, L3, L4
Torvalds Trävaru: L1, L2
Tambox: L1, L2, L3, L4
Sjökarteavd.: L2
Turistbyrån: L4, L5

Begränsat tillhandahållen vara Hemtjänsten: L1 ---
Behandling av klients tillhörighet Astra Draco: L7 Nässjö Inredningar: L1, L2

Hemtjänsten: L2
Astra Draco: L3, L4, L5, L6
MHK: L1, L2, L3, L4

Behandling av klient --- Hallsbergs psyk. klin.: L1, L2, L3
Hemtjänsten: L3, L4

Förflyttning av klient --- ---
Förflyttning av klients tillhörighet --- ---
Förevisning av vara --- ---
Förevisning av producent Astra Draco: L1, L2 ---
Övrigt (kan handla om en/flera av
mellanproduktklasserna)

Turistbyrån: L2
ABB: L1, L2

Turistbyrån: L3

Relateringen visar dels att många av verksamheterna både kommer överens om,
eventuellt förädlar och levererar såväl standard- som klientanpassade produkter, dels
att flera av verksamheterna återfinns i fler än en mellanproduktklass. Tabellen ovan
visar dessutom att flera av kombinationerna inte finns representerade i empirin. Detta
är en konsekvens av att enbart vissa typer av verksamheter studerats i denna
avhandling.

En viss specifik leveransvariant innehåller således överenskommande, eventuell
förädling samt leverans av en produkt enligt en viss mellanproduktklass. Relatering till
mellanproduktklassen är att betrakta som en leveransvariants huvudprodukt i och med
att flera mellanproduktklasser kan kombineras. Exempel på en sådan kombinerad
produkt, d v s sammansatt produkt, finns hos Nässjö Inredningar som behandlar
klienters tillhörigheter, och denna behandling baseras på självständiga produkter.
Nässjö Inredningars leveransvarianter kräver således både klientens tillhörighet och
självständiga produkter som underlag.

Ovanstående produkttyper går också in i den typ av överenskommelse som bestämmer
interaktionslogiken mellan producenten och den specifika klienten. I någon mening
skulle man kanske kunna hävda att all ramavtalsbaserad interaktion innebär klient-
anpassning. Jag ser det dock inte så utan en ramavtalsklient kan antingen avropa en
producentstandard, såsom exempelvis L1 och L2 hos Structo, eller avropa en klient-
standard, såsom exempelvis L1 hos Torvalds Trävaru. Det senare fallet innebär avrop
av en klientanpassad produkt, där producenter ofta strävar efter att knyta klienten lång-
siktigt till sig och därmed möta den specifika klientens behov, vilket innebär att
producenten anpassar sin verksamhet till avrop från den specifika klienten.

Typprodukt är ett annat begrepp som är nära relaterat till problematiken kring klient-
anpassning. I många fall, då det i samband med förädling och leverans handlar om att
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behandla en klient eller klients tillhörighet, görs det en överenskommelse om en typ-
produkt som sedan kan anpassas vid förädling och leverans. Exempel på detta från
empirin är Hemtjänstens personliga omvårdnad, där det inte exakt går att förutse
innehållet i förädling och leverans av produkten, men överenskommelsen handlar om
typprodukten personlig omvårdnad. Överenskommelse om typprodukter kan ske både
ramavtals- och direktorderbaserat.

En typprodukt kan ofta betraktas som en standardprodukt, där förekomsten, d v s
förädling och leverans för den specifika klienten, av typprodukten innebär en viss grad
av klientanpassning. Vid ramavtalsbaserad interaktion avseende klientanpassade
produkter används ofta typprodukt som benämning på det som den långsiktiga
överenskommelsen handlar om. Typprodukten ramar in det som avrop kommer att ske
från.

Vad gäller mellanproduktklasserna behandling av klient eller klients tillhörighet utgör
klienten alternativt klientens ägodel underlag för förädling. Detta gör att dessa
produkter oftast innebär en viss grad av klientanpassning. Bedömning av huruvida en
produkt är en standardprodukt eller en klientanpassad produkt i dessa mellanprodukt-
klasser beror på om produkten förädlas och levereras för en eller flera klienter
samtidigt.

Hos Turistbyrån identifierades två olika typer av informationsförmedling:
informationsförmedling som standardprodukt och informationsförmedling som klient-
anpassad produkt. Skillnaden mellan dessa två typer av informationsförmedling är att
Turistbyrån i det första fallet tillfredsställer förutsedda behov och i det andra fallet
tillfredsställer oförutsedda behov. Förutsedda behov erbjuds och levereras till många
klienter, medan tillfredsställelse av oförutsedda behov innebär problemlösning för den
specifika klienten.

För självständiga produkter kan olika grader av klientanpassning förekomma i och
med att viss förädling kan ske för potentiella klienter och viss förädling kan ske för
den specifika klienten. Detta medför att det finns två ytterligheter av produkttyper i
form av ren standardprodukt och ren klientanpassad produkt. Det förekommer dock
ofta olika kombinationer av standard- och klientanpassning i verksamheter i och med
att det finns en strävan mot att bland annat arbeta med halvfabrikat som anpassas vid
klientspecifik förädling och leverans.

Vad gäller mellanproduktklassen begränsad tillhandahållen vara är det svårt att
åstadkomma en klientanpassning av sådana produkter i och med att produkten per
definition oftast är framtagen för att nyttjas av fler klienter än den specifika klienten.

Den mellanproduktklass som betecknats som övrigt i tabellen ovan innebär att det inte
gått att bestämma vilken mellanproduktklass som hanteras inom ramen för en specifik
leveransvariant. Detta kan antingen ha att göra med att produkten är en sammansatt
produkt som kan inkludera flera mellanproduktklasser, vilket är fallet för Turistbyråns
paketförsäljning (L2 och L3), eller att innehållet i produkten inte är möjligt att
bestämma, vilket är fallet för ABB Infosystems tjänster (L1 och L2).

I tabell 9-21 görs en exemplifiering av kombinationer mellan mellanproduktklasser
och produkttyper för att lyfta fram att resonemanget om att olika grad av
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klientanpassning i verksamhetens leveransprocesser är tillämpbart i många olika typer
av verksamheter. Inom respektive kombination görs också ett försök att visa att typen
av överenskommelse, d v s ramavtal (RA) eller direktorder (DO), är tillämpbar.
Strecken i tabellen indikerar att jag ännu inte lyckats att identifiera exempel på alla
kombinationer.

Tabell 9-21: Exempel på kombination mellan produkttyper, mellanproduktklasser och
typer av överenskommelser

Produkttyp
Mellanproduktklass

Standardprodukt Klientanpassad produkt

Vara för överlåtelse RA: Prenumeration
DO: Kvällstidning

RA: Avrop från klientstandardlager
DO: Produkt som är designad efter 

klientens behov
Begränsat tillhanda-
hållen vara

RA: 10-kort-hyra av videofilm
DO: Hyra av videofilm

---

Behandling av klients
tillhörighet

RA: Systemförval. (Astra Draco)
DO: ---

RA: Återkommande städservice
DO: Bilreparation

Behandling av klient --- RA: Hemtjänstens Personliga omvårdnad
DO: Hårklippning

Förflyttning av klient RA: Månadskort tåg
DO: Bussresa

RA: ---
DO: Taxiresa

Förflyttning av klients
tillhörighet

RA: ---
DO: Godstransport

RA: ---
DO: Flyttransport

Förevisning av vara RA: Tv-licens
DO: Bio

RA: ---
DO: Husförsäljning

Förevisning av
producent

RA: Abonnemang på Operan
DO: Föredrag

RA: ---
DO: Privat underhållning

Centralt för processorientering är att de produkter som levereras av verksamheten skall
vara av värde för verksamhetens klienter. Detta värde bestäms dels av att innehållet i
produkten motsvarar de förväntningar som klienten har på leveransen, dels av den grad
av anpassning som görs av produkten för klienten i de fall en sådan behövs. Dessutom
bedöms det ofta som värdefullt för klienten att produkten är unik för densamma.

9.3.2 Olika interaktionslogiker

På en övergripande nivå går det att konstatera att det råder en olikhet vad gäller den
typ av överenskommelse som hanteras i en viss leveransvariant med en specifik klient.
Dessa har benämnts direktorder och ramavtal, där direktorder innebär genomförandet
av en transaktion och ramavtal innebär genomförandet av en serie av samman-
hängande transaktioner inom ramen för en och samma överenskommelse. Typen av
överenskommelse har således betydelse för den logik av handlingar som utförs av
producenten riktade mot den specifika klienten och de handlingar som utförs av den
specifika klienten riktade mot producenten i leveransvarianten.

Empiri och teori visar dessutom att produkter kan klassificeras på olika sätt. Det råder
en skillnad mellan de inre egenskaperna i en leveransvariant om den produkt som
hanteras är en ”vara för överlåtelse” eller om produkten innebär ”behandling av
klient”. I det första fallet går det att separera förädling och leverans, i det senare fallet
sker förädling och leverans integrerat. Leveransprocessens handlingar riktade mot den
specifika klienten beror således av den produktklass som produkten tillhör.
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För självständiga produkter går det dessutom att skilja mellan den förädling som utförs
för specifika klienter och den förädling som utförs för potentiella klienter. En hög grad
av förädling för specifika klienter innebär en hög grad av klientanpassning av
produkten. Detta i sin tur innebär att producenten, genom interaktion med den
specifika klienten, i hög grad uppmärksammar den specifika klientens behov i sin
specificering och förädling av den klientanpassade produkten. Graden av klient-
anpassning i produkten har betydelse för den logik av handlingar i leveransprocessen
som utförs av producenten och den specifika klienten gentemot varandra. Leverans-
processens handlingar riktade mot den specifika klienten beror således av den produkt-
typ som produkten tillhör.

Det finns med andra ord tre aspekter som bestämmer den interaktionslogik som en viss
leveransvariant behöver stödja (se nedanstående figur). Det är kombinationen av dessa
tre aspekter som är grundläggande vid bestämning av leveransvarianter.

Typ av överens- 
kommelse

Produktklass

Produkttyp

Leveransvariantens 
interaktionslogik

bestämmer  
tillsammans 

Figur 9-4: Grundläggande aspekter för bestämning av leveransvarianters
interaktionslogik

9.4 Överenskommelser på goda grunder

Inom ramen för den interaktion med den specifika klienten som sker i en leverans-
process riktas handlingar mot den specifika klienten. Exempel på essentiella
handlingar riktade mot den specifika klienten i leveransprocesser är förslag till
åtagande, åtaganden och fullföljande av gjorda åtaganden. Då en aktör utför en
handling riktad mot en specifik klient representerar denna aktör hela organisationen
och ibland även andra organisationer. Detta innebär att handlingar som utförs i en
leveransprocess kan avse åtaganden dels för hela organisationens räkning och dels för
andra organisationers räkning. Detta innebär i sin tur att de handlingar som utförs
behöver ha goda grunder. De åtaganden som sker inom ramen för leveransprocessen
behöver vara ”säkrade” så att de verkligen går att uppfylla liksom att den leverans som
genomförs behöver motsvara förväntningar som etablerats under överenskommandet.

De handlingar i leveransprocessen som är riktade mot specifika klienter utgör en del
av den interaktionslogik som råder inom leveransprocessen med den specifika
klienten. Det räcker dock inte med att enbart se interaktionslogiken orienterad mot den
specifika klienten för att förstå leveransprocessens yttre egenskaper. Det råder också
en logik av interaktion mellan handlingar i leveransprocessen riktade mot dess
försörjare och/eller externa fullföljare, som behöver ses i kontexten av interaktions-
logiken gentemot den specifika klienten.
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9.4.1 Leveransprocessers behov av underlag från försörjningsprocesser

Avsnitt 9.2 innehåller en problematisering kring ett antal olika leveransprocesser i
vilka det sker en större eller mindre grad av klientanpassning av den produkt som
förädlas och levereras till den specifika klienten. Detta innebär att det finns olika
behov av försörjning av underlag i leveransprocesserna. De underlag som här nämns är
sådana som är självständiga till sin karaktär. Dessa olika behov kan med utgångspunkt
i empiriska observationer sammanfattas enligt följande:

• Behov av underlag i form av råvara för förädling enligt den specifika klientens
behov. Detta är fallet i exempelvis Structos ena leveransprocess (L5), i de båda
leveransprocesserna hos Nässjö Inredningar (L1 och L2), i två av leverans-
processerna hos Torvalds Trävaru (L1 och L2) samt i en av leveransprocesserna
hos Sjöfartsverkets sjökarteavdelningen (L2). Hos Ragnars Inredningar sker
anskaffning av råvara baserad på överenskommelsen med den specifika klienten,
vilket gör att försörjning inte sker genom arbete som utförs för potentiella klienter,
utan det är snarare inom ramen för leveransprocessen som försörjning säkerställs
direkt gentemot en extern försörjare (se avsnitt 9.4.2)

• Behov av standardprodukter som levereras av verksamheten till den specifika
klienten. Detta är fallet i exempelvis Structos två leveransprocesser (L1 och L3),
hos Ragnars Inredningars ena leveransprocess (L1), i leveransprocesserna hos
Turistbyrån vad gäller försörjning av informationsmaterial samt i fyra leverans-
processer (L1, L3, L4 och L5) hos Sjöfartsverkets sjökarteavdelning. En viktigt
funktion vad gäller standardprodukter är att de kan levereras till den specifika
klienten med korta ledtider (från order till leverans), vilket bygger på att förädling
av dessa skett i försörjningsprocesser före interaktion med den specifika klienten i
leveransprocesser

• Behov av ramavtal med externa fullföljare, som kan utnyttjas för den specifika
klientens behov. Detta är fallet hos Hemtjänsten, där uthyrning av lägenheter
förutsätter ett tillhandahållande av lägenheter

Dessa behov innebär således att det ställs krav på samspel mellan leverans- och
försörjningsprocesser. Detta samspel hanteras i kontextuella överlappningar mellan
processerna. Samspelet innebär bland annat att det inom leveransprocessen:

• tas del av kapacitetssituation, d v s lagerläge (i informationslager), som grund för
bedömning av möjligheten att ingå ett åtagande med den specifika klienten

• tillhandahålls information om reserverat underlag, vilken baseras på ingångna
åtaganden, för försörjningsprocesser som grund för koordination av försörjning av
underlag i försörjningsprocessen

• tas underlag för eventuell vidareförädling och leverans till den specifika klienten
• tillhandahålls information om gjorda lagerförändringar för försörjningsprocesser

Leveransprocessens handlingar koordineras av rolluppdrag (se Goldkuhl, 2000b) från
interna produktuppdragsgivare. Interna uppdragsgivare baserar sina rolluppdrag på
rådande orderläge och rådande lagersituation. Det gör att gjorda långsiktiga åtaganden
med specifika klienter kan komma att behöva förankras hos interna uppdragsgivare i
leveransprocesserna.
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9.4.2 Leveransprocessers behov av externt fullföljande och försörjning

I empirin återfinns också interaktion med externa fullföljare och externa försörjare i
leveransprocesser. Med externa avses aktörer utanför det som betraktas som organisa-
tionens verksamhet. Dessa delas in i två typer: en aktör som fullföljer det åtagande
som gjorts inom ramen för leveransprocessen gentemot den specifika klienten (extern
fullföljare) och en aktör som försörjer med produkter direkt8 till leveransprocessen
(extern försörjare). Den första typen handlar om att det i leveransprocessen:

• ställs krav på att produkter som det ingåtts åtaganden om gentemot den specifika
klienten förädlas och levereras direkt till den specifika klienten. Detta är exempel-
vis fallet i Structos leveransprocesser som avser heltrading (L2 och L4), Netshops
leveransprocess (L1) och Turistbyråns leveransprocesser avseende förmedlings-
och paketverksamhet (L2, L3 och L5). Hos NetShop är det dessutom tydligt att det
i leveransprocessen inte görs åtaganden gentemot den specifika klienten förrän
leveransen är säkerställd hos den externa fullföljaren

• ställs krav på att produkter som det ingåtts åtaganden om gentemot den specifika
klienten förädlas av en extern fullföljare. Detta är fallet i exempelvis Nässjö
Inredningars leveransprocesser (L1 och L2), där man lägger ut förädling på externa
fullföljare. En av Nässjö Inredningars fullföljare (leverantörer) är Ragnars
Inredningar, som i flera av sina leveransprocesser också lägger ut förädling på
externa fullföljare

Den andra typen handlar om att det i leveransprocessen finns:

• behov av produkter från extern försörjare baserade på den specifika klientens
behov för eventuell klientanpassning och leverans. Detta är fallet bland annat hos
Ragnars Inredningar där försörjning med råmaterial från den externa försörjaren
baseras på den specifika klientordern

Dessa krav/behov innebär således att det i leveransprocesser behöver ske samverkan
med eventuella externa fullföljare/försörjare. Denna samverkan innebär att det i
leveransprocessen (se figur 9-5):

1. uttrycks ett potentiellt produkt-/underlagsbehov baserat på den specifika klientens
behov till den externa fullföljaren/försörjaren

2. tas del av information om möjligt underlag (eller produkt) som kan tillhandahållas
av extern fullföljare/försörjare

3. uttrycks en leveransbegäran (underlag, produkt eller direktleverans), vilken baseras
på det överenskomna uppdraget med den specifika klienten

4. mottas underlag/produkt alternativt tas del av information avseende levererad
produkt direkt till den specifika klienten

                                             
8 Direkt används i kontrast till indirekt då försörjning av underlag från externa försörjare sker i
verksamhetens försörjningsprocesser.
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Figur 9-5: Interaktion med externa fullföljare/försörjare i leveransprocessen

Observera att ovanstående relaterade handlingar mellan producenten och externa
fullföljare/försörjare i leveransprocessen är relaterade till interaktionen med den
specifika klienten i leveransprocessen. Detta innebär att förslag till åtaganden och
åtaganden riktade mot den specifika klienten i leveransprocessens kommer att bygga
på förutsättningar att fullfölja åtaganden. I leveransprocesser behöver det finnas/skapas
kunskap om grunder för möjliga åtaganden och också föras vidare de åtaganden som
görs gentemot den specifika klienten.

Att bedriva ramavtalsbaserad interaktion med specifika klienter är inte bara en fråga
om att knyta klienten närmare producenten. Det innebär också att producenten erhåller
goda grunder för skapandet av förutsättningar för framtida förädling och leverans,
både i försörjningsprocesser och hos externa fullföljare/försörjare. Detta betyder att
den leveransbegäran som yttras i leveransprocessen gentemot externa fullföljare/
försörjare kan vara mer eller mindre omfattande.

9.5 Kriterier för bestämning av leveransvarianter – en sammanfattning

För att göra det möjligt att avgränsa leveransvarianter i förhållande till varandra
behöver yttre egenskaper för respektive leveransprocess bestämmas. Att bestämma
yttre egenskaper innebär att en bestämning görs av vad som tillhör variantprocessen
och vad som inte tillhör den. De yttre egenskaperna avgränsar (se kapitel 2) en process
från dess omgivning. Detta innebär att man måste ha klart för sig vad som tillhör den
beskrivna processen och vad som hör till andra processer samt till andra delar av
omgivningen.

De yttre egenskaperna handlar om vad processen tar emot och ger ifrån sig. Inom
systemteorin (se kapitel 2) talas det om att begreppen input och output kan användas
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för att definiera de yttre egenskaperna. Output innefattar allt från processen som
påverkar omgivningen och input innefattar allt från omgivningen som påverkar
processen. Frågan är dock om denna enkla tankemodell går att använda då yttre egen-
skaper skall bestämmas för respektive leveransprocess? Vad menas i detta samman-
hang med omgivning?

”Med yttre egenskaper menas de egenskaper hos ett system som man kan iaktta, när
man betraktar det utifrån och som en helhet” (se kapitel 2, s 20). Att tala om input och
output i processbestämningssammanhang skulle innebära en betoning på trans-
formationsaspekterna av processen. Ett viktigt budskap i denna avhandling är att
transformation behöver betraktas i en uppdragskontext, vilket innebär att det snarare är
samspelet mellan producenter och klienter än processens input och output som
behöver användas som utgångspunkt vid bestämning av de yttre egenskaperna9.
Således innebär yttre egenskaper för leveransprocesser i enlighet med det
vidareutvecklade processbegreppet, att processen har flera förutsättningar och
åstadkommer flera resultat. Exempel på förutsättningar är underlag, begäran från
klienten. Exempel på resultat är levererad produkt och konfirmerat uppdrag.

Att använda kriterier för processbestämning är ett sätt att rikta uppmärksamheten mot
de relevanta aspekter som behövs för att skilja variantprocesserna åt i förhållande till
varandra. Dessa aspekter behöver ta sin utgångspunkt i något synsätt, i detta fall ett
vidareutvecklat processbegrepp (se kapitel 7). Som tidigare nämnts sker det ofta
leverans av olika produkter och interaktion med klienter på olika sätt i en verksamhet.
Dessa olikheter behöver skiljas åt genom bestämning av leveransprocessers varianter,
d v s leveransvarianter.

Genom analys av genomförda processbestämningar, generering av ett vidareutvecklat
processbegrepp samt generering av en referensmodell för processbestämning har två
huvudkriterier för bestämning av leveransprocesser identifierats. De två huvud-
kriterierna är benämningar på två olika kriterieklasser, som kan användas att rikta
uppmärksamheten mot för att bestämma leveransvarianters yttre egenskaper. Dessa
huvudkriterier, d v s kriterieklasser, är produkt och aktörsrelation. Det är genom
kriterier från de två kriterieklasserna som en specifik leveransvariant kan bestämmas.

I och med att kriterieklasserna också har en klar relation till bestämning av andra
processtyper har jag valt att problematisera innebörden av dessa kriterieklasser i
kapitel 12 (se avsnitt 12.3). Innebördsbestämningen innebär att kriterier tillhörande
respektive kriterieklass lyfts fram, och dessa är grundade både i den teori som det
vidareutvecklade processbegreppet innebär och empiriska observationer.

Relationen mellan leveransvarianters yttre och inre egenskaper innebär att
karaktärisering av produkt och aktörsrelation för en leveransvariants yttre egenskaper
anger den interaktion som sker i leveransvarianten med den specifika klienten. Olika
aktörsrelationer och olika produkter kräver olika sätt att interagera. Kriterier inom
kriterieklasserna bestämmer denna interaktion.

                                             
9 Notera att dessa yttre egenskaper för leveransprocesser innebär att den osäkerhet avseende
bestämning av processers omfång identifierade på sidan 149 (se även avsnitt 13.5) hanteras.
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Den problematisering som görs i detta kapitel avseende leveransprocesser visar att det
finns många aspekter att fokusera för bestämning av leveransvarianter. Det kan handla
om att en och samma producent kommer överens om och levererar olika klasser av
produkter, olika produkttyper samt produkter av olika karaktär. Samtidigt kan det
hända att man i verksamheten vill betona hanteringen av olika klienter på olika sätt
och därmed möjliggöra utveckling av klientrelationer.

Innebördsbestämningen av kriterierna (se kapitel 12) visar att det finns många
varianter för val av kriterier som är viktiga för den specifika verksamheten. Detta
innebär att bestämning av olika varianter av leveransprocesser behöver baseras på det
som verksamheten i någon mening står för.

Man kan se tre olika alternativa användningar av kriterierna för avgränsning av
leveransprocesser. Dessa är:

• Tillämpning av kriterier baserad enbart på kriterieklassen aktörsrelation, genom
till exempel användning av någon av kriterierna typ av överenskommelse (direkt-
order eller ramavtal) eller typ av producent (intern eller extern)

• Tillämpning av kriterier baserad enbart på kriterieklassen produkt, genom till
exempel användning av någon av kriterierna produktklass, produkttyp eller
produktkaraktär

• Tillämpning av kriterier baserad på en kombination av kriterieklasserna aktörs-
relation och produkt

I början av detta kapitel problematiseras bestämning av leveransvarianter i den empiri,
såväl primär- som sekundärempiri, som utgör en viktig del av avhandlingen. Denna
problematisering visar att vissa kriterier är mer överordnande än andra. I flera av fallen
har en skillnad gjorts mellan överordnade och underordnade kriterier inom en kriterie-
klass. Inom kriterieklassen produkt är det överordnat att skilja mellan olika produkt-
klasser (självständig eller bunden produkt). Inom kriterieklassen aktörsrelation är det
överordnat att skilja mellan olika typer av överenskommelser (direktorder eller ram-
avtal). För att särskilja varianter inom ramen för en och samma kriteriekombination
har andra underordnade kriterier använts. Exempel på detta är eget/externt fullföljande
och produkttyp respektive produktkaraktär.

Identifierade kriterier kan dessutom användas för att urskilja nya sätt att göra affärer
på, d v s nya leveransvarianter. Exempel på detta kan vara införande av ramavtals-
baserad interaktion, eller en högre grad av klientanpassning hos befintliga standard-
produkter. Den senare aspekten skulle kunna innebära att en ”basstandard” tas fram
som sedan inom givna ramar anpassas för den specifika klienten.

Vid en processorienterad syn på verksamheter behöver utgångspunkten tas i klientens
behov. I och med att interaktion med den specifika klienten sker i verksamheters
leveransvarianter behöver sådana variantprocesser först bestämmas. När denna
bestämning görs tas utgångspunkten i klientens behov genom att fokusera på såväl det
resultat som producenten förädlar och levererar till sina klienter i form av produkter
som på aktörsrelationer mellan producent och klient (såsom typ av överenskommelse).
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10 Avgränsning och indelning av försörjningsprocesser
I detta kapitel problematiseras försörjningsprocesser. Kapitlet inleds med en
karaktärisering av försörjningsprocessen på en övergripande nivå för att sedan
diskutera avhandlingens empiri för att identifiera olika försörjningsvarianter. Genom-
gången av empirin görs per fallstudie, för såväl primär- som sekundärempiri, där gjord
processbestämning i primärempirin kan komma att omvärderas.

Efter detta problematiseras försörjningsprocessers uppdrag och tillhandahållande av
produkter, där empirin används för att inspirera och exemplifiera. Därefter förs en
diskussion om interaktion med externa försörjare och externa fullföljare i försörjnings-
processer. Denna diskussion baseras på föregående kapitels (kapitel 9) diskussion om
överenskommelser på goda grunder.

Kapitlet avslutas med en problematisering av hur de två kriterieklasserna, d v s
aktörsrelation och produkt, tillämpas vid horisontell avgränsning av olika försörjnings-
varianter. Denna del innehåller också en diskussion om hur kriterier kan kombineras
med varandra för att skapa underlag till det förslag på arbetssätt vid processbestämning
som presenteras i kapitel 13.

10.1 Försörjningsprocessers övergripande egenskaper

En försörjningsprocess är en form av förutsättningsskapande process som består av
handlingar för att tillhandahålla produkter för leveransprocesser. Försörjningsprocesser
har till uppgift att tillhandahålla produkter för verksamhetens potentiella klienter. Med
potentiell klient menas vilken klient som helst. Produkter som hanteras inom ramen för
försörjningsprocesser är självständiga i och med att det i försörjningsprocesser enbart
sker handlingar orienterade mot potentiella klienter. Bundna produkter kan således inte
hanteras inom ramen för försörjningsprocesser i och med att produkten inte kan
sammanlänkas med en specifik klient eller en specifik klients tillhörighet.

Försörjningsprocesser är framförallt prognosbaserade verksamheter baserade på
”gissningar” avseende potentiella klienters behov. Försörjningsprocessers handlingar
styrs av produktuppdrag från interna uppdragsgivare1. Interna uppdragsgivare och
utförande roller i försörjningsprocesserna behöver komma överens om uppdrag för att
säkerställa att det inom ramen för försörjningsprocesserna tillhandahålls rätt produkter
i rätt tid för leveransprocesserna. Dessa uppdrag behöver baseras på en prognos över
framtida leveranser till verksamhetens klienter och därmed tillhandahållande av under-
lag för leveransprocesser.

I försörjningsprocessen sker interaktion med ett antal verksamhetsexterna roller, vilka
är:

• externa försörjare för att möjliggöra tillhandahållandet av produkter för potentiella
klienter

                                             
1 Notera att försörjningsprocesser i likhet med leveransprocesser styrs av rolluppdrag från interna
uppdragsgivare.
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• externa fullföljare för att realisera överenskommet produktuppdrag och därmed
tillhandahålla rätt produkter i rätt tid för leveransprocesserna

Liksom fallet är vid leveransprocesser råder det också ett samspel mellan försörjnings-
processer och andra processer i verksamheten genom kontextuella överlappningar.
Kontextuella överlappningar mellan försörjningsprocesser och leveransprocesser
innebär att det (se även avsnitt 9.1) i försörjningsprocesser:
• tillhandahålls information (kapacitetssituation) om möjligt underlag och underlag

att använda för eventuell vidareförädling för den specifika klienten
• tas del av information om reserverat och ”taget” underlag för koordination av

underlagsförsörjning i försörjningsprocesser

Kontextuella överlappningar mellan försörjningsprocess och förutsättningsprocesser
innebär att det i försörjningsprocesser:

• tas del av förutsättningar, d v s resultat av förutsättningsprocesser, för försörjnings-
processens genomförande

• tillhandahålls underlag för förutsättningsprocessers genomförande

Grundförutsättningen hos försörjningsprocessen är att denna typ av process betraktas
som producent åt leveransprocessen, men också ofta som klient till verksamhetens
externa försörjare/fullföljare. Det underlag som behövs för att tillhandahålla, med
eventuell förädling, underlag för leveransprocessen ställer krav på eventuell sam-
verkan med externa försörjare/fullföljare i försörjningsprocesser.

Den interaktion som sker med den specifika klienten i leveransprocessen kan, som
beskrivs i föregående kapitel, förstås och beskrivas genom BAT-modellen (Goldkuhl
1998a; Axelsson m fl, 2000). Så är också fallet vad gäller interaktionen med externa
försörjare/fullföljare i försörjningsprocesser. I denna situation handlar det dock om att
det är verksamheten (producenten), genom försörjningsprocessen, som är uppdrags-
givare till den externa försörjaren och att det är verksamheten (producenten) som utför
en motprestation. Försörjningsprocessen har därför en motsatt roll mot leverans-
processen - att ha en klientfunktion snarare än en producentfunktion. Försörjnings-
processer är alltså att betrakta bland annat som anskaffningsprocesser.

I tillämpningen av processtänkande (se kapitel 5) visade det sig vara av stor betydelse
att skilja mellan det som görs för specifika klienter och sådant som görs för potentiella
sådana. Detta innebär att det i försörjningsprocesser inte enbart handlar om interaktion
med olika intressenter, utan också om att utföra handlingar för potentiella klienter.
Exempel på sådana handlingar är förädling av underlag till produkter. Ett viktigt skäl
för att utföra handlingar för potentiella klienter är att ha en beredskap inför framtida
affärssamverkan med specifika klienter. Detta är ett sätt att åstadkomma korta ledtider
vid leverans av produkter till den externa klienten.

Försörjningsprocessens egenskaper kan sammanfattas enligt följande. Den:

• syftar till att skapa förutsättningar för leveransprocesser att fullfölja sina åtaganden
gentemot externa klienter. Dessa förutsättningar innebär ett tillhandahållande av
underlag för leveransprocesser

• är en del i verksamhetens tagande, givande och vidareförande av uppdrag
• kan använda sig av externa försörjare för att fullfölja interna produktuppdrag
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• hanterar och inbegriper interaktion med externa försörjare, vilken ofta bygger på att
dubbelriktade åtaganden (prestation och motprestation) etableras med försörjare

• innehåller handlingar som utförs för potentiella klienter, där viss förädling kan
komma att ske av det underlag som tillhandahålls av den externa försörjaren

• beror av och ger konsekvenser för den aktörsrelation som råder mellan den externa
försörjaren och producenten

Notera att det samspel som råder mellan olika processtyper innebär ett fokus på och en
nytta för verksamhetens klient. Försörjningsprocesser skapar förutsättningar för
leveransprocesser genom att fullfölja interna uppdragsgivares produktuppdrag vilka
innebär tillhandahållande av produkter för leveransprocesser. Detta tillhandahållande
ställer krav dels på hantering av relationer till verksamhetens försörjare och fullföljare,
dels på förädling av produkter för potentiella klienter.

10.2 Bestämning av försörjningsvarianter i praktiken

Denna avhandling innebär bland annat ett försök till en problematisering av yttre egen-
skaper som är tillämpliga för avgränsning av verksamheters variantprocesser. Detta
avsnitt innehåller en analys av primär- och sekundärempiri, som redovisas i kapitel 5,
vad gäller grunder för bestämning av försörjningsvarianter. Verksamheterna återgivna
i kapitel 5 betraktas utifrån det vidareutvecklade processbegreppet, vilket kan innebära
att genomförda processbestämningar omdefinieras. Den eventuella omdefinieringen är
en konsekvens av att det vidareutvecklade processbegreppet inte användes som raster
vid genomförandet av fallstudierna. Analysen genomförs per fallstudie i de fall då det
utförs försörjningshandlingar för potentiella klienter.

10.2.1 Bestämning av försörjningsvarianter hos Structo

Som nämndes i föregående kapitel rekonstruerades sex affärsprocesser hos Structo,
och dessa affärsprocesser är namn på kombinationer av kund-till-kund-processer med
tillhörande stödprocesser. De stödprocesser som återfinns i Structos processgrafer
betraktas enligt den begreppsutveckling som skett i denna avhandling såsom
försörjningsprocesser (se avsnitt 8.2.2). Följande försörjningsprocesser kan utifrån
processgrafer hos Structo identifieras:

• Försörjning av råvara (F1)
• Försörjning av egenproducerade standardartiklar, som är färdiga att kapas (F2)
• Försörjning av någon annans standardartiklar, som är färdiga att kapas (F3)

Genom att ta sin utgångspunkt i yttre egenskaper för försörjningsprocesser i form av
förutsättningar för, och resultat av, försörjningsprocesser kan följande tabell användas
som grund för att avgränsa försörjningsvarianter i förhållande till varandra.

Tabell 10-1: Avgränsning av försörjningsvarianter hos Structo

Produkt att tillhandahålla
Produkt som förutsättning

Råvara Färdig produkt för kapning

Råvara Försörjning av råvara (F1) Försörjning av egenprod.
standardartiklar (F2)

Färdig produkt för kapning --- Försörjning av någon annans
standardartiklar (F3)
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Notera att avgränsning av försörjningsvarianter i förhållande till varandra har gjorts
genom att fokusera på varianter av transformation baserade på förutsättningar för, i
kombination med det som förväntas tillhandahållas i, försörjningsvarianterna.

Ovanstående försörjningsvarianter återfinns i rekonstruerade affärsprocesser enligt
nedanstående tabell.

Tabell 10-2: Försörjningsvarianter och affärsprocesser hos Structo

Affärsprocess Försörjningsvariant
Leveransplanekund Försörjning av råvara (F1)

Försörjning av egenprod. standardartiklar (F2)
Leveransplan – heltrading ---
Leveransplan – halvtrading Försörjning av någon annans standardartiklar (F3)
Standardlagerkund Försörjning av råvara (F1)

Försörjning av egenprod. standardartiklar (F2)
Heltradingkund ---
Direktproduktionskund Försörjning av råvara (F1)

Av ovanstående tabell framgår att det finns två affärsprocesser som inte innehåller
några försörjningsprocesser. Detta gäller för affärsprocesser som hanterar försäljning
av heltradingprodukter. Försörjning av produkter för dessa affärsprocesser löses
genom att uppdrag läggs i affärsprocessens leveransprocess direkt till den externa
fullföljaren. Uppdragen baseras på överenskommelse med den specifika klienten.
Verksamhetens försörjningsprocesser behöver då inte vara inblandade i och med att
det i försörjningsprocesser tillgodoses potentiella klienters behov.

Det framgår av ovanstående tabell att två av affärsprocesserna har två typer av
försörjningsprocesser (F1 och F2), vilket är en konsekvens av att egen förädling av
standardartiklar sker baserad på samma råvaror som används för direktproduktions-
kund.

10.2.2 Bestämning av försörjningsvarianter hos Nässjö Inredningar

Som nämndes i föregående kapitel utförs många handlingar hos Nässjö Inredningar för
specifika klienter, vilket får som konsekvens att handlingar i kund-till-kund-processer,
d v s i leveransvarianter, dominerar. Enligt processgraferna som innehåller
kombinationen av kund-till-kund-processer med tillhörande stödprocesser kan dock en
försörjningsprocess urskiljas. Denna är:

• Försörjning av råvara (F1)

10.2.3 Bestämning av försörjningsvarianter hos Ragnars Inredningar

En stor del av handlingarna hos Ragnars Inredningar utförs för specifika klienter, men
det finns ändå en liten del standardprodukthantering. Det går därför utifrån genomförd
processbestämning att identifiera en försörjningsprocess som försörjer med standard-
produkter till leveransvarianter. Denna benämns:

• Försörjning av standardartiklar (F1)

I denna försörjningsprocess sker också interaktion med externa försörjare. Övrig
råvaruförsörjning hos Ragnars Inredningar är klientorderstyrd, vilket innebär att denna
interaktion med externa försörjare hanteras i verksamhetens leveransvarianter.
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10.2.4 Bestämning av försörjningsvarianter hos Torvalds Trävaru

I samband med den processbestämning som genomfördes hos Torvalds Trävaru
identifierades en viktig förutsättningsprocess för verksamhetens kund-till-kund-
processer: anskaffning och förädling till mellanlager. Denna förutsättningsprocess
betraktas som en försörjningsprocess. Genom att ifrågasätta genomförd process-
bestämning baserad på det vidareutvecklade processbegreppet kan dock ytterligare
försörjningsprocesser identifieras. Detta beror på att varor som faller ut från förädling i
en leveransvariant behöver användas i kommande leveransvarianter, och därmed
behöver dessa varor hanteras i verksamheten. Följande försörjningsvarianter kan
identifieras:

• Försörjning av sågad vara (F1)
• Hantering av sekundärprodukter (F2)
• Hantering av biprodukter (F3)

Genom att ta sin utgångspunkt i karaktären på den produkt som hanteras och tillhanda-
hålls i försörjningsprocesserna kan försörjningsvarianter avgränsas i förhållande till
varandra (se nedanstående tabell).

Tabell 10-3: Avgränsning av försörjningsvarianter hos Torvalds Trävaru

Produkt att tillhandahålla Sågad vara Sekundär produkt Biprodukt
Försörjning av sågad

vara (F1)
Hantering av

sekundärprodukter (F2)
Hantering av

biprodukter (F3)

Förutsättningar för försörjningsprocesserna erhålls både från försörjningsvarianter och
leveransvarianter (se avsnitt 12.1.6). Försörjning av sågad vara är den enda
försörjningsvariant i vilken det sker interaktion med externa försörjare. De externa
försörjarna kan vara virkesleverantörer, skogsägare och timmerleverantörer.

10.2.5 Bestämning av försörjningsvarianter hos Hemtjänsten

En stor del av handlingarna hos Hemtjänsten utförs för specifika klienter i och med att
karaktären på den produkt som överenskommes, förädlas och levereras är orienterad
mot specifika klienters tillhörigheter eller behov. En viktig förutsättning har dock
identifierats och denna handlar om att skapa förutsättningar för (eller underlag till)
lägenhetsuthyrning. Underlaget till lägenhetsuthyrning åstadkoms genom en
försörjningsprocess som avtalar om lägenheter att hyra ut. Denna benämns:

• Försörjning av lägenheter för potentiella klienter (F1)

Övrig försörjning, av exempelvis mat och larmutrustning, har inte problematiserats i
de handlingsgrafer som legat till grund för att generera översiktsgrafen (se avsnitt
5.12).

10.2.6 Bestämning av försörjningsvarianter hos Sjöfartsverkets
sjökarteavdelning

Sjöfartsverkets sjökarteavdelning utför en hel del arbete för potentiella klienter. Detta
har bland annat att göra med att en viktig del av verksamheten består i att upprätthålla
register över data avseende djup- och temadata samt farledsinformation.
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Från den översiktsbild som skapats över verksamhetsflödet hos Sjöfartsverkets
sjökarteavdelning går det att utläsa ett antal olika processer som innehåller arbete för
potentiella klienter. Dessa är:

• Sjömätning (F1)
• Svensk Lots – nyutgåva (F2)
• UFS-hantering (F3)
• Förädling och lagerhållning av sjökort (F4)
• Framtagning av veckans UFS (F5)
• Upprätthållande av aktuell data (F6)
• Rättelsesamordning (F7)

Genom att studera underlag för och resultat av respektive försörjningsprocess kan
försörjningsvarianter särskiljas i förhållande till varandra. Detta är gjort i nedanstående
tabell.

Tabell 10-4: Avgränsning av försörjningsvarianter hos Sjöfartsverkets
sjökarteavdelning

Resultat
Underlag

Aktuell
mätdata

Ärende Rättelse Veckans
UFS

Svensk
Lots

Sjökort Varning

Rådata F1 --- --- --- --- --- ---
Observation --- F3 --- --- --- --- ---
Ärende --- --- F7 --- --- --- F7
Rättelse F6 --- --- F5 --- --- ---
Aktuell
mätdata

F6 --- --- --- F2 F4 ---

Ovanstående tabell visar att verksamheten innebär ett samspel mellan olika
försörjningsvarianter för att säkerställa goda underlag för verksamhetens produkter. En
viktig aspekt av verksamheten är att upprätthålla ett aktuellt register över mätdata.
Detta register uppdateras inte slumpmässigt, utan kvalitet i aktuell mätdata säkerställs
genom att det finns processer för förädling av ett underlag till aktuell sådan. Exempel
på detta är dels då sjömätning (F1) transformerar rådata till aktuell mätdata, dels då en
observation gjord av en uppgiftslämnare först blir ett ärende för att sedan bli en rättelse
och till slut en uppdatering av aktuell mätdata till ny aktuell mätdata.

Ovanstående tabell visar att försörjningsprocessen avseende upprätthållande av aktuell
mätdata har två underlag: dels rättelser, dels det som tidigare var aktuell mätdata.
Rättelsesamordningen har ett underlag (ett ärende), men två olika produkter: dels en
rättelse och dels en varning.

Att verksamheten bland annat består av sju försörjningsvarianter får konsekvensen att
vissa försörjningsvarianter försörjer andra försörjningsvarianter. I försörjnings-
varianterna F1 och F3 tillhandahålls enbart underlag för andra försörjningsvarianter
och därmed inte för verksamhetens leveransvarianter (se avsnitt 12.1.9).

10.2.7 Bestämning av försörjningsvarianter hos Turistbyrån

I samband med problematiseringen av Turistbyråns verksamhet nämndes behovet av
att upprätthålla ett relevant informationsmaterial över aktuella erbjudanden till
potentiella klienter. Detta upprätthållande ser jag som en viktig försörjningsprocess i
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verksamheten. Detta innebär att den försörjningsprocess som går att identifiera i
Turistbyråns verksamhet kan benämnas

• Upprätthållande av relevant informationsmaterial (F1)

10.3 Försörjningsprocessers uppdrag och tillhandahållande av produkter

10.3.1 Produkters olika förädlingsgrad

Överordnat gäller att försörjningsprocesser har som uppgift att tillhandahålla produkter
för potentiella klienter. Detta innebär att det inte görs någon klientspecifik anpassning/
förädling av produkten i försörjningsprocesserna, utan självständiga produkter
(underlag) tillhandahålls som sedan kan anpassas/förädlas för den specifika klienten i
leveransprocesserna. Empirin visar två ytterligheter (se nedanstående figur) vad gäller
produktens egenskaper i det underlag som tillhandahålls i försörjningsprocesserna.
Dessa två ytterligheter vad gäller förädlingsgrad hos produkten står i förhållande till
den produkt som levereras till specifika klienter i leveransprocesserna.

Den ena ytterligheten är en produkt i form av råvara, som är ämnad att vidareförädlas.
Detta är fallet vad gäller den ena försörjningsprocessen hos Structo (F1), Nässjö
Inredningars enda försörjningsprocess (F1), den ena försörjningsprocessen hos
Torvalds Trävaru (F1) samt fyra av försörjningsprocesserna hos Sjöfartsverkets
sjökarteavdelning (F1, F3, F6 och F7).

Den andra ytterligheten är en produkt som är färdigförädlad inför leverans till
leveransprocessens specifika klient. Underlaget är inte ämnat att vidareförädlas i
leveransprocesserna. Detta är fallet vad gäller försörjningsprocessen hos Ragnars
Inredningars (F1), två av försörjningsprocesserna hos Torvalds Trävaru (F2 och F3),
försörjningsprocessen hos Hemtjänsten (F1), försörjningsprocessen hos  Turistbyrån
(F1) samt flera av försörjningsprocesserna hos Sjöfartverkets sjökarteavdelning (F2,
F4, F5 och F7).

Råvara
Färdigförädlad 

produkt

Figur 10-1: Två ytterligheter av självständiga produkters förädlingsgrad

Även om empirin inte visar detta så tydligt bör det i många fall vara lämpligt att tala
om olika förädlingsgrader som grund för bestämning av det innehåll som försörjnings-
processen tillhandahåller för leveransprocessen. Ofta talas det om halvfabrikat som
kan anpassas till den specifika klientens behov. Det avgörande kriteriet är att den
produkt som tillhandahålls genom försörjningsprocessen måste ha en sådan förädlings-
grad (egenskap) att den kan användas som underlag till olika klienter och därmed inte
bara till en specifik klient. Hos Structo sker en sista behandling av standardartiklar i
leveransprocessen. Detta innebär att det i två av Structos försörjningsprocesser (F2 och
F3) tillhandahålls nästan färdigförädlade produkter. Hos Torvalds Trävaru framgår
det att en sekundärprodukt antingen kan levereras utan vidareförädling i den leverans-
process som hanterar denna typ av produkter eller slutförädlas för den specifika
klienten innan leverans. Det betyder att det i försörjningsprocessen som avser
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hantering av sekundärprodukter (F2) både tillhandahålls färdigförädlade produkter och
produkter som kommer att vidareförädlas.

10.3.2 Försörjningsprocessers produktuppdrag

Goldkuhl (2000b) menar att det alltid finns en styrning av verksamheten utifrån vad
som skall produceras. Ett produktuppdrag, ofta externt från klienter men också internt
skapat inom verksamheten, initierar och styr framställningen av produkter. Enligt
Goldkuhl (ibid) kan produktuppdraget formuleras av produktuppdragsgivare som kan
vara:

• Klienter (slut- eller mellanklienter)
• Andra externa uppdragsgivare (t ex företrädare för slutklienter)
• Interna produktuppdragsgivare

I och med att försörjningsprocesser innehåller handlingar som utförs för potentiella
klienter hanteras inte produktuppdrag från den externa klienten i försörjningsprocesser,
utan de har som uppgift att tillhandahålla underlag/produkter för potentiella klienter.
Så snart som en produkt får en viss relatering till en specifik klient hanteras denna
alltså inom ramen för leveransprocessen. På så vis innebär samspelet mellan
försörjningsprocesser och leveransprocesser att det i försörjningsprocesser behöver
tillhandahållas information om möjlig försörjning (kapacitetssituation) och försörjning
av underlag. Detta samspel kan exemplifieras från Structo, där man i samband med de
tidiga faserna i affärsinteraktionen gör bedömning om materialtillgång för att sedan
reservera material. Ofta används lagerregister2 för samspelet mellan leverans- och
försörjningsprocesser.

Detta leder till att det i försörjningsprocesser behöver ske interaktion med en
överordnad koordineringsfunktion, d v s interna uppdragsgivare3. Denna interaktion
medför att det i försörjningsprocesser sker överenskommelser med interna uppdrags-
givare om vilka produkter som skall tillhandahållas och när dessa skall tillhandahållas
för leveransprocesser.

Klientens produktuppdrag kan, som föregående kapitel visar, vara av två olika
karaktärer: direktorder eller ramavtal med avrop. Den första typen av externa produkt-
uppdrag innebär att man i verksamheten levererar produkter till specifika klienter
baserade på en affärstransaktion. Den andra typen innebär att verksamheten levererar
produkter genom en serie återkommande affärstransaktioner. Försörjningsprocessernas
tillhandahållande av produkter som eventuellt vidareförädlas baseras på
produktuppdrag från interna uppdragsgivare. Produktuppdrag från interna
uppdragsgivare baseras på bedömning om framtida behov i leveransprocesser
tillsammans med gjorda långsiktiga åtaganden med specifika klienter.

                                             
2 Lagerregister utgör i detta fall en del av den kontextuella överlappningen mellan leverans- och
försörjningsprocesser.
3 Notera att jag inte gör någon distinktion mellan olika typer av uppdragsgivare.
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10.3.3 Olika grad av klientorderstyrning

Den kanske viktigaste och mest påtagliga skillnaden mellan leverans- och
försörjningsprocessen är uppdelningen av handlingar som utförs för potentiella
respektive specifika klienter. I affärsprocessers kund-till-kund-processer återfinns
handlingar för specifika klienter, t ex svara på förfrågningar om möjlighet att leverera
till en specifik klient. Detta motsvarar således handlingar i leveransprocessen. I stöd-
processerna återfinns handlingar för potentiella klienter, vilka motsvarar handlingar i
försörjningsprocesser. Nedanstående figur visar hur denna indelning tillämpats i
samband med modellering av affärsprocesser i flera av de genomförda fallstudierna.

Stödprocesser = försörjningsprocesser 
(aktiviteter för potentiella kunder) 

Kund-till-kund-process =  
leveransprocess 
(aktiviteter för  

specifika kunder) 

Figur 10-2: Affärsprocessens leveransprocess och försörjningsprocesser

De transformationsmässiga aspekterna av en affärsprocess4, d v s förädlingsprocessen i
affärsprocessen, syns genom kombinationen av en kund-till-kund-process (leverans-
process) och flera stödprocesser (försörjningsprocesser). I ovanstående figur framgår
fysiskt flöde genom materialflödet (tjock linje) mellan olika delprocesser. Förädling
behöver dock inte enbart handla om hantering av fysiska produkter. På samma sätt
som det fysiska flödet genom verksamheten redovisas enligt ovanstående figur kan
förädling av information till olika produkter också visualiseras. Flödet mellan olika
delprocesser utgörs då av information, d v s informationsflöde. Så är bl a fallet hos
Sjöfartsverkets sjökarteavdelning. Kombinationer av leveransprocesser och
försörjningsprocesser visualiserar således verksamhetens olika förädlingsvarianter,
d v s verksamhetens olika sätt att transformera underlag till resultat.

I samband med försäljning av produkter kan en slutprodukt karaktäriseras efter hur
unik den är för den specifika klienten. Olhager & Rapp (1985, s 32) gör följande
indelningsgrunder för produkttillverkning:

                                             
4 Notera att begreppet affärsprocess har använts (i genomförda fallstudier) som ett samlingsbegrepp
för en kombination av försörjnings- och leveransprocesser, där aspekter från leveransprocessen (olika
sätt att göra affärer) varit dominerande.
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1. Helt ny och unik produkt, vilket avser nykonstruktion. Förädling kan inte beredas
förrän produkten är konstruerad

2. Nya varianter på en given grundkonstruktion, vilket innebär att stora delar av
förädlingen baseras på tidigare konstruerade och tillverkade standarddelar. Ofta är
det angeläget för företaget att komma igång med tillverkningen av standarddelar,
innan slutprodukten är helt specificerad

3. Standardvarianter, vilket innebär att klienten köper olika varianter av slut-
produkten. Här behöver ingen nykonstruktion genomföras

4. Standardprodukter, vilket innebär att företaget förädlar och marknadsför en
enhetlig produkt i ett större antal

Dessa indelningsgrunder ger upphov till olika produktionsstyrningsprinciper. Olhager
& Rapp (1985, s 33) menar att den vanliga situationen i svensk industri är att förädling
av en slutprodukt måste starta innan företaget har erhållit en klientorder. Detta kan
dock lösas genom att företaget förädlar mot lager, där man säkerställer att det alltid
finns tillgängliga produkter att leverera till klienten. Som beskrivningen ovan visar kan
det dock vara svårt att tillverka något som inte är konstruerat, varför det är fördelaktigt
för produktionsplaneringen om produktens klientspecifika karaktäristika kommer in
först i slutet av förädlingskedjan. Därför väljer man ofta att dela upp förädlingen i två
steg. I det första steget tas råvaror hem och produkten förädlas utan att den blir klient-
specifik, vilket är fallet i verksamhetens försörjningsprocesser. I det andra steget sker
förädling av klientspecifika delar och montering av slutprodukten, vilket är fallet i
verksamhetens leveransprocesser. För att kunna styra förädlingen efter denna princip
måste en lämplig halvfabrikationsnivå hittas. Det läge i förädlingskedjan då produkten
blir klientspecifik kallas ibland k-punkten5. Den utgör gränsen mellan försörjnings-
och leveransprocessen.

Företag tillverkar sällan enbart en typ av produkter (Olhager & Rapp, ibid). Snarare
har de en blandning mellan såväl klientorderstyrd som lagerstyrd förädling, d v s det
finns ett starkt motiv till varianter av både försörjnings- och leveransprocesser.

Ofta väljer verksamheter att skapa lager av produkter (av olika förädlingsgrad) som
efter eventuell vidareförädling levereras till den specifika klienten. I försörjnings-
processerna görs detta i syfte att säkerställa leverans till potentiella klienter baserad på
de erbjudanden enligt vilka verksamheten (producenten) gör åtaganden. Exempel på
verksamheter från empirin där materiallager och lagerhantering har identifierats finns
hos Structo, där det både finns råvarulager och standardlager, hos Nässjö Inredningar,
där det finns råvarulager, hos Ragnars Inredningar, där det finns standardlager samt
hos Torvalds Trävaru, där det finns lager för sågade varor (mellanlager) samt lager för
sekundär- och biprodukter. En annan karaktär av lager som också identifierats är
informationslager för aktuella mätdata hos Sjöfartsverkets sjökarteavdelning.

Lager inom en verksamhet är en mellanlagringsplats för produkter som efter eventuell
vidareförädling skall levereras till specifika klienter. Försörjningsprocessernas behov
av lager beror av möjligheten att:

                                             
5 Se t ex Wortmann (1991) för olika typer av produktion baserad på vilka aktiviteter som genomförs
för potentiella respektive specifika klienter.
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1. säkerställa korta leveranstider vid direktorder eller avrop från den specifika
klienten

2. säkerställa försörjning av produkter från externa försörjare
3. säkerställa kapacitet hos externa fullföljare

De två senare punkterna handlar om att få fram produkter överhuvudtaget. Den första
handlar om att säkerställa leverans av produkten vid en viss tidpunkt. Behovet av lager
i försörjningsprocesser är kopplat dels till innehållet i produktuppdraget från interna
uppdragsgivare, dels till den aktörsrelation som råder mellan verksamheten och dess
externa försörjare och fullföljare. Ibland väljer verksamheter att lägga ut lager och
lagerhållningen som en del i uppdraget till den externa försörjaren/fullföljaren (se
avsnitt 10.4.3).

Viktigt att notera angående exempel på lager enligt ovan är att dessa inte är klient-
specifika. Det har dock visat sig i empirin att det av produktionskapacitetsmässiga skäl
kan finnas fog att också skapa klientspecifika lager i väntan på avrop och leverans av
produkter. Detta är bland annat fallet hos Nässjö Inredningar. Dessa lager hanteras då
inom ramen för verksamhetens leveransprocesser.

10.4 Försörjningsprocesser, försörjare och fullföljare

10.4.1 Försörjningsprocesser och externa/interna försörjare

För att möjliggöra eventuell förädling och tillhandahållande av produkter för
leveransprocesser måste det även i försörjningsprocesser säkerställas försörjning av
underlag för eventuell vidareförädling. I försörjningsprocesser säkerställs försörjning
genom:

• att andra försörjningsprocesser tillhandahåller produkter, d v s försörjare inom
verksamheten

• att det sker interaktion med externa försörjare i försörjningsprocesser

Detta betyder att det i en verksamhet kan förekomma flera förädlingssteg genom att
det i försörjningsprocesser tillhandahålls produkter för andra försörjningsprocesser. Så
är bland annat fallet hos Structo, där det i en av försörjningsprocesserna (F1) tillhanda-
hålls råvara för en annan försörjningsprocess (F2), men också för en leveransprocess
(L5). Så är också fallet hos Sjöfartsverket sjökarteavdelning, där det finns fyra grund-
läggande försörjningsprocesser (F1, F3, F6 och F7), i vilka aktuella mätdata tillhanda-
hålls och upprätthålls för att det i andra försörjningsprocesser skall kunna tas fram
produkter baserade på dessa mätdata. Avgränsningen av dessa försörjningsvarianter
har skett baserad på förädlingsgrad hos underlag i kombination med förädlingsgrad
hos resultatet.

De underlag som levereras från den externa försörjaren i försörjningsprocesserna kan
på samma sätt som de underlag som tillhandahålls för leveransprocesserna i
försörjningsprocesserna vara av olika förädlingsgrad. Det kan handla om allt från en
råvara till en produkt som inte kräver någon vidareförädling.  Detta påverkar i sin tur
mängden av förädlingshandlingar som kommer att utföras i respektive processtyp. Ett
exempel på olika typer av underlag hämtat från empirin finns hos Torvalds Trävaru,
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där verksamheten ibland använder träd på rot som underlag och ibland får avverkat
timmer som underlag till verksamheten.

De produkter som levereras från den externa försörjaren i försörjningsprocessen kan
därför vara av olika karaktär ställda i relation till den förädlingsgrad som kommer att
levereras till verksamhetens klient. Exempel från empirin där det inte krävs någon
förädling av underlaget från verksamhetens sida är Hemtjänstens försörjning av
lägenheter för potentiella klienter (F1). Denna försörjningsprocess är enbart till för att
säkerställa att det finns lägenheter för uthyrning, då kontakt etableras med en specifik
klient.

Aspekter angående interaktionen med externa försörjare har inte i tillräckligt hög grad
lyfts fram i empirin. Det står dock klart att verksamheter ofta har flera försörjare av
samma produktkaraktär/förädlingsgrad för att säkerställa sin egna försörjning. Bland
annat har Structo uttalat behovet av att ha flera försörjare så att inte verksamheten står
och faller med en enda försörjares existens. Torvalds Trävaru resonerar på ett liknande
sätt, men där är också en begränsad tillgång på råvara ett faktum.

10.4.2 Försörjningsprocesser och externa fullföljare

Empirin visar att det finns en likhet mellan leverans- och försörjningsprocesser vad
gäller att lägga ut delar av fullföljandet av uppdraget på en extern part. Det finns två
exempel på detta från empirin: från Structo och Ragnars Inredningar. Grunden till att
externa fullföljare är stöd i fullföljandet av försörjningsprocessens produktuppdrag är
dock till viss del olika. Hos Structo handlar det om att kunna försörja med en annan
parts standardvaror (F3) än de som ingår i Structos egna produktrepertoar. Hos
Ragnars Inredningar handlar det om att förädling av egna standardartiklar i
försörjningsprocessen (F1) kan läggas ut på en extern fullföljare. Skälen till att
uppdraget läggs ut är dels att det ibland uppstår kapacitetsbrister, dels att det finns ett
behov av att säkerställa en orderingång hos fullföljaren inför framtida kapacitetsbehov.

Externt och internt fullföljande hanteras inom ramen för samma försörjningsprocess
hos Ragnars Inredningar, medan det externa fullföljandet hos Structo hanteras i en
separat försörjningsprocess. Detta beror på den avgränsning som tillämpats, nämligen
en kombination av förädlingsgrad hos underlag för och förädlingsgrad hos resultat av
försörjningsprocessen. Hos Structo skiljer sig både förädlingsgraden hos underlaget
mellan de två försörjningsprocesserna som tillhandahåller standardprodukter (F2 och
F3) och förädlingsgraden hos resultatet. De standardprodukter som tillhandahålls i de
två försörjningsprocesserna är skilda till sin karaktär. Hos Ragnars Inredningar är det
samma förädlingsgrad på det resultat som tillhandahålls i försörjningsprocessen,
oavsett om förädling sker av en extern fullföljare eller ej. Detta innebär att det i
Ragnars Inredningars försörjningsprocess säkerställs tillhandahållande av produkter av
en viss förädlingsgrad för leveransprocesserna oavsett vem som står för förädlingen.

Interaktionen med externa fullföljare i försörjningsprocesser kan liknas vid interaktion
med externa fullföljare i leveransprocesser, förutom att försörjningsprocessers externa
fullföljare alltid tillhandahåller produkterna för försörjningsprocesserna. Detta beror
på att det resultat som tillhandahålls i försörjningsprocesserna är avsett för potentiella
klienter. Därmed kan den externa fullföljaren inte leverera direkt till en specifik klient,
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vilket är möjligt i leveransprocesser. En extern fullföljare kan med andra ord ha två
olika roller i relation till verksamheten: dels som fullföljare av uppdrag utfärdat i
försörjningsprocesser, dels som fullföljare av uppdrag utfärdat i leveransprocesser.

Den strävan som många verksamheter har att bli mer och mer klientorienterade får
också konsekvensen att externa fullföljare går från att vara fullföljare i försörjnings-
processer till fullföljare i leveransprocesser. Genom att aktörsrelationen utvecklas
mellan fullföljaren och verksamheten (producenten) har det hos bland annat Structo
visat sig, att fullföljaren kan gå från att vara tillhandahållare av halvtradade produkter
till heltradade produkter, d v s från att leverera produkterna till verksamheten först,
vilken i sin tur levererar produkterna vidare, till att leverera direkt till den specifika
klienten. Detta är dock inte alltid önskvärt. I vissa fall är det lämpligt att se till att
produkterna levereras från en och samma verksamhet i och med att detta innebär en
klarhet i relationen mellan den specifika klienten och producenten. Exempel på detta
finns hos Nässjö Inredningar som lägger ut delar av sitt fullföljande på Ragnars
Inredningar, men där Nässjö Inredningars klienter ser det som viktigt att Nässjö
Inredningar garanterar kvaliteten hos de produkter som levereras. Dessutom behandlar
Nässjö Inredningar klientens tillhörighet (d v s butiken), vilket inte Ragnars
Inredningar gör.

10.4.3 Externa försörjares/fullföljares relationer till försörjningsprocesser

Interaktion med externa försörjare/fullföljare i försörjningsprocesser bör kunna liknas
vid den interaktion som sker i leveransprocesser med specifika klienter, d v s ram-
avtalsbaserad eller direktorderbaserad interaktion. Till skillnad mot interaktion med
den specifika klienten i leveransprocesser agerar verksamheten istället klient, då det i
försörjningsprocesser sker interaktion med externa försörjare/fullföljare.

En viktig aspekt angående samverkan med externa försörjare/fullföljare i försörjnings-
processer gäller framförhållningen vid kommande direktorder eller avrop från
ramavtal. Det finns idag flera exempel på verksamheter, där externa försörjare/
fullföljare skall tillhandahålla produkter med mycket korta ledtider. Detta innebär att
externa försörjare/fullföljare på samma sätt som verksamhetens försörjningsprocesser
behöver ha en beredskap inför kommande direktorder/ramavtal. Om innehållet i
överenskommelsen mellan verksamheten (producenten) och externa försörjare/
fullföljare baseras på korta ledtider mellan direktorder/avrop och leverans kommer den
externa försörjaren/fullföljaren att behöva skapa lager och rutiner för lagerhantering
för verksamheten. Detta innebär att verksamheten flyttar lager och lagerhantering
utanför den egna verksamheten.

En verksamhet som inte har några lager och som levererar produkter med korta
ledtider behöver bygga på väl utvecklade relationer med externa försörjare/fullföljare.
Ofta innebär denna aktörsrelation en långsiktig sådan, d v s ramavtalsbaserad
interaktion, i och med att både verksamheten och externa försörjare/fullföljare behöver
säkerställa försörjning av respektive avyttring av produkter.
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Hos en av fallstudierna, NetShop6, sker det ingen fysisk hantering av produkter över
huvudtaget, vilket innebär att NetShop behöver säkerställa tillhandahållandet av
produkterna hos externa fullföljare. Detta bygger på att NetShop utvecklar goda
relationer till sina externa fullföljare.

10.5 Kriterier för bestämning av försörjningsvarianter – en
sammanfattning

10.5.1 Kriterieklassen produkt för bestämning av försörjningsvarianter

Att avgränsa försörjningsvarianter i förhållande till varandra innebär att yttre
egenskaper för försörjningsprocessen behöver bestämmas. Till försörjningsprocessen
kommer ett visst underlag in och det tillhandahålls ett visst resultat, efter eventuell
förädling, för leveransprocesser, eventuellt via någon annan försörjningsprocess.
Bestämningen av de yttre egenskaperna för försörjningsprocessen bör därför fokusera
både på det som kommer in till försörjningsprocessen (underlag från försörjaren) och
det som lämnar försörjningsprocessen (produkten till andra försörjningsprocesser eller
till leveransprocesser). Underlag och produkter som hanteras i försörjningsprocesser är
självständiga till sin karaktär. Kriterieklassen produkt (se avsnitt 12.3.1) är således
mest dominant vid bestämning av försörjningsvarianter.

Produktförädling kan relateras till ett tänkande om transformationsaspekten i
processtänkandet. Det transformationsorienterade tänkandet ses i denna dominerande
processyn som viktiga inre egenskaper för en viss process. Jag menar dock att det
också är viktigt att förstå vilka yttre egenskaper som styr de transformations-
orienterade aspekterna av processerna. Dessa förstås genom att transformations-
orienterade aspekter sätts i en uppdragskontext (i enlighet med det vidareutvecklade
processbegreppet).

I samband med processtänkandet i tillämpning visar det sig att produkten som
gränssnitt mellan försörjnings- och leveransprocessen kan vara av olika förädlings-
grad. Det har gjorts en skillnad mellan exempelvis standardprodukt, halvfabrikat och
råmaterial. Detta innebär att en skillnad görs avseende ”färdigförädlad produkt” och
”produkt för vidareförädling ”.

Genom att skilja mellan förädlingsgrader hos produkter kan verksamheten uppnå
effektivitet i sin framtagning av produkter. Detta innebär att viss förädling kan göras
för potentiella klienter, vilket i sin tur betyder att en framförhållning inför interaktion
med den specifika klienten kan åstadkommas. Det är dock viktigt att notera att
utförande av handlingar för potentiella klienter beror av den produktklass som
produkter tillhör. Som exempel kan nämnas produktklassen vara för överlåtelse ställd i
relation till produktklassen behandling av klient. Det första fallet kräver ingen klient-
medverkan vid förädling, men i det senare fallet är det svårt att utföra handlingar utan
att vara medveten om vem klienten är. Däremot kan många andra förutsättningar för
leveransprocessen skapas, utan att klienten är närvarande.

                                             
6 NetShop betraktad som egen juridisk enhet.



Avgränsning och indelning av försörjningsprocesser

281

En viktig utgångspunkt för att bestämma varianter av försörjningsprocesser är
skillnaden mellan den förädlingsgrad som tillhandahålls för leveransprocessen och det
underlag som kommer från den externa försörjaren. Dessa yttre egenskaper, d v s
typen av underlag och typen av resultat, bör bestämma det sätt på vilket realisering
sker, varför dessa två aspekter bör vara en grund för att bestämma försörjnings-
processernas inre egenskaper.

De empiriska observationer som har gjorts har visat att en försörjningsprocess genom
sitt resultat kan tillhandahålla ett underlag för en annan försörjningsprocess. Exempel
på detta är försörjning av råvara som används både som underlag i en leveransprocess
för förädling av klientspecifika produkter och som underlag i en försörjningsprocess
för förädling av standardprodukter.

Det finns ett flertal exempel från genomförda processbestämningar där lagerhållning
som begrepp dyker upp. Lagerhållning är ett uttryck för att det finns behov av
snabbhet och flexibilitet vid tillhandahållandet av underlag för leveransprocessen (eller
andra försörjningsprocesser). Hantering av standardlager eller hantering av råvarulager
i försörjningsprocessen är uttryck för att snabbt kunna få fram efterfrågat underlag för
leveransprocesser (eller andra försörjningsprocesser). Hantering av lager kan också
förekomma som en del i leveransprocessen7, men förekommer då ofta i kombination
med ramavtalsbaserad interaktion. Detta sker för att säkerställa korta ledtider från
avrop till fullföljt åtagande i enlighet med avropet.

10.5.2 Kriterieklassen aktörsrelation för bestämning av
försörjningsvarianter

Rollrelationer med den externa försörjaren/fullföljaren som hanteras i försörjnings-
processen har endast i liten grad uppmärksammats i samband med genomförda
processbestämningar. Detta beror på att den tydliga separation som görs mellan
varianter av leveransprocesser och varianter av försörjningsprocesser i det vidare-
utvecklade processbegreppet inte har gjorts i samband med processbestämning i
tillämpning. Där har istället framförallt varianter av affärsprocesser studerats, vilka har
varit en unik kombination av försörjnings- och leveransprocesser. Detta innebär att
uppmärksamhet har lagts på interaktionen mellan verksamheten (producenten) och
dess klienter och inte på verksamhetens (producentens) interaktion med dess
försörjare.

Däremot har det visat sig att många verksamheter i fallstudierna har haft flera
försörjare för att säkerställa försörjning av ett och samma underlag. I och med att det
finns flera försörjare torde det också innebära att verksamheter knyter försörjare till sig
på olika sätt, d v s att det etableras olika typer av rollrelationer mellan verksamheten
och olika försörjare.

De verksamheter som ligger till grund för avhandlingens primärempiri har haft ett
fåtal, men stora (vad gäller inköpsvolym), externa försörjare knutna till sig. Bland
annat har Structo uttryckt att man inte vågar förlita sig på en enda extern försörjare för
respektive underlag utan man behöver gardera sig med flera sådana.

                                             
7 Den typ av lager som avses här har i empirin benämnts klientstandardlager.
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Det går dock att observera i empirin att rollrelationen mellan verksamheten
(producenten) och dess försörjare utvecklas och att detta får konsekvenser för
verksamhetens processer. Här kan Structo nämnas som exempel, där två varianter av
tradingprodukter, d v s det som man på Structo benämner hel- och halvtrading,
används i verksamheten. Trading innebär att det i verksamheten inte görs någon egen
förädling, där heltrading i sin tur innebär att verksamheten aldrig ser produkterna,
medan halvtrading innebär att det i verksamheten genomförs en kvalitetskontroll av
produkterna innan de levereras till klienten. Processbestämningen hos Structo visar att
övergången från halvtrading till heltrading medför en fördjupning av rollrelationen
mellan Structo och dess tradingleverantör. Heltrading hanteras i leveransprocesser och
halvtrading i försörjningsprocesser.

Det har dessutom visat sig att det inom ramen för försörjningsprocesser kan ske
fullföljande av en extern fullföljare. Syftet med att lägga ut fullföljandet är både att
kunna jämna ut produktionstoppar och att kunna framställa sådana produkter för
potentiella klienter som verksamheten (producenten) inte har egen förmåga till.
Tillämpningen i fallstudierna visar att relationen till externa fullföljare har utvecklats
genom att verksamheten vågar lägga ut den egna förädlingen på någon extern part.
Detta kan gälla både klientanpassade produkter och standardprodukter. Det första
steget i utvecklingen av rollrelationen är att det i verksamheten genomförs
slutförädling, det andra steget är att det i verksamheten utförs en kvalitetskontroll och
det sista steget i utvecklingen av rollrelationen innebär att den externa fullföljaren
levererar direkt till klienten.

Innehållet, d v s ingående kriterier, i kriterieklassen aktörsrelation (se avsnitt 12.3.2) är
detsamma som i leveransprocesserna. En skillnad som dock är viktig att poängtera är
att verksamheten, d v s försörjningsprocessen, behöver ses som klient, varför aktörs-
relationen riktad mot den externa försörjaren/fullföljaren behöver betraktas utifrån
perspektivet försörjarrelation/fullföljarrelation och inte klientrelation som är fallet i
leveransprocesser.

En strävan i en optimal processorientering är därför att etablera en sådan aktörsrelation
med externa försörjare och externa fullföljare att minimala resurser går åt till att
komma överens om en specifik leverans.

10.5.3 Bestämning av försörjningsprocesser genom produkt och/eller
aktörsrelation

Ovanstående diskussion om olika aspekter att rikta uppmärksamheten mot i samband
med avgränsning av försörjningsprocesser i förhållande till varandra visar mångfalden
av aspekter som är möjliga att fokusera. Det kan dels handla om produktens
förädlingsgrad som skall tillhandahållas för leveransprocesser (och eventuellt för andra
försörjningsprocesser), dels om att verksamheten behöver säkerställa försörjning av
underlag genom etablering och hantering av aktörsrelationer till externa försörjare och
externa fullföljare. Detta betyder att de två kriterieklasserna, d v s produkt och aktörs-
relation, kan tillämpas i samband med bestämning av försörjningsprocesser.

I likhet med leveransprocesser är det även här möjligt att hantera olika kombinationer
av ingående kriterier i dessa klasser. Därför finns det också i detta fall en möjlighet att
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se alternativa användningar av kriterier för avgränsning av försörjningsprocesser.
Dessa är:

• tillämpning av kriterier inom kriterieklassen produkt, genom till exempel olika
förädlingsgrad hos produkten. Denna kriterieklass har varit mest dominerande i
bestämningen av försörjningsprocesser i praktiken (se avsnitt 10.2)

• tillämpning av kriterier inom kriterieklassen aktörsrelation, genom exempelvis
tillämpning av olika typer av överenskommelser (direktorder eller ramavtal)

• tillämpning av kriterier baserade på en kombination av kriterieklasserna aktörs-
relation och produkt

Ambitionen är inte att tala om att avgränsning av försörjningsprocesser måste göras på
ett visst sätt, utan målet är att förmedla en ”verktygslåda” som innebär att man i
verksamheten kan välja det sätt på vilket variantprocesser avgränsas. Utgångspunkten i
avgränsning av försörjningsprocesserna bör tas i det sätt som är viktigt för
verksamheten. Ett av bidragen med avhandlingen är att betona vikten av att
uppmärksamma dels det resultat som förädlas i försörjningsprocessen och som till-
handahålls för verksamhetens leveransprocesser i form av produkter, dels utveckling
av aktörsrelationer med externa försörjare/fullföljare över tiden.

Nedanstående figur (Figur 10-3) avser att visa att det i verksamhetens olika
försörjningsprocesser både sker interaktion med olika försörjare och framställning av
olika produkter som är avsedda för olika leveransprocesser. Dessutom indikerar
nedanstående figur att en och samma produkt kan skapas utifrån två olika underlag
tillhandahållna i två olika försörjningsvarianter. Det har också visat sig att en
försörjningsprocess kan försörjas av en annan försörjningsprocess. Detta har gjorts
genom att skilja mellan olika förädlingsgrader hos produkter som är avsedda för
potentiella klienter. Dessutom kan viss förädling av produkter ske av en extern
fullföljare.
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Figur 10-3: Olika varianter av försörjningsprocesser i sina sammanhang
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11 Avgränsning och indelning av förutsättningsprocesser
Detta kapitel innehåller en problematisering av förutsättningsprocesser. Kapitlet inleds
med att bestämma förutsättningsprocessers egenskaper på en övergripande nivå.
Därefter redovisas olika förutsättningsprocesser identifierade i empirin, som sedan
ligger till grund för att identifiera olika typer av förutsättningsprocesser. Olika
förutsättningsprocesser har olika syften. En typ av förutsättningsprocess som är central
i denna avhandling är produktutveckling, både på grund av identifierade kriterier och
på grund av att flera fall i empirin rör produktutveckling. Detta har därför lett mig till
att göra en djupare problematisering kring produktutveckling som fenomen.

Efter att produktutveckling problematiserats förs ett resonemang om dess möjliga
påverkan på producentens interaktion med omgivningen. Därefter relateras de olika
identifierade typerna av förutsättningsprocesser till kategorier i den praktikgeneriska
modellen (se Goldkuhl & Röstlinger, 1998). Kapitlet avslutas med en problematisering
av indelningen av förutsättningsprocesser och avgränsningen av dessa i förhållande till
varandra.

11.1 Förutsättningsprocessers övergripande egenskaper

Förutsättningsprocesser innehåller ”utvecklingsinriktade” handlingar och syftar till att
skapa förutsättningar för verksamhetens operativa bedrivande. I likhet med
försörjningsprocesser skapas det i förutsättningsprocesser förutsättningar för leverans-
processer och därmed förutsättningar för interaktion med specifika klienter. I vissa
förutsättningsprocesser skapas dock även förutsättningar för verksamhetens
försörjningsprocesser. Exempel på sådana förutsättningar är förändrade förädlings-
principer (t ex ny produktionsutformning) för det operativa arbetet med förädling av
produkter för potentiella klienter.

Förutsättningsprocesser innehåller handlingar för potentiella klienter. Dessa innefattar
bland annat olika typer av utvecklingsarbete, såsom exempelvis instrument- och
produktutveckling som används i verksamhetens förädling och leverans, men även
andra typer av förutsättningsskapande. Exempel på andra sådana typer är marknads-
föring, d v s exponering av förmåga till potentiella klienter, och utveckling av
relationer med aktörer utanför verksamheten som utgör viktiga förutsättningar för
verksamhetens utförande. Förutsättningsprocesser kan således vara av olika typer.

Förutsättningsprocesser samspelar med både försörjnings- och leveransprocesser.
Detta samspel innebär ofta ett ömsesidigt förutsättningsskapande och sker inom ramen
för kontextuella överlappningar. Förutsättningar för förutsättningsprocessen erhålls
genom att det i andra processtyper i verksamheten tillhandahålls behov, kunskap och
erfarenheter. Resultatet i förutsättningsprocesserna är förutsättningar för övriga
processtyper i verksamheten.

Dessutom sker i förutsättningsprocesser ofta interaktion med externa aktörer för att
erhålla stöd i arbetet med att skapa de förutsättningar som krävs för verksamhetens
bedrivande. Exempel på detta kan vara utvecklare av systemstöd.
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Förutsättningsprocessers egenskaper kan sammanfattas enligt följande:

• De syftar till att skapa förutsättningar för verksamhetens övriga processer genom
att ta fram förutsättningar för fullföljande av uppdrag gentemot externa klienter

• De är inriktade mot att skapa förutsättningar för framtida interaktion med externa
klienter. Detta innebär att vara förutseende vad gäller organisationens produkt-
repertoar, behov av externa samverkanspartners och att exponera organisationens
produktrepertoar för potentiella klienter

• De använder erfarenheter och idéer som grund
• De innehåller interaktion med externa aktörer (förutsättningsskapare), vilken ofta

bygger på att dubbelriktade åtaganden (prestation och motprestation) etableras
mellan den externa aktören och aktörer som verkar i förutsättningsprocessen

11.2 Bestämning av förutsättningsprocesser i praktiken

Detta avsnitt innehåller en analys av den primär- och sekundärempiri, som redovisas i
kapitel 5, vad gäller grunder för bestämning av olika typer av förutsättningsprocesser.
De verksamheter som är återgivna i kapitel 5 betraktas utifrån det vidareutvecklade
processbegreppet, vilket ibland innebär att genomförda processbestämningar om-
definieras. Denna eventuella omdefiniering är en konsekvens av att det vidareutveck-
lade processbegreppet inte användes som raster vid genomförandet av fallstudierna.
Analysen genomförs per fallstudie. Notera att det i vissa fallstudier saknas kunskap om
förutsättningsprocesser, vilket innebär att dessa fallstudier inte kommer att problema-
tiseras i detta kapitel. Att det saknas kunskap om förutsättningsprocesser är en konsek-
vens av att det inte ställts frågor avseende den förutsättningsskapande verksamheten.

11.2.1 Bestämning av förutsättningsprocesser hos Structo

Hos Structo identifierades en förutsättningsprocess som innebär utveckling av en ny
produkt med tillhörande förädlingsprinciper. Denna produktutveckling innebär att en
produkt utvecklas för potentiella klienter. Klientunik produktutveckling hos Structo
sker i leveransprocesser.

Produktutvecklingsprocessen innehåller utvecklingshandlingar varvade med ett antal
beslut om hur det eventuella fortsatta arbetet skall se ut. Detta betyder att det är möjligt
att avbryta pågående produktutveckling beroende på de beslutsunderlag som
genereras. Ett viktigt led i Structos produktutvecklingsprocess är att testa produkten
hos någon av de befintliga klienterna, vilket medför att produktutveckling hos Structo
också innebär interaktion med specifika klienter. Interaktionen sker dock i en av
Structos leveransprocesser (L6).

Den förutsättningsprocess som identifierats hos Structo benämns generell
produktutveckling (FP1). Den innehåller utveckling av produkter avsedda för
potentiella klienter. Viktigt att notera är att det inom ramen för denna bedrivs
integrerad instrumentutveckling, d v s det tas fram både produktspecifikation och till-
hörande principer för förädling.
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11.2.2 Bestämning av förutsättningsprocesser hos ABB Infosystems

Hos ABB Infosystems fokuserades en förutsättningsprocess avseende tjänste-
utveckling. Ett livscykelperspektiv anlades på tjänstebegreppet, vilket också är
grunden för tjänsteutvecklingsprocessens indelning. I processen hanteras alltså både
nyutveckling, kontinuerlig förbättring och avveckling av tjänster hos ABB
Infosystems. De tjänster som hanteras i tjänsteutvecklingsprocessen är avsedda för
potentiella klienter, och tjänsteutvecklingsprocessens uppgift är att hantera och
upprätthålla ett attraktivt tjänsteutbud.

De inre egenskaperna innebär en uppdelning av processen i två sekventiella del-
processer, som var och en består av variantprocesser. En uppdelning görs mellan
värderings- och beslutsprocesser å ena sidan och förädlingsprocesser (utvecklings-
handlingar) å andra sidan. Detta leder till att tjänsteutveckling hos ABB Infosystems är
varvad med beslut och utveckling.

Som en konsekvens av det produktbegrepp som tillämpas i denna avhandling väljer jag
att benämna ABB Infosystems tjänsteutvecklingsprocess generell produktutveckling
(FP1). Denna process samspelar med verksamhetens marknads-/säljprocesser och
leveransprocesser, både genom att tillhandahålla stöd till och ta hand om erfarenheter/
idéer för utveckling av nya eller befintliga tjänster.

Hos ABB Infosystems existerar alltså även en andra typ av förutsättningsprocess
vilken erhåller förutsättningar från den generella produktutvecklingen. Denna typ av
förutsättningsprocess innebär marknadsföring av ABB Infosystems produktrepertoar
(FP2) till potentiella klienter.

11.2.3 Bestämning av förutsättningsprocesser hos Astra Draco

På Astra Dracos systemutvecklingssektion identifierades en förutsättningsprocess.
Detta är processen metodutveckling (FP1), som skapar kunskapsmässiga förut-
sättningar för andra processer i verksamheten. Metodutveckling innehåller handlingar
som utförs för potentiella klienter genom att skapa förutsättningar i form av kunskap
till övriga processer i verksamheten. Denna kunskap innebär arbetssätt mm som stöd
vid utförande av verksamhetens leveransvarianter. Metodutveckling kan därmed ses
som en form av instrumentutveckling.

11.2.4 Bestämning av förutsättningsprocesser hos Miljö- och
Hälsoskyddskontoret

Hos Miljö- och Hälsoskyddskontoret (MHK) identifierades två processer som utförs
för potentiella klienter. Dessa är:

• Upprätthållande av bibliotek (FP1)
• Upprätthållande av arkiv över handlagda ärenden (FP2)

Dessa två processer är av förutsättningsskapande karaktär i och med att de syftar till att
underhålla med kunskap som är ämnad att användas som stöd vid ärendehandläggning,
d v s vid genomförandet av olika leveransvarianter.
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De två varianterna av förutsättningsprocesser kan särskiljas vid betraktandet av det
resultat som de skall tillhandahålla. Resultatet är två olika typer av kunskap: allmän
kunskap eller specifik verksamhetskunskap. Den allmänna kunskapen är kunskap som
har att göra med miljö- och hälsoskydd generellt. Denna erhålls genom böcker och
skrifter som registreras i verksamheten. Den specifika verksamhetskunskapen inne-
fattar erfarenheter från och innehåll i tidigare handlagda ärenden hos MHK. Denna
erhålls genom att samtliga ärenden behandlade hos MHK registreras i verksamhetens
datasystem.

11.2.5 Bestämning av förutsättningsprocesser hos Turistbyrån

Hos Turistbyrån har ett antal processer identifierats som syftar till att skapa förut-
sättningar för Turistbyråns verksamhet. Dessa processer är av olika karaktär, vilket
nedanstående resonemang visar. Processerna är:

• Utveckling av relationer med fullföljare (FP1), vilket är en viktig förutsättning vid
bedrivandet av paketutveckling, där olika fullföljare kommer att leverera olika
komponenter som ingår i paketen

• Förmedling av kontakt med potentiella klienter (FP2), vilket innebär att en annan
turistbyrå i länet får kontakt med en klient, och denna kontakt sedan förmedlas
vidare till den aktuella Turistbyrån

• Paketutveckling för potentiella klienter (FP3), vilken innehåller idéutveckling,
förhandling om ingående delar i paketet med andra fullföljare samt samman-
ställning av paketet

• Marknadsföring av Turistbyråns produktrepertoar (FP4)
• Exponering av förmedlingsprodukter (FP5), vilken är en viktig del i

förmedlingstjänsten som bygger på ett etablerat ramavtal mellan Turistbyrån och
den klient med förmåga som vill ha sin möjlighet till fullföljande förmedlad.
Genom denna typ av förutsättningsprocess exponeras de produkter som
Turistbyrån har åtagit sig att förmedla

Turistbyråns verksamhet karaktäriseras i hög grad av samarbete med andra aktörer.
Fullföljanden av överenskommelser utförs sällan av Turistbyrån men istället av andra
fullföljare. Detta betyder att Turistbyrån i stor utsträckning bedriver en verksamhet
som innebär hänvisning och försäljning av produkter som andra sedan levererar. Dessa
produkter kan antingen vara riktade mot en fullföljare, vilket är fallet då förmedlings-
verksamhet utförs, eller sammansatta och då riktade mot flera fullföljare, vilket är
fallet vid paketförsäljning. Mycket av den förutsättningsskapande verksamheten består
alltså i att etablera relationer med fullföljare och därmed skapa underlag för
exponering av produkter för potentiella klienter.

Ovanstående förutsättningsprocesser går att särskilja genom att ta sin utgångspunkt i
vilken roll de utgör i verksamheten. Utveckling av aktörsrelationer (FP1) med olika
fullföljare är en viktig förutsättning för fullföljandet av produktuppdrag från den
specifika klienten. Marknadsföring av Turistbyråns produktrepertoar (FP4),
exponering av förmedlingsprodukter (FP5) och förmedling av kontakt med potentiella
klienter (FP2) är exempel på viktiga förutsättningar för att få kontakt med specifika
klienter. Dessa tre förutsättningsprocesser är varianter inom samma typ av
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förutsättningsprocess. Paketutveckling (FP3) är exempel på generell produkt-
utveckling, där förutsättningar för exponering av och leverans av Turistbyråns
produkter skapas. Skillnaden mellan FP4 och FP5 hänger samman med om allmänna
eller mer specifika produkter exponeras.

Viktigt att notera är att FP2 egentligen inte tillhör Turistbyråns verksamhet. Jag har
ändå valt att ta med denna process som en viktig förutsättningsprocess för att visa att
kontakt med specifika klienter kan ske på olika sätt.

11.2.6 Bestämning av förutsättningsprocesser hos NetShop

Hos NetShop har ett antal processer identifierats som syftar till att skapa förut-
sättningar för NetShops operativa verksamhet. Dessa processer är identifierade utifrån
den översikt som genererades i kapitel 5 i samband med beskrivningen av verksam-
heten hos detta företag. De förutsättningsskapande processerna hos NetShop är:

• Utveckling och leverans av systemstöd (FP1)
• Utveckling av relationer med produktleverantörer (FP2)
• Exponering av verksamhetens produkter (FP3)

NetShops verksamhet karaktäriseras till stor del av samverkan med andra aktörer. Den
liknar till viss del Turistbyråns verksamhet i och med att fullföljande av de överens-
kommelser som görs med klienterna utförs med hjälp av någon annan part. Detta
innebär ett behov av att etablera goda aktörsrelationer med sådana aktörer, d v s full-
följare, som verksamheten är beroende av.

De tre identifierade förutsättningsprocesserna är av olika karaktär. Den första (FP1)
handlar om att säkerställa en god infrastruktur för verksamhetens bedrivande. Den
andra (FP2) handlar om att skapa förutsättningar för verksamhetens fullföljande
genom att erbjuda sådana produkter som NetShops produktleverantörer kan tillhanda-
hålla. Den tredje förutsättningsprocessen (FP3) är orienterad mot att skapa förut-
sättningar för att genomföra affärer. Detta görs genom exponering av (genom direkt-
marknadsföring, tidningsannonsering och nyhetsbrev) organisationens produkt-
repertoar, vilken tillhandahålls genom de produktleverantörer som verksamheten
(producenten) har etablerat relationer med.

11.3 Olika typer av förutsättningsprocesser

Överordnat för förutsättningsprocesser är att dessa riktar sig mot potentiella klienter. I
föregående avsnitt har ett antal olika förutsättningsprocesser identifierats, vilka kan
delas in i följande typer:

• Utveckling av relationer med fullföljare
• Utveckling av instrument
• Exponering och kontaktskapande
• Generell produktutveckling
• Tillhandahållande av kunskap som grund för verksamhetsutövande

I processtänkandet är en av grunderna en orientering mot verksamhetens externa
klient. Det betyder att det arbete som utförs för klienter, såväl för specifika som för
potentiella, behöver orienteras mot att tillfredsställa externa klienter. Ovanstående
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typer av förutsättningsprocesser kan inte vara statiska, utan behöver således vara
kontinuerligt pågående. Detta kan exemplifieras med att det kontinuerligt behöver ske
produktutveckling, att verksamheten kontinuerligt behöver utveckla sina instrument,
att verksamheten (producenten) kontinuerligt behöver utveckla relationer med full-
följare etc för att på så sätt upprätthålla en god förmåga.

Utveckling av relationer med externa fullföljare förekommer framförallt i de
verksamheter som inte själva hanterar fullföljandet. Exempel på detta finns hos
NetShop (FP2) och Turistbyrån (FP1), vilka överenskommer om produkter som
tillhandahålls av andra fullföljare. I och med att dessa verksamheter (producenter) gör
åtaganden som är beroende av de externa fullföljarnas förmåga behöver verksamheten
säkerställa realiserandet av överenskommelser med potentiella klienter genom
utveckling av relationer med fullföljare.

Utveckling av instrument återfinns hos NetShop (FP1) i och med att instrument är en
viktig förutsättning för verksamhetens bedrivande. Instrument innebär alla sorters,
hjälpmedel i form av verktyg, apparater, maskiner och övrig produktionsutrustning,
som underlättar och möjliggör förädling inom praktiken (Goldkuhl & Röstlinger,
1998). Instrument används för att bearbeta och förädla underlag till resultat som
brukas och återbrukas. Instrument förbrukas normalt inte. Goldkuhl & Röstlinger
(ibid) menar att instrument inte bara är fysiska hjälpmedel utan också olika
immateriella metoder och angreppssätt som producenterna använder i sin verksamhet.
Därmed innebär också Astra Dracos process för metodutveckling (FP1) instrument-
utveckling. Utveckling av instrument är nära förknippad med produktionsutveckling.
Karaktären på det resultat som tas fram, d v s förädlas, och det underlag som
bearbetas, bestämmer förädlingens karaktäristika. Instrument, oavsett om de är fysiska
eller immateriella, är viktiga i verksamhetens förädling av resultat, d v s produkter.

Den generella produktutvecklingen syftar till att ta fram produktspecifikationer
avsedda för potentiella klienter. Sådana exempel återfinns hos Turistbyrån (FP3), där
paketutveckling sker för potentiella klienter, hos ABB Infosystem (FP1), där ett
upprätthållande av en attraktiv produktrepertoar hanteras genom ett livscykel-
perspektiv på produkter, samt hos Structo (FP1), där det sker integrerad produkt- och
instrumentutveckling för potentiella klienter.

Exponering och kontaktskapande syftar till att exponera organisationens produkt-
repertoar för potentiella klienter. Detta finns i empirin hos NetShop (FP3) som
exponerar sina produkter genom webben, hos Turistbyrån (FP4 och FP5) som
exponerar såväl allmänna produkter som specifika förmedlingsprodukter samt hos
ABB Infosystems (FP2) som har speciella marknadsföringsprocesser för att exponera
sin förmåga för potentiella klienter.

Slutligen har också processer för tillhandahållande av kunskap som grund för
verksamhetsutövande identifierats. I empirin har inspiration hämtats från MHK (FP1
och FP2) till formulering av denna typ av förutsättningsprocess, som innebär att
kunskapsmässiga förutsättningar skapas för interaktion med specifika klienter. MHK:s
processer innehåller hantering av såväl allmän som specifik verksamhetskunskap. Den
sista typen av kunskap innebär kunskap i form av tidigare handlagda ärenden.
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11.4 Om produktutveckling

Produktbegreppet är centralt för att bestämma verksamheters processer.
Organisationers produktrepertoar behöver kontinuerligt vidareutvecklas för att säker-
ställa konkurrenskraft. De produktklasser och produkttyper som verksamheten
exponerar, specificerar, förädlar och levererar har en tydlig relation till förädlings-
principer, leveransprocesser och interaktionslogik inom och mellan organisationer.
Detta gör att produktutveckling får en konsekvens för innehållet i andra typer av
förutsättningsprocesser, såsom exempelvis instrumentutveckling, och försörjnings-
processer samt för innehållet i existerande och eventuellt nya leveransprocesser.
Produktutveckling är därför central för verksamheters framtida bedrivande. På grund
av produktutvecklingens viktiga roll i att skapa förutsättningar för verksamheters
framtida bedrivande samt att produktutveckling fokuserats i två empiriska fall, d v s
hos ABB Infosystems och hos Structo, har jag valt att i detta avsnitt behandla produkt-
utveckling som en typ av förutsättningsprocess.

11.4.1 Behov av kontinuerlig produktutveckling

Flexibilitet, service och klientanpassning blir allt viktigare konkurrensmedel (Lindberg
m fl, 1993). Med tanke på att tendensen i samhället är att övergå från massproduktion
till leverans av klientunika lösningar (Castells, 1998) ställer detta också krav på
kontinuerlig nyutveckling av produkter och ständig förbättring av existerande
produkter.

På en marknad med flera konkurrenter räcker det i allmänhet inte för ett
företag att enbart vara lika bra som konkurrenterna och erbjuda genom-
snittliga produkter eller tjänster. Det finns då inte någon speciell anledning
för kunden att välja just detta företag som leverantör, eftersom det finns
andra med minst motsvarande egenskaper. Det gäller att erbjuda kunden
unika fördelar i någon dimension, exempelvis speciellt snabba och säkra
leveranser eller förmågan att lösa specifika kundproblem i projekt-
konstruktion (Lindberg m fl, 1993, s 61).

Enligt Lindberg m fl (1993) uppnås överlägsenhet i produktframtagning genom unikt
snabb sådan (tid), genom att produkter med unikt hög kvalitet utvecklas (kvalitet)
och/eller genom att kostnaderna för utveckling är unikt låga (kostnad). Ricciardi
(1999) betonar vikten av att snabbt utveckla, producera och distribuera nya produkter
och processer för att uppnå konkurrensfördelar. Trygg (1991) menar att behovet av att
konkurrera med tid är en konsekvens av tre faktorer:

1. Den ökade internationella konkurrensen som höjer förändringstrycket
2. Den accelererande teknikutvecklingen som leder till en större produktrepertoar,

men också till kortare produktlivscykler
3. Diversifieringen av klientbehoven och förväntningarna

Produkter har med andra ord blivit ”färskvaror” och tiden är därför ett viktigt
konkurrensmedel (Stalk & Hout, 1990).

Produktutveckling handlar också om kontinuerlig förfining av existerande produkter. I
produktutvecklingslitteratur (se t ex Lindberg m fl, 1993) nämns bland annat TQM och
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Kaizen som viktiga filosofier för att sätta klienten i centrum och åstadkomma ständig
förbättring av organisationens förmåga.

En nödvändig förutsättning för framtida verksamhet är att produktion och
produktutveckling anpassas till de strategiska förutsättningar företaget står
inför. I allt högre grad gäller det att förstå kundens önskemål och
konkurrenternas manövrer för att företag långsiktigt skall kunna vinna
marknadens förtroende och hävda sig i konkurrensen. Att sätta kunden i
centrum och att översätta kundens krav till produktions- och produkt-
utvecklingstermer kommer därför även i framtiden att ha hög aktualitet
(Lindberg m fl, 1993, s 49).

Produktutveckling kan följaktligen anses handla om utvecklingen av något, d v s att
transformera en idé till en färdig produkt som kan exponeras på marknaden (se
nedanstående figur), samt underhåll och eventuell avveckling av densamma.

Research
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Component 

Design
Product 

Test
Product 
Release

Process 
Design

Equipment 
Design

Production 
Start

Figur 11-1: En typisk produktutvecklingsprocess (Davenport, 1993, s 222)

Det är därför vanligt att produkter betraktas utifrån ett livscykelperspektiv (se Lind &
Goldkuhl, 1998). Detta innebär att en produkt kan anses befinna sig i olika stadier,
såsom (se figur 11-2):

• Idé till produkt, d v s en idé till produkt som är på väg att bli utvecklad
• Preliminärt utvecklad produkt (produkt för test), d v s en hypotes till en produkt

som är gångbar
• Etablerad produkt, d v s en produkt som tillämpas vid marknadsföring, försäljning

och leverans. Notera att det är viktigt att kontinuerligt vidareutveckla etablerade
produkter för att bibehålla konkurrenskraften

• Avvecklad produkt, d v s en före detta produkt som har plockats bort ur
produktrepertoaren

Idé till produkt
Produkt för 

test
Etablerad 

produkt
Avvecklad 

produkt

Figur 11-2: Ett livscykelperspektiv på produkter (från Lind & Goldkuhl, 1998)

Ovanstående resonemang kan jämföras med ett livscykelperspektiv på system-
utveckling (från idé till avvecklat system) (se bl a Andersen, 1994a).

Produktutveckling är alltså inget som lever på egen hand i verksamheten, utan
produktutveckling behöver ses i verksamhetens övriga sammanhang. Produkter är
något som hanteras i verksamhetens alla processer. Detta leder till att produkt-
utveckling behöver betraktas som en integrerad och samordnad del av företagets
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funktioner och aktörer i utvecklingsarbetet. Lindberg m fl (1993) menar att
integrationsbehovet är speciellt stort mellan marknads- och konstruktionsdelarna samt
mellan konstruktions- och förädlingsfunktionerna. Dessutom är produktutveckling i
många avseenden en process som inte enbart berör den interna organisationen utan
ofta också underleverantörer (såsom försörjare och fullföljare). Produktutveckling har
således tydlig koppling till verksamhetens försörjnings-, leverans- och förädlings-
processer.

Det går med andra ord inte att utesluta en problematisering kring produktutveckling då
man vill goda grunder för att förstå verksamheter, utan produktutveckling behöver ses
som en integrerad del i verksamheten.

Competitive demands and customer insistence that process performance is
as important as product quality and price have given rise to an environment
in which processes must be integrated. The result is product and service
development and delivery processes that are inextricably linked to
customer-facing processes (Davenport, 1993, s 221-222).

11.4.2 Generell och klientunik produktutveckling

Den produktutveckling som sker i en verksamhet kan vara av två typer. Den ena typen,
generell produktutveckling, är en typ av förutsättningsprocess. Generell produkt-
utveckling handlar om att tillgodose potentiella klienters framtida behov. Processer för
generell produktutveckling är orienterade mot strategiskt arbete (se bl a Lindberg m fl
(1993) för olika typer av produktutvecklingsstrategier) för att säkerställa framtida
verksamhet. Exempel på produktutveckling avsedd för potentiella klienter är generell
produktutveckling hos Structo och ABB Infosystems.

Den andra typen, klientunik produktutveckling, sker i förekommande fall i leverans-
processerna. Exempel på en sådan finns i en leveransprocess hos Structo (L5) och i de
två leveransvarianterna hos Nässjö Inredningar (L1 och L2).

Frågan är vilka uppgifter som bör hanteras i den typ av förutsättningsprocesser som
hanterar generell produktutveckling. Det är i leveransprocesserna som interaktion sker
med den specifika klienten. I och med denna orientering, mot den specifika klienten i
leveransprocesserna, blir den generella produktutvecklingens uppgift att utveckla och
underhålla produkter för framtida klientbehov. Detta ställningstagande innebär också
att klientunik produktutveckling kan och bör ske i leveransprocesser, men att viss
överlagring kan råda mellan processer för generell produktutveckling och leverans-
processer.

Med överlagring menas bland annat att två processer samutnyttjar personal och att
delar av arbetssättet för två processer kan vara lika. Den senare aspekten innebär att
delar av innehållet i två processer är lika (på typnivå), men att handlingarna utförs i
olika sammanhang. Exempel på olika sammanhang är i detta fall arbetssätt för
produktutveckling i klientunik produktutveckling (i leveransprocesserna) och den icke-
klientunika produktutvecklingen (i förutsättningsprocesser avseende generell produkt-
utveckling).
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11.4.3 Den generella produktutvecklingens yttre egenskaper

Utifrån ovanstående resonemang kring olika typer av produktutveckling kan den
generella produktutvecklingens uppgifter definieras. Detta gäller både underlag för och
resultat av processerna. Dessa kallas processernas yttre egenskaper och är därmed
kriterier för avgränsning av processer för generell produktutveckling (som en typ av
förutsättningsprocess). Nedanstående figur visar hur generell produktutveckling kan
ses i sitt sammanhang.
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Figur 11-3: Processer för generell produktutveckling i sitt sammanhang

I ovanstående figur har ett försök gjorts till precisering både av förutsättningar för och
resultat av generell produktutveckling. Denna precisering är driven utifrån ett
livscykelperspektiv på produkter. Instrumentutveckling ses skild från generell produkt-
utveckling i och med att dessa två typer av processer både ger förutsättningar för
varandra och påverkar varandra1. Generell produktutveckling är dock inte samma sak
som instrumentutveckling, utan instrumentutveckling handlar om utvecklingen av
principer och utrustning för att vidareutveckla förädlingsprocesserna.

Leverantörers (såsom försörjares/fullföljares) förmåga och tillika samhällets lagar och
förordningar samt samhällets FoU ger förutsättningar för hur hela verksamheten kan

                                             
1 Notera dock att generell produktutveckling och instrumentutveckling ofta kan behöva bedrivas
integrerat.



Avgränsning och indelning av förutsättningsprocesser

295

bedrivas, dels vad gäller förutsättningar för generell produktutveckling och instrument-
utveckling, dels för den operativa verksamheten. Att interagera med försörjare/
fullföljare innebär att påverkan sker på dessa. Andra viktiga förutsättningar för
generell produktutveckling är potentiella marknadsbehov, idéer och erfarenheter från
den operativa verksamheten och krav på förändrade produktegenskaper från
instrumentutvecklingen. Dessutom behöver den generella produktutvecklingen känna
av ”marknaden” vad gäller dess krav och behov.

Viktiga resultat från generell produktutveckling är en underhållen produktrepertoar,
förändringar och krav på både instrumentutvecklingen och den operativa
verksamheten.

Denna syn på innebörden av generell produktutveckling får konsekvenser för
innehållet i de övriga processerna i verksamheten. Bland annat behöver idéer till
generell produktutveckling komma från dem som arbetar med produkter, både vid
framställning och vid interaktion med specifika klienter. Dessutom får den generella
produktutvecklingens resultat konsekvenser för instrumentutvecklingen i och med att
förädling av produkter (från underlag till resultat) kräver sina förädlingsprinciper och
instrument.

En viktig del i en produkts livscykel är att testa dess funktionalitet och dess
mottagande på marknaden. Ibland görs detta innan ny/förändrad produkt exponeras till
potentiella klienter. I och med att det i processer för generell produktutveckling inte
sker interaktion med specifika klienter har leveransprocesserna här en viktig roll. Ett
möjligt resultat från processer för generell produktutveckling är därmed ett uppdrag för
leveransprocesserna att pilottesta en produkt för att sedan återkomma med erfarenheter
från detta test.

Att sätta klienten i centrum i produktutvecklingssammanhang innebär att
organisationens förmåga utvecklas efter marknadens behov. Detta ställer krav på ett
bra samspel med framförallt leveransprocesserna, men också med försörjnings-
processerna, i vilka underlag tillhandahålls för leveransprocesserna. För att säkerställa
en marknads- och klientorienterad generell produktutveckling är det viktigt att idéer i
leveransprocesser både vad gäller nya produkter och förbättringar på existerande
produkter kommer processer för generell produktutveckling tillhanda.

Den generella produktutvecklingens uppgift, förutsättningar och resultat kan samman-
fattas enligt följande:

• Generell produktutveckling innebär framtagning av och underhåll av produkter för
potentiella klienter

• Förutsättningar för generell produktutveckling är:
• Leverantörers (såsom försörjares/fullföljares) förmåga
• Samhällets lagar och förordningar
• Samhällets FoU
• Potentiella marknadsbehov
• Idéer till nyutveckling och vidareutveckling av produkter
• Krav på förändrade produktegenskaper
• Marknadskrav
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• Erfarenheter från produkttest
• Resultat av generell produktutveckling är:

• Krav på produktion, d v s verksamhetens förädlingsprocesser
• Förändrad / attraktiv repertoar av produkter
• Produkt att test på specifik klient (eventuellt)

11.4.4 Inre egenskaper hos processer för generell produktutveckling

Empiriska observationer, vad gäller hos framförallt ABB Infosystems, visar att det är
fruktbart att dela in processer för generell produktutveckling i värderings- och besluts-
processer respektive utvecklingsprocesser. Värderings- och beslutsprocesser kan
betraktas som bestående av ett antal varianter för att kunna värdera olika förut-
sättningar och ta olika typer av beslut. Detsamma gäller för utvecklingsprocesserna,
d v s den generella produktutvecklingens transformationsprocesser, i vilka olika typer
av beslut realiseras och olika resultat tas fram. De empiriska observationerna visar att
en generell produktutveckling ofta innebär en stegvis utveckling. Detta syns
exempelvis hos Structo. Bland annat kan en stegvis utveckling av en viss produkt
innebära att beslut om framtida inriktningar tas under produktutvecklingsprocessens
gång. Dessa beslut medför att en återföring av underlag behöver göras från
utvecklingsprocesserna till värderings- och beslutsprocesserna.

Figur 11-4 är en principskiss över inre egenskaper hos processer för generell produkt-
utveckling, där en indelning som hanterar både transformations- och uppdrags-
orienterade aspekter av produktutveckling lyfts fram.
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Figur 11-4: Principskiss över produktutvecklingsprocessens inre egenskaper

I Lind & Goldkuhl (1998) lyfts en syn på generell produktutveckling fram som innebär
att produktutvecklingsprocessers transformationskaraktär kompletteras med ett
tänkande om uppdrag. Konsekvensen av detta är att processer för generell produkt-
utveckling inte kan betraktas som bestående av enbart utvecklingshandlingar utan
också av värderings- och beslutshandlingar. Dessutom betonas det av Lind &
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Goldkuhl (ibid) att generell produktutveckling inte bara kan ses som bestående av
sekventiella delprocesser utan det existerar också processer av variantkaraktär i
processer för generell produktutveckling. Dessa variantprocesser är en konsekvens av
en integrerad transformations- och uppdragssyn på produktutveckling.

11.4.5 Produktutvecklingens påverkan på interaktion med omgivningen

I denna avhandling utgörs empirin bl a av ett antal affärsdrivande verksamheter. I
dessa verksamheter har olika sätt att göra affärer på lyfts fram.

Med tanke på att produktbegreppet är centralt för bestämning av verksamhetens olika
leveransvarianter, bör också generell produktutveckling kunna innebära att nya och
befintliga sätt att interagera med dagens och morgondagens specifika klienter kan
utvecklas. I affärsdrivande verksamheter innebär detta att nya och befintliga sätt att
göra affärer på kan utvecklas. Som nämns i kapitel 9 (avsnitt 9.3.2) bestäms en viss
leveransvariants interaktionslogik bland annat av den produktklass (enligt Röstlinger
& Goldkuhl, 1999) och av den produkttyp (standard eller klientanpassad) som
produkten tillhör. Detta betyder att produktutveckling kan innebära utveckling av
verksamhetens processer.

Because nothing is more critical to a firm’s competitive success than its
ability to develop new products and services and deliver them to customers,
product/service development and delivery processes are likely candidates
for innovation in virtually any company (Davenport, 1993, s 221).

Generell produktutveckling kan därför innebära krav på en förändrad interaktionslogik
mellan verksamheten (producenten) och den specifika klienten, vilken hanteras inom
ramen för verksamhetens olika leveransprocesser. En verksamhets interaktionslogik
utgörs dock inte enbart av den produkt som verksamheten producerar och levererar
utan också av den aktörsrelation som råder mellan verksamheten (producenten) och
den specifika klienten. Detta innebär att generell produktutveckling endast till viss del
påverkar det sätt på vilket interaktion sker med den specifika klienten.

Generell produktutveckling har också en påverkan på och påverkas av de underlag
som det är möjligt för verksamheten att förädla. Detta innebär att interaktionslogiken
med externa försörjare kan komma att påverkas.

I denna avhandling har också externa fullföljare, både för försörjnings- och för
leveransprocesser, identifierats som viktiga vid indelning av verksamheten i processer.
Med tanke på att generell produktutveckling ofta har betydelse för såväl förädling och
leverans av standardprodukter som för förädling och leverans av klientanpassade
produkter, kommer även interaktionen med externa fullföljare, i de fall då
verksamheten lägger ut förädling och eventuell leverans, att påverkas av den generella
produktutvecklingen.

11.5 Förutsättningsprocesser och den praktikgeneriska modellen

Enligt den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 1998; avsnitt 7.3.2)
finns det fyra olika  praktikförutsättningar som har en tydlig relation till identifierade
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typer av förutsättningsprocesser i detta kapitel. Dessa är kunnande, normer, instrument
och erfarenheter.

Resultatet av tillhandahållande av kunskap som grund för verksamhetsutövande kan
sägas utgöra kunskaper som behövs för utförande av praktiken, d v s kunnande. I en av
fallstudierna2 visade det sig att dessa kunskaper behöver samlas in och distribueras vid
utförande av leveransprocesserna samt att kunskaper erhålls från genomförandet av en
leveransprocess, vilka i sin tur används för att kontinuerligt bygga upp en bas av
kunskaper.

Utveckling av instrument är en annan process som har en klar relation till den praktik-
generiska modellen. Enligt modellen utgör instrument en viktig praktikförutsättning,
vilket också avhandlingens empiri3 visar. Instrument utvecklas kontinuerligt, baserade
på erfarenheter från användning av instrumenten.

Som en konsekvens av den separering som jag gör mellan arbete för potentiella och för
specifika klienter har jag identifierat ytterligare ett antal praktikförutsättningar som
inte lika enkelt går att härleda från den praktikgeneriska modellen. Detta hänger
samman med att praktiken för det första omfattar hela överenskommandet och full-
följandet med en specifik klient. Det har också att göra med att den praktikgeneriska
modellen tar sin utgångspunkt i att klienten (eller uppdragsgivaren) är specifik i
samband med uppdragsskapandet och att den produkt som erbjuds, åtminstone på
generell nivå, är bestämd. Ytterligare förutsättningsprocesser är därmed en
konsekvens av att praktiker indelas i olika typer av processer. Denna indelning
baseras dels på en separation mellan operativa och utvecklingsinriktade handlingar,
dels på en separation mellan handlingar orienterade mot potentiella klienter och mot
specifika klienter.

Detta leder till att utveckling av relationer med fullföljare behöver identifieras som en
egen typ av förutsättningsprocess i och med att flera verksamheter (producenter)
ibland är inblandade i fullföljandet av överenskommelser med specifika klienter. Den
fokuserade verksamheten, d v s den verksamhet som indelas i processer, behöver
därför skapa förutsättningar för möjligheter att ingå goda överenskommelser.

En annan viktig förutsättningsprocess, som är en konsekvens av att en separation görs
mellan arbete för potentiella och för specifika klienter, är exponering och kontakt-
skapande. Processen handlar om att söka kontakt bland potentiella klienter för att
verksamheten skall kunna etablera en kontakt med specifika klienter. Denna process är
den som innebär att organisationen exponerar sin produktrepertoar, vilket ofta
benämns marknadsföring (se bl a Kotler & Armstrong, 1993).

Slutligen har jag identifierat processer för generell produktutveckling. I dessa
förutsättningsprocesser underhålls organisationens produktrepertoar innehållande
produkter avsedda för potentiella klienter. Som en konsekvens av att det bedrivs
produktutveckling kan instrumentutveckling komma att behöva ske.

                                             
2 se Miljö- och Hälsoskyddskontoret.
3 se Netshop.
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För att säkerställa en orientering mot att tillfredsställa specifika klienter är det också
viktigt att effekter av handlingar utförda i förutsättningsprocesser återförs. Vad har den
specifika klienten för åsikter om verksamhetens produkter?, hur fungerar det full-
följande som utförs av externa fullföljare?, är verksamhetens instrument ett tillräckligt
stöd för att åstadkomma kvalitet i framtagna produkter? är exempel på frågor som
behöver hanteras i förutsättningsprocesser. Det handlar med andra ord inte om att det
en gång för alla utvecklas förutsättningar för verksamhetens bedrivande, utan dessa
förutsättningar behöver kontinuerligt utvecklas för att bibehålla en konkurrenskraft.

11.6 Bestämning av förutsättningsprocesser

I föregående avsnitt (se 11.5) relaterades identifierade förutsättningsprocesser till
kategorier enligt den praktikgeneriska modellen. Denna relatering har för mig
inneburit att jag kan konstatera att förutsättningsprocesser handlar om att skapa förut-
sättningar för realiserandet av andra processtyper. I och med att det enligt Goldkuhl &
Röstlinger (1998) råder olika praktikförutsättningar kan jag dessutom konstatera att
förutsättningsprocesser är av olika typer. Indelning av verksamheten i olika typer av
förutsättningsprocesser, och därmed också avgränsning av dessa i förhållande till
varandra, kan göras genom en relatering till den praktikgeneriska modellen.
Utveckling av förutsättningar har att göra med olika kategorier enligt den praktik-
generiska modellen, vilka kan exemplifieras enligt följande:

• Utveckling av relationer med fullföljare, som har att göra med att skapa förut-
sättningar för fullföljande av praktikens, d v s producentens, åtaganden
(producent(er) och dennas/deras handlingar)

• Utveckling av instrument, som har att göra med att skapa förutsättningar i enlighet
med en av praktikförutsättningarna (instrument)

• Exponering och kontaktskapande, som har att göra med att skapa förutsättningar
för att etablera en kontakt och därmed erhålla uppdrag till verksamheten (uppdrag)

• Generell produktutveckling, som har att göra med att vidareutveckla karaktären på
det resultat som skall exponeras av, överenskommas om, samt förädlas av och
levereras av producenten (resultat/produkt)

• Tillhandahållande av kunskap som grund för verksamhetsutövande, som har att
göra med att utveckla goda kunskapsmässiga förutsättningar för framtida
interaktion (kunnande)

Andra icke-identifierade förutsättningsprocesser skulle kunna vara processer i
kunskapsverksamheten (se Braf, 2000) i vilka sådant hanteras som har att göra med
omhändertagande av erfarenheter från praktikutförande, och återförande av dessa för
att kontinuerligt utveckla organisationens förmåga.
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12 Bestämning av verksamhetens olika variantprocesser
Kapitel 12 är det avslutande kapitlet i denna del av avhandlingen (del IV – Kriterier
för processbestämning). Kapitlet syftar till att beskriva samspelet mellan olika
identifierade processtyper för att på så sätt sammanfatta vad det innebär att uppfatta
verksamheter utifrån den vidareutvecklade processynen.

Denna del av avhandlingen inleddes med en presentation av en referensmodell för
processbestämning (kapitel 8) för att därigenom identifiera behov av kriterier för
processbestämning. Referensmodellen har varit en utgångspunkt för att utveckla
kunskap kring bestämning av yttre och inre egenskaper för respektive processtyp och
varianter av respektive processtyp (variantprocesser). Kapitel 9 t o m 11 hanterar varje
processtyp separat, men inte samspelet mellan processtyperna.

Kapitel 12 inleds med att visualisera samspelet mellan olika processtyper identifierade
i empirin. Därefter förs ett resonemang om samspelet mellan olika processtyper på en
generell nivå. Kapitlet innehåller också en innebördsbestämning av de två kriterie-
klasserna, som identifierats som viktiga för att genomföra en processbestämning. Det
förs dessutom en diskussion avseende identifierade processtyper ställda i relation till
andra ”prefixprocesser”. Ett exempel på en sådan ”prefixprocess” är affärsprocess.
Kapitlet avslutas med en diskussion kring hur mer verksamhetskunskap skulle kunna
ha nåtts om de nu identifierade processtyperna och kriterierna för processbestämning
tillämpats i samband med genomförda fallstudier.

12.1 Samspel mellan olika processtyper i praktiken

I den empiri som ligger till grund för avhandlingen har olika processer identifierats.
Denna identifiering har skett genom anläggandet av ett raster, bestående av process-
typer och varianter av dessa över redovisad empiri (se kapitel 5). Empirins olika
processtyper problematiseras i kapitel 9 till 11. Då det i flera av fallstudierna
identifierats mer än en processtyp finns det behov av att problematisera samspelet
mellan identifierade processer. I detta avsnitt visualiseras samspelet mellan dessa för
att på så sätt ge en överblick över studerade verksamheter. Denna överblick bygger på
den kunskap som erhållits om verksamheterna i samband med processbestämning i
tillämpning (se kapitel 5). Detta innebär att den överblick som presenteras över
respektive verksamhet inte behöver vara heltäckande, i och med att de frågor som
ställdes i samband med processbestämningen inte byggde på den vidareutveckling av
processbegreppet som skett i denna avhandling. De fallstudier där enbart en processtyp
identifierats (se avsnitt 8.6), vilket är fallet hos Tambox och Hallsbergs psykiatriska
klinik, problematiseras inte i detta avsnitt.

12.1.1 Samspel mellan olika processtyper hos Structo

Hos Structo har en förutsättningsprocess (se avsnitt 11.2.1), ett antal försörjnings-
varianter (se avsnitt 10.2.1) och ett antal leveransvarianter (se avsnitt 9.2.1)
identifierats. Identifierad förutsättningsprocess är:

• Generell produktutveckling (FP1)
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Identifierade försörjningsvarianter är:

• Försörjning av råvara (F1)
• Försörjning av egenproducerade standardartiklar, som är färdiga att kapas (F2)
• Försörjning av någon annans standardartiklar, som är färdiga att kapas (F3)

Identifierade leveransvarianter är:

• Ramavtal – standardprodukt – eget fullföljande (L1)
• Ramavtal – standardprodukt – extern fullföljare (L2)
• Direktorder – standardprodukt – eget fullföljande (L3)
• Direktorder – standardprodukt – extern fullföljare (L4)
• Direktorder – klientanpassad produkt – eget fullföljande (L5)
• Pilottillämpning av produkt under utveckling (L6)

Samspelet mellan försörjnings- och leveransvarianter innebär ett tydliggörande av
verksamhetens förädlingsvarianter. Nedanstående figur visar samspelet med fokus på
förutsättningar för och resultat av Structos förutsättnings-, försörjnings- och leverans-
processer.
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Figur 12-1: Samspel mellan olika processtyper hos Structo

Av ovanstående figur kan man utläsa att inte alla försörjningsvarianter försörjer till
alla leveransvarianter utan det existerar ett antal möjliga kombinationer. Notera att
Structo hanterar självständiga produkter, vilket innebär att underlaget för produkten till
leveransvarianterna kommer från externa försörjare/fullföljare. Ovanstående figur
visar också samspelet mellan den generella produktutvecklingen (FP1) och en av
leveransprocesserna, nämligen pilottillämpning av produkt under utveckling (L6).
Denna leveransprocess levererar dels en produkt till den specifika klienten, dels
erfarenheter till den generella produktutvecklingen.



Bestämning av verksamhetens olika variantprocesser

303

Kombinationen av olika förutsättnings-/försörjnings- och leveransprocesser finns
visualiserade i nedanstående tabell. Dessa möjliga kombinationer återfinns i form av
rekonstruerade affärsprocesser (AFP) som identifieras i kapitel 5 (avsnitt 5.1).

Tabell 12-1: Relatering av förutsättnings-/försörjnings- och leveransprocesser hos
Structo

Leveransvariant
Försörjnings-/förutsättningsvariant

L1 L2 L3 L4 L5 L6

F1 --- --- --- --- AFP1 ---
F2 AFP3 --- AFP2 --- --- ---
F3 AFP6 --- --- --- --- ---
--- --- AFP5 --- AFP4 --- ---
FP1 --- --- --- --- --- PU

Ovanstående tabell visar att det finns ett antal kombinationer som inte förekommer hos
Structo. Exempelvis framgår det att en försörjningsvariant (F1) enbart försörjer en
leveransvariant (L5), vilket har att göra med att Structo inte bedriver råvaruförsäljning.
En viktig konsekvens av att dela in Structos verksamhet i försörjnings- och leverans-
varianter är att olika sätt att göra affärer kan identifieras såväl genom olika leverans-
varianter som genom olika kombinationer av försörjnings- och leveransvarianter.
Notera också att ovanstående tabell skulle kunna användas för att identifiera nya sätt
att göra affärer på. Ett exempel på detta skulle kunna vara att leverera halvtradade
produkter på direktorderbasis, d v s en kombination av L3 och F3.

Hos Structo identifierades dessutom ett visst förhållande mellan olika affärsprocesser.
Detta samspel kan delas in i olika kategorier som har att göra med yttre egenskaper
hos affärsprocesserna. Dessa är förändring av klientrelationer, förändring av fullföljar-
relationer och förändring av produktrepertoaren.

En viss leveransvariant innehåller en viss interaktionslogik med den externa klienten.
På grund av återkommande affärstransaktioner med en viss specifik klient förändras
relationen mellan den externa klienten och Structo, vilket innebär att interaktions-
logiken förändras och därmed också den leveransvariant i vilken interaktion sker med
den externa klienten. Hos Structo identifierades två möjliga övergångar från en
leveransvariant till en annan, för att understödja en förändrad interaktionslogik med en
viss extern klient:

• från att interaktion sker genom direktorder – klientanpassad produkt (L5) mellan
Structo och klienten för utveckling av en ny produkt till att interaktion avseende
samma utvecklade produkt sker på ramavtalsbasis (L1)

• från att interaktion sker genom direktorder (L3 eller L4) mellan Structo och
klienten till att interaktionen sker på ramavtalsbasis (L1 eller L2) genom att
relationen mellan Structo och klienten fördjupas

Fullföljandet av ett överenskommet uppdrag med den specifika klienten sker i
leveransprocesser. Förutsättningar för själva leveransen kan dock variera enligt
följande tre möjligheter:

• Leveransen baseras på förädling som sker inom ramen för leveransvarianten
• Leveransen baseras på förädlade produkter tillhandahållna av verksamhetens

försörjningsprocesser
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• Fullföljandet (förädling och leverans) läggs direkt på någon av Structos externa
fullföljare, som då också levererar direkt till klienten

Försörjningsprocessers möjligheter till fullföljande kan liknas vid möjligheterna för
leveransprocesser. En försörjningsvariant som identifierades hos Structo var
försörjning av någon annans standardartiklar (F3). Denna liknar till viss del leverans-
varianter avseende försäljning av heltradingprodukter (L2 och L4), på så sätt att dessa
variantprocesser innehåller interaktion med externa fullföljare för leverans av (nästan)
färdigförädlade produkter till den externa klienten. Genom att relationen till externa
fullföljare utvecklas kommer också hanteringen av sådana fullföljarrelationer, och
därmed levererade produkter från dessa fullföljare, att förändras. Detta innebär att
halvtradingfullföljare kan övergå till att bli heltradingfullföljare och därmed sker ett
skifte från att hantera en viss extern fullföljare i en försörjningsvariant (F3) till att
hantera samma externa fullföljare i en leveransvariant (L2 eller L4).

En annan intressant aspekt av förhållandet mellan olika typer av processer är hur
produktrepertoaren kan förändras genom att det sker klientunik produktutveckling i en
viss leveransvariant (L5), där den utvecklade produkten blir en del i Structos produkt-
repertoar. Detta kan avläsas i ovanstående figur (Figur 12-1) genom resultat från L5
som förutsättning till FP1. En produkt som utvecklas tillsammans med och för en viss
klient blir därmed viktigt underlag i andra variantprocesser för standardprodukts-
försäljning, standardproduktsförädling och standardproduktsleverans. På detta sätt
kommer utveckling av standardprodukter att göras både utifrån klienters behov och
med hjälp av insatser från externa klienter.

12.1.2 Samspel mellan olika processtyper hos Nässjö Inredningar

Hos Nässjö Inredningar har en försörjningsprocess (se avsnitt 10.2.2) och ett antal
leveransvarianter (se avsnitt 9.2.2) identifierats. Identifierad försörjningsprocess är:

• Försörjning av råvara (F1)

Identifierade leveransvarianter är:

• Ramavtal – klientanpassad produkt - komplett butiks-/produktinredning –
eget/externt fullföljande (L1)

• Direktorder – klientanpassad produkt - komplett butiks-/produktinredning –
eget/externt fullföljande (L2)

Samspelet mellan försörjnings- och leveransvarianter innebär ett tydliggörande av
verksamhetens förädlingsvarianter. Figur 12-2 visar samspelet med fokus på
förutsättningar för och resultat av Nässjö Inredningars försörjningsprocess och Nässjö
Inredningars leveransvarianter.
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Figur 12-2: Samspel mellan olika processtyper hos Nässjö Inredningar

Den enda försörjningsprocessen (F1) försörjer med andra ord de båda leverans-
varianterna (L1 och L2) hos Nässjö Inredningar. Nässjö Inredningars produkter
innebär behandling av klientens tillhörighet, vilket ger konsekvensen att klientens
tillhörighet är ett viktigt underlag för Nässjö Inredningars leveransvarianter. Figuren
ovan visar dock inte relationen mellan mängden arbete som utförs i leverans- och
försörjningsprocesser, men med tanke på graden av klientorientering hos Nässjö
Inredningar bedrivs det mesta av verksamhetens arbete i leveransvarianterna.
Relationen mellan externa fullföljare och leveransvarianterna innebär förädling av
självständiga produkter som del i överenskommelsen med den specifika klienten.

I nedanstående tabell har Nässjö Inredningars försörjningsprocess kombinerats med
Nässjö Inredningars två leveransvarianter. Detta kombinerande motsvaras av
innehållet i rekonstruerade affärsprocesser (se avsnitt 5.2), d v s kombinationen av
försörjningsprocessen och leveransprocesser motsvarar kund-till-kund-process med
tillhörande stödprocesser i rekonstruerade affärsprocesser.

Tabell 12-2: Relatering av försörjnings- och leveransprocesser hos Nässjö Inredningar

Leveransvariant
Försörjningsprocess

L1 L2

F1 Blockorderförsäljning till butikskedjor Specialtillverkning

Även hos Nässjö Inredningar existerar det ett visst förhållande mellan olika leverans-
varianter. Nässjö Inredningar har som målsättning att få ta helhetsansvar över hela
butikskedjors inredningar, d v s göra affärer enligt L1 i så stor utsträckning som
möjligt. En strävan blir därför att få interagera med hela den butikskedja i vilken den
butik ingår som interaktion sker med i L2. Då Nässjö Inredningar lyckas med detta
kommer den klient (butik) som interaktion sker med i L2 att interageras med i L1.
Därmed förändras interaktionslogiken gentemot den specifika klienten.

Det råder också en annan relation mellan de två leveransvarianterna. Då vissa butiker
har specialbehov, som identifieras efter att hela blockordern sålts till butikskedjan, kan
detta innebära att den enskilda butiken som ingår i butikskedjan interagerar med
Nässjö Inredningar enligt L2, d v s lägger en direktorder för sina specifika behov.

12.1.3 Samspel mellan olika processtyper hos ABB Infosystems

Hos ABB Infosystems har två olika typer av förutsättningsprocesser (se avsnitt 11.2.2)
och två leveransvarianter (se avsnitt 9.2.4) identifierats. Identifierade förutsättnings-
processer är:

• Generell produktutveckling (FP1)
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• Marknadsföring av ABB Infosystems produktrepertoar (FP2)

Identifierade leveransvarianter är:

• Försäljning och leverans av produkter (L1)
• Pilottillämpning av produkt under utveckling (L2)

I nedanstående figur har dessa olika processer relaterats till varandra.
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Figur 12-3: Samspel mellan olika processtyper hos ABB Infosystems

Figuren ovan visar att den generella produktutvecklingen (FP1) skapar förutsättningar
för övriga processer (FP2, L1 och L2) i verksamheten samt att dessa övriga processer
skapar förutsättningar för den generella produktutvecklingen. I nedanstående tabell har
en sekventiell relatering gjorts mellan de två processtyperna. Pilarna (�, �) markerar
riktningen på relationen mellan förutsättningsvarianten och leveransvarianten1.

Tabell 12-3: Relatering av förutsättnings- och leveransprocesser hos ABB Infosystems

Leveransvariant
Förutsättningsprocess

L1 L2

FP1 Æ, Å Æ, Å
FP2 Æ ---

Dessutom finns det, vilket inte framgår av tabellen ovan, en dubbelriktad relation
mellan de två förutsättningsprocesserna. Marknadsföringsprocessen (FP2) skapar
också förutsättningar för den generella produktutvecklingen (FP1).

12.1.4 Samspel mellan olika processtyper hos Ragnars Inredningar

Hos Ragnars Inredningar har en försörjningsprocess (se avsnitt 10.2.3) och ett antal
leveransvarianter (se avsnitt 9.2.5) identifierats. Identifierad försörjningsprocess är:

• Försörjning av standardartiklar (F1)

Identifierade leveransvarianter är:

• Direktorder – standardprodukt – eget/externt fullföljande (L1)

                                             
1 Å markerar att leveransvarianten (L) är en förutsättning för förutsättningsprocessen (FP). Æ
markerar att förutsättningsprocessen (FP) är en förutsättning för leveransvarianten (L).
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• Direktorder – klientanpassad produkt - bygginredning – eget/externt fullföljande
(L2)

• Direktorder – klientanpassad produkt - butiksinredning – eget/externt fullföljande
(L3)

• Direktorder – klientanpassad produkt - komponentinredning – eget fullföljande
(L4)

Samspelet mellan försörjningsprocessen och leveransvarianterna innebär ett tydlig-
görande av verksamhetens förädlingsvarianter. Nedanstående figur visar samspelet
med fokus på förutsättningar för och resultat av Ragnars Inredningars försörjnings-
process och Ragnars Inredningars leveransvarianter.
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Figur 12-4: Samspel mellan olika processtyper hos Ragnars Inredningar

Ragnars Inredningar produkter är självständiga till sin karaktär. Av figuren ovan
framgår att den enda försörjningsprocess som finns hos Ragnars Inredningar försörjer
enbart en av leveransvarianterna (L1). Övriga leveransvarianter (L2, L3 och L4)
hanterar råvaruförsörjning för klientunik förädling, vilket innebär att verksamhetens
råvaruförsörjning för dessa leveransvarianter är klientorderstyrd.

Figuren ovan visar också att den externa försörjaren/fullföljaren bidrar med två
underlag till F1, L2, och L3. Dessa två underlag är råvaror och externt förädlade
produkter som görs av externa fullföljare. Fullföljandet i L4 kan dock bara genomföras
av Ragnars Inredningar själva, vilket innebär att det enbart sker extern försörjning av
råvaror för denna leveransvariant.

I nedanstående tabell har Ragnars Inredningars försörjningsprocess kombinerats med
Ragnars Inredningars fyra leveransvarianter. Denna kombinering motsvaras av
innehållet i rekonstruerade affärsprocesser (se avsnitt 5.5). Baserat på vetskapen att
försäljning av standardprodukter utgör en liten del av verksamheten går det att sluta
sig till att en betydande del av verksamheten utförs för specifika klienter.

Tabell 12-4: Relatering av försörjnings- och leveransprocesser hos Ragnars Inredningar

Leveransvariant
Försörjningvariant

L1 L2 L3 L4

F1 Försäljning av
standardprodukter

--- --- ---

--- --- Försäljning av
bygginredning

Försäljning av
butiksinredning

Försäljning av
komponentinr.
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12.1.5 Samspel mellan olika processtyper hos Astra Draco

Hos Astra Draco har en förutsättningsprocess (se avsnitt 11.2.3) och ett antal leverans-
varianter (se avsnitt 9.2.7) identifierats. Identifierad förutsättningsprocess är:

• Metodutveckling (FP1)

Identifierade leveransvarianter är:

• Standardprodukt – skapande av kontakter och behov – en producent (L1)
• Standardprodukt - skapande av kontakter och behov – flera producenter (L2)
• Klientanpassad produkt - skräddarsydd utveckling (L3)
• Klientanpassad produkt - anpassning av små system (L4)
• Klientanpassad produkt - anpassning av stora system (L5)
• Klientanpassad produkt - enklientsförvaltning (L6)
• Standardprodukt - flerklientsförvaltning (L7)

Nedanstående figur visar samspelet med fokus på förutsättningar för och resultat av
Astra Draco förutsättningsprocess och leveransvarianter. Astra Dracos produkter är
bundna varför underlaget (klienten eller klientens tillhörighet) kommer från klienten.
Detta visualiseras i figuren genom den externa klientens underlag som förutsättning
för samtliga leveransvarianter.
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Figur 12-5: Samspel mellan olika processtyper hos Astra Draco

Notera att figuren ovan inte innehåller några externa försörjare. Kunskap om
interaktion med externa försörjare från processbestämningen hos Astra Draco har inte
erhållits. Figuren ovan innehåller dubbelriktade pilar mellan förutsättningsprocessen
(FP1) och vissa leveransvarianter (L3, L4, L5, L6 och L7). Detta beror på att
förutsättningsprocessen och leveransvarianterna ömsesidigt skapar förutsättningar för
varandra. Dessa förutsättningar består i metodregler och erfarenheter från användning
av dessa.



Bestämning av verksamhetens olika variantprocesser

309

12.1.6 Samspel mellan olika processtyper hos Torvalds Trävaru

Hos Torvalds Trävaru har ett antal försörjnings- (se avsnitt 10.2.4) och leverans-
varianter (se avsnitt 9.2.8) identifierats. Identifierade försörjningsvarianter är:

• Försörjning av sågad vara (F1)
• Hantering av sekundärprodukter (F2)
• Hantering av biprodukter (F3)

Identifierade leveransvarianter är:

• Ramavtal – klientanpassad produkt (L1)
• Direktorder – klientanpassad produkt (L2)
• Direktorder – standardprodukt - sekundärprodukt (L3)
• Direktorder – standardprodukt - biprodukt (L4)

Samspelet mellan försörjnings- och leveransvarianter innebär ett tydliggörande av
verksamhetens förädlingsvarianter. Nedanstående figur visar samspelet med fokus på
förutsättningar för och resultat av Torvalds Trävarus försörjnings- och leverans-
varianter. Torvalds Trävaru produkter är självständiga till sin karaktär.
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Figur 12-6: Samspel mellan olika processtyper hos Torvalds Trävaru

Ett viktigt karakteristikum hos sågverk är att de har ett divergerande flöde. Detta
innebär att den råvara (det timmer) som kommer in i verksamheten skall användas för
många ändamål. Råvaran förädlas i olika processer för att säkerställa en effektiv
råvaruanvändning. Ambitionen är att använda så stor del som möjligt av råvaran för
klientanpassade produkter. De delar av råvaran som inte går att använda för klient-
anpassade produkter blir sekundär- och biprodukter. I figuren ovan visualiseras ett
samspel mellan verksamhetens olika processer, där råvaran som kommer in till F1
sedan förädlas och hanteras i dessa.

Ovanstående figur visar att det råder ett samspel mellan olika försörjnings- och
leveransvarianter – för att skapa förutsättningar för försörjningsvarianter såväl som för
leveransvarianter. I nedanstående tabell har en sekventiell relatering mellan
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försörjnings- och leveransvarianter gjorts. Pilarna markerar att det existerar relationer
mellan de två processtypernas variantprocesser2.

Tabell 12-5: Relatering av försörjnings- och leveransprocesser hos Torvalds Trävaru

Leveransvariant
Försörjningsvariant

L1 L2 L3 L4

F1 Æ Æ -- --
F2 Å Å Æ --
F3 Å Å Å Æ

Det råder dessutom en annan typ av förhållande mellan olika leveransvarianter, vilket
har sin grund i utveckling av producent-klient-relationer genom återkommande
interaktion. L2 har att göra med etablering av en klientstandard, vilken så småningom
kommer att vara föremål för förädling och leverans i L1. Detta innebär att interaktion i
L2, vilken baseras på interaktionslogik enligt direktorder, skapar förutsättningar för
interaktion enligt den logik som L1 är uppbyggd av, d v s ramavtalsbaserad
interaktionslogik.

Ett annat viktigt förhållande mellan de olika leveransvarianterna hos Torvalds Trävaru
har att göra med omsättning av råvaran till produkter av högt värde för den externa
klienten. Målsättningen för verksamheten är att en så stor andel som möjligt av den
förädlade råvaran skall kunna säljas i L1 och L2 och att så liten andel som möjligt av
den förädlade råvaran därmed säljs i L3 och L4. Anledningen till detta är att primär-
produkter har ett högre täckningsbidrag än sekundär- och biprodukter. Hos Torvalds
Trävaru är det därför viktigt att knyta många långsiktiga klienter på ramavtalsbasis
vilka köper produkter enligt etablerad klientstandard och därmed säkerställer att så stor
andel av råvaran som möjligt används vid förädling av etablerade klientstandarder.

12.1.7 Samspel mellan olika processtyper hos Miljö- och
Hälsoskyddskontoret

Hos Miljö- och Hälsoskyddskontoret (MHK) har ett antal förutsättnings- (se avsnitt
11.2.4) och leveransvarianter (se avsnitt 9.2.9) identifierats. Identifierade
förutsättningsvarianter är:

• Upprätthållande av bibliotek (FP1)
• Upprätthållande av arkiv över handlagda ärenden (FP2)

Identifierade leveransvarianter är:

• Ärende – initierat av annan – beslut – lagligen reglerat (L1)
• Ärende – initierat av annan – beslut – icke lagligen reglerat (L2)
• Ärende – initierat av annan – remiss (L3)
• Ärende – egeninitierat (L4)

Figur 12-7 visar samspelet med fokus på förutsättningar för och resultat av MHK:s
förutsättnings- och leveransvarianter.

                                             
2 Å markerar att leveransvarianten (L) är en förutsättning för försörjningsvarianten (F). Æ markerar
att försörjningsvarianten (F) är en förutsättning för leveransvarianten (L).
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Figur 12-7: Samspel mellan olika processtyper hos MHK

Klienten tillhandahåller underlaget för de olika leveransprocesserna. Ovanstående
figur visar att förutsättningsprocesserna skapar förutsättningar för samtliga leverans-
varianter i verksamheten.

I nedanstående tabell har en sekventiell relatering mellan förutsättnings- och leverans-
varianter gjorts. X visar att förutsättningsvarianten (FP) utgör en förutsättning för
leveransvarianten (L). Pilarna (�) markerar att leveransvarianterna skapar förut-
sättningar för en av förutsättningsprocesserna.

Tabell 12-6: Relatering av förutsättnings- och leveransprocesser hos MHK

Leveransvariant
Förutsättningsvariant

L1 L2 L3 L4

FP1 X X X X
FP2 X (Å) X (Å) X (Å) X (Å)

Viktigt att notera i ovanstående tabell är att verksamheten kontinuerligt bygger upp
kunskap kring ärendehandläggning i och med att behandlade ärenden arkiveras för att
kunna användas som grund vid kommande ärendehandläggningar.

12.1.8 Samspel mellan olika processtyper hos Hemtjänsten

Hos Hemtjänsten har en försörjningsprocess (se avsnitt 10.2.5) och ett antal leverans-
varianter (se avsnitt 9.2.10) identifierats. Identifierad försörjningsprocess är:

• Försörjning av lägenheter för potentiella klienter (F1)

Identifierade leveransvarianter är:

• Ramavtal – begränsad tillhandahållen vara (L1)
• Ramavtal – behandling av klients tillhörighet (L2)
• Ramavtal – behandling av klient – planlagd behandling (L3)
• Ramavtal – behandling av klient – behovsstyrd behandling (L4)

Figur 12-8 visar samspelet med fokus på förutsättningar för och resultat av
Hemtjänstens försörjningsprocess och leveransvarianter. I tre av verksamhetens
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leveransvarianter (L2, L3, L4) hanteras behandlingsprodukter (bundna produkter),
varför klienten eller klientens tillhörighet utgör underlag för dessa processer.

HEMTJÄNSTEN

F1 L1

EXTERNA 

KLIENTER

L3

L2

L4

EXTERNA  

FÖRSÖRJARE

Figur 12-8: Samspel mellan olika processtyper hos Hemtjänsten

Notera att figuren ovan bara innehåller en försörjningsprocess och därmed också
koppling till denna försörjningsprocess från en extern försörjare. Det existerar fler
relationer mellan Hemtjänsten och externa försörjare i och med att andra leverans-
varianter i verksamheten också kräver försörjning av underlag, men dessa har inte
tagits med i beskrivningen av Hemtjänstens verksamhetslogik (se avsnitt 5.12). Den
verksamhetslogiska strukturen i ovanstående figur borde dock vara lika för ett sådant
samspel, d v s försörjningsvarianter som tillhandahåller självständiga produkter för de
andra leveransvarianterna. Exempel på sådan försörjning är tillhandahållande av larm-
utrustning för potentiella klienter.

12.1.9 Samspel mellan olika processtyper hos Sjöfartsverkets
sjökarteavdelning

Hos Sjöfartsverkets sjökarteavdelning har ett antal försörjnings- (se avsnitt 10.2.6) och
leveransvarianter (se avsnitt 9.2.11) identifierats. Identifierade försörjningsvarianter är:

• Sjömätning (F1)
• Svensk Lots – nyutgåva (F2)
• UFS-hantering (F3)
• Förädling och lagerhållning av sjökort (F4)
• Framtagning av veckans UFS (F5)
• Upprätthållande av aktuell data (F6)
• Rättelsesamordning (F7)

Identifierade leveransvarianter är:

• Ramavtal – standardprodukt (L1)
• Direktorder – klientanpassad produkt (L2)
• Direktorder – standardprodukt – karta (L3)
• Direktorder – standardprodukt – bok (L4)
• Direktorder – standardprodukt – radio (L5)
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Nedanstående figur visar samspelet med fokus på förutsättningar för och resultat av
sjökarteavdelningens försörjnings- och leveransvarianter.

SJÖFARTSVERKETS SJÖKARTEAVDELNING
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Figur 12-9: Samspel mellan olika processtyper hos Sjöfartsverkets sjökarteavdelning

Sjöfartsverkets sjökarteavdelning hanterar självständiga produkter, vilket innebär att
underlag för verksamhetens förädling och leverans kommer från externa försörjare.
Figuren ovan visar att det finns två försörjningsvarianter i vilka interaktion med
externa försörjare sker (F1 och F3) och att det finns två försörjningsvarianter (F6 och
F7) som allt underlag behöver ”filtreras” genom, innan vidareförädling till produkter
sker i efterföljande försörjningsvarianter (F2, F4 och F5) alternativt direkt i leverans-
varianterna.

I nedanstående tabell har en relatering av försörjnings- och leveransvarianter gjorts. X
visar att försörjningsvarianten (F) tillhandahåller underlag för leveransvarianten (L).

Tabell 12-7: Relatering av försörjnings- och leveransprocesser hos Sjöfartsverkets
sjökarteavdelning

Leveransvariant
Försörjningsvariant

L1 L2 L3 L4 L5

F1
F2 X
F3
F4 X
F5 X
F6 X
F7 X

12.1.10 Samspel mellan olika processtyper hos Turistbyrån

Hos Turistbyrån har ett antal förutsättningsprocesser (se avsnitt 11.2.5), en
försörjningsprocess (se avsnitt 10.2.7) och ett antal leveransvarianter (se avsnitt
9.2.12) identifierats. Identifierade förutsättningsprocesser är:

• Utveckling av relationer med fullföljare (FP1)
• Förmedling av kontakt med potentiella klienter (FP2)
• Paketutveckling för potentiella klienter (FP3)
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• Marknadsföring av Turistbyråns produktrepertoar (FP4)
• Exponering av förmedlingsprodukter (FP5)

Identifierad försörjningsprocess är:

• Upprätthållande av relevant informationsmaterial (F1)

 Identifierade leveransvarianter är:

• Direktorder – standardprodukt – information (L1)
• Direktorder – standardprodukt – paket (L2)
• Direktorder – klientanpassad produkt – paket (L3)
• Direktorder – klientanpassad produkt – information (L4)
• Ramavtal – klientanpassad produkt – förmedling (L5)

Nedanstående figur visar samspelet med fokus på förutsättningar för och resultat av
Turistbyråns försörjningsprocess, förutsättningsprocesser och leveransvarianter.

TURISTBYRÅN

EXTERNA  
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FULLFÖLJARE

FP1

FP4

FP2

FP3

F1

L1

L2

L5
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EXTERNA  

KLIENTER
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FP5

Figur 12-10: Samspel mellan olika processtyper hos Turistbyrån

Figuren ovan visar att utveckling av relationer med fullföljare (FP1) och upprätt-
hållande av relevant informationsmaterial (F1) är centrala för verksamheten.
Relationer till fullföljare utgör en viktig förutsättning för att möjliggöra utveckling av
paket (både vad gäller standard och klientanpassade) och för att upprätthålla en bas
vad gäller relevant informationsmaterial. Upprätthållandet av relevant informations-
material utgör i sin tur en förutsättning för marknadsföring av verksamhetens
produkter samt för distribution av information på begäran från klienter. Vad gäller
själva leveransen av överenskomna produkter sker denna inom ramen för leverans-
processerna, fast av andra aktörer (fullföljare) än Turistbyrån själv, på liknande sätt
som fullföljande sker vid exempelvis tradingverksamhet hos Structo. Leveransen av
produkten sker för specifika klienter.

Verksamhetens förmedlingsverksamhet (L5) handlar dels om att interagera med en
specifik klient, i form av den klient som vill ha sin förmåga exponerad (förmåga-
klient), dels om att interagera med en andra specifik klient, d v s den klient som har ett
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behov motsvarande det som den klienten kan tillgodose (behovsklient). Detta innebär
att efter det att en överenskommelse med förmågaklienten etablerats behöver specifika
behovsklienter bland potentiella behovsklienter finnas (letas upp) i en förutsättnings-
process. FP5 är därför en förutsättningsprocess till L5 samtidigt som FP5 agerar
baserat på förutsättningar från L5. I figuren ovan indikeras att L5 har två klienter
genom de två resultat som leveransvarianten resulterar i.

I nedanstående tabell har en sekventiell relatering mellan försörjnings-/
förutsättningsprocesser och leveransvarianter gjorts. X visar att försörjnings-
alternativt förutsättningsprocessen (F alternativt FP) skapar förutsättningar för
leveransvarianten (L).

Tabell 12-8: Relatering av försörjnings- och leveransprocesser hos Turistbyrån

Leveransvariant
Försörjnings-/förutsättningsprocess

L1 L2 L3 L4 L5

F1 X X
FP1 X
FP2 X
FP3 X
FP4 X X X X X
FP5 X

Ovanstående tabell visar att marknadsföring av Turistbyråns produktutbud (FP4) är
central i och med att denna förutsättningsvariant är en förutsättning för samtliga
leveransprocesser. Underlag för FP4 skapas genom upprätthållande av relevant
informationsmaterial (F1). Dessutom framgår det av figur 12-10 att verksamheten
bygger på en kontinuerlig utveckling av fullföljarrelationer (FP1) i och med att
exponering av, design av och förutsättningar för fullföljande bygger på att Turistbyrån
har upparbetat relationer med fullföljare.

12.1.11 Samspel mellan olika processtyper hos NetShop

Hos NetShop har ett antal förutsättningsprocesser (se avsnitt 11.2.6) och en leverans-
process (se avsnitt 9.2.13) identifierats. Identifierade förutsättningsprocesser är:

• Utveckling och leverans av systemstöd (FP1)
• Utveckling av relationer med produktleverantörer (FP2)
• Exponering av verksamhetens produkter (FP3)

Identifierad leveransprocess är:

• Direktorder – vara för överlåtelse – standardprodukt (L1)

Figur 12-11 visar samspelet med fokus på förutsättningar för och resultat av NetShops
förutsättningsprocesser och leveransprocess.
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Figur 12-11: Samspel mellan olika processtyper hos NetShop

Figuren ovan visar att en utveckling av relationer med produktleverantörer (FP2) och
en utveckling och leverans av systemstöd (FP1) är centrala för verksamheten. Den ena
av dessa förutsättningsvarianter (FP1) ligger inte inom NetShops verksamhet utan är
förlagd till en av NetShops leverantörer (instrumentmakare).

Förutsättningar för att verksamhetens leveransprocess (L1) skall fungera är att
verksamhetens produkter exponeras (FP3), att systemstöd tillhandahålls (FP1) och att
det finns väl utvecklade relationer med externa produktleverantörer (FP2). Produkt-
leverantören betraktas som fullföljare till leveransprocessen (L1). FP1 utgör dessutom
en viktig förutsättning för FP3.

12.2 Samspel mellan olika processtyper

I denna del av avhandlingen har följande tre huvudtyper av processer problematiserats:

• Leveransprocess
• Försörjningsprocess
• Förutsättningsprocess

Dessutom har förädlingsprocesser identifierats som en fjärde processtyp. Förädlings-
processers delar ingår i försörjnings- och leveransprocesser. Denna processtyp
existerar också i varianter, s k förädlingsvarianter. Förädlingsvarianter är en
konsekvens av olika kombinationer av olika leverans- och försörjningsvarianter.

Synsättet bakom dessa processtyper baseras dels på ett uppdragsorienterat tänkande för
att ta, ge och vidareföra uppdrag, dels på ett transformationsorienterat tänkande.
Utgångspunkten tas i den externa klientens behov, d v s i den interaktion som sker med
den specifika klienten i leveransprocessen, för att på så sätt skapa förutsättningar för
övriga processer i verksamheten. Detta innebär att den del av processorientering som
bygger på att fokusera kunden (klienten) är en viktig utgångspunkt, men att det också
finns behov av att förstå hur förutsättningar skapas för att möjliggöra interaktion med
den externa klienten. Nedan följer en problematisering kring hur samspelet mellan
identifierade processtyper sker. Som avslutning görs en problematisering över det
totala samspelet.

12.2.1 Samspel mellan leverans- och försörjningsprocesser

En viktig utgångspunkt i denna avhandling är att, i enlighet med rådande process-
ansatser, fokusera klienten. Detta görs genom att skilja mellan handlingar för
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potentiella klienter och handlingar för specifika klienter. Denna separation tar sig
uttryck i en uppdelning av verksamhetens operativa handlingar i försörjnings- och
leveransprocesser.

Operativt arbete för potentiella klienter utförs i verksamhetens försörjningsprocesser.
De försörjningsprocesser som identifierats genom empirin visar att förädlingsgraden
för den produkt som tillhandahålls av försörjningsprocesserna kan användas för att
avgränsa olika försörjningsvarianter i förhållande till varandra. Beroende på
verksamhetens grad av klientorderstyrning varierar mängden arbete som utförs för
potentiella klienter och mängden arbete för specifika klienter.

I nedanstående figur (Figur 12-12) uttrycks olika varianter av förädling och leverans
av produkter, baserade på hur försörjning av underlag sker och hur förädling
respektive leverans av produkter sker. Figuren är genererad från avhandlingens
empiriska observationer. Underlag för eventuell förädling och leverans kan tillhanda-
hållas från antingen en extern försörjare eller den specifika klienten. Den externa
försörjaren tillhandahåller underlag för självständiga produkter. Den specifika klienten
tillhandahåller underlag, vilket innebär sig själv eller sin tillhörighet, för bundna
produkter. Structo är exempel på en verksamhet som hanterar självständiga produkter,
där försörjning av underlag sker av extern försörjare. Hemtjänsten är exempel på en
verksamhet som hanterar bundna produkter, där försörjning av underlag sker av den
specifika klienten. Nässjö Inredningar är en verksamhet som hanterar både själv-
ständiga och bundna produkter, vilket innebär att underlag erhålls såväl från externa
försörjare som från den specifika klienten.

Figur 12-12 visar dessutom att externa försörjare kan tillhandahålla underlag för
verksamhetens försörjningsprocesser, men också för verksamhetens leveransprocesser.
Försörjning från externa försörjare i verksamhetens försörjningsprocesser sker då
försörjningen är avsedd för potentiella klienter. Sådan försörjning finns hos Nässjö
Inredningar, där försörjningen baseras på prognostiserade behov. Försörjning från
externa försörjare i verksamhetens leveransprocesser sker då försörjningen baseras på
specifika klienters uppdrag. Exempel på sådan försörjning finns i tre av Ragnars
Inredningars leveransprocesser (L2, L3 och L4).

Förädling av självständiga produkter kan sedan ske i försörjningsprocesser. Denna
förädling görs för potentiella klienter. Hos bland annat Ragnars Inredningar läggs delar
av förädling för potentiella klienter ut på externa fullföljare (försörjningsprocess F1).
Eventuell förädling för den specifika klienten sker i verksamhetens leveransprocesser.
Detta gäller för både självständiga och bundna produkter. Här kan det också
förekomma att förädling läggs ut på en extern fullföljare, vilket bland annat är fallet
hos Nässjö Inredningar. Vad gäller leverans av produkten har två varianter
observerats. Den ena varianten, som fallet är hos Nässjö Inredningar, innebär att den
externa fullföljaren levererar den förädlade produkten till verksamheten (producenten)
i leveransprocessen för eventuell vidareförädling och sedan leverans. Den andra
varianten innebär att den externa fullföljaren levererar direkt till den specifika klienten,
vilket bland annat är fallet hos Structo.
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Figur 12-12: Underlag och produkter för och av försörjnings- och leveransprocesser

Eventuell förädling och leverans av produkter kan således innebära ett samspel mellan
verksamheten (producenten) och externa aktörer. Exempel på sådana externa aktörer
är externa försörjare, externa fullföljare och specifika klienter. Förädling och leverans
av produkter behöver koordineras internt och externt. Uppdraget från verksamhetens
specifika klient behöver vidareföras till interna uppdragsgivare, externa försörjare och
externa fullföljare.

Leveransprocessen innehåller bland annat handlingar för att komma överens om
uppdrag med specifika klienter. Ett överenskommet uppdrag innebär att producenten
(verksamheten) inom ramen för leveransprocessen gjort ett åtagande om att fullfölja
uppdraget. För att kunna göra ett åtagande gentemot den specifika klienten behöver
möjligheten att fullfölja uppdraget säkerställas. Detta innebär att det behöver finnas
möjlighet i leveransprocesser att säkerställa försörjning av underlag genom att ta del
av kapacitetssituationen (t ex lagerstatus). Då åtagande gjorts gentemot den specifika
klienten behöver det finnas handlingar i leveransprocessen som reserverar underlag
inför kommande fullföljande för den specifika klienten. Det behöver dessutom finnas
handlingar i leveransprocessen som rapporterar om lagerförändring, då en produkt,
tillhandahållen av försörjningsprocess, tagits. Samspelet mellan försörjnings- och
leveransprocesser hanteras i kontextuella överlapp mellan dessa processer.

Handlingar ingående i verksamhetsprocesser styrs dock av uppdrag från någon/några. I
och med att försörjningsprocessers handlingar utförs för potentiella klienter kommer
dessa handlingar att baseras på prognostiserade behov av produkter. Interna uppdrags-
givare behöver då ge produktuppdrag till utförande roller i försörjningsprocesser vad
gäller vilka och vilken mängd av produkter som skall tillhandahållas för leverans-
processer. Interna uppdragsgivare baserar produktuppdrag på kapacitetssituation
(lagerläge). Försörjningsprocesser styrs också av rolluppdrag från interna uppdrags-
givare.
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Leveransprocessers handlingar styrs dels av externa produktuppdrag, dels av roll-
uppdrag från interna uppdragsgivare. Interna uppdragsgivare behöver då ge uppdrag
angående vilka och möjliga volymer av produkter att komma överens med specifika
klienter om. Interna uppdragsgivare baserar rolluppdraget på bl a orderläge.

Ett exempel på betydelsen av ett gott samspel mellan försörjnings- och leverans-
processer är när uppdrag från verksamhetens specifika klient innehållande standard-
produkter skall levereras med korta leveranstider. Sådana uppdrag bygger på att
försörjningsprocesser tillhandahåller standardprodukter enligt förväntningar uttryckta
av interna uppdragsgivare (prognostiserade behov). Samspelet mellan försörjnings-
och leveransprocesser innebär således ett verksamhetsinternt samspel som koordineras
av interna uppdragsgivare. Grund för sådan koordination erhålls genom att det i
leveransprocesser finns handlingar för att tillhandahålla information om orderläge och
i försörjningsprocesser finns handlingar för att tillhandahålla information om
kapacitetssituation (lagerläge).

Det råder skilda planeringsförutsättningar vad gäller förädling baserad på prognos
kontra förädling baserad på ett specifikt uppdrag från en extern klient. K-punkten (se
kapitel 10) är ett sätt att uttrycka när förädling av en produkt övergår från att vara
avsedd för en potentiell (extern) klient till att vara avsedd för en specifik (extern)
klient. Genom att experimentera med olika förädlingsgrad som tillhandahålls av
försörjningsprocesser kan en effektivitet nås vad gäller (slut)förädling av produkter för
specifika klienter. Framtagning av halvfabrikat i försörjningsprocessen, som sedan
vidareförädlas i leveransprocessen för den externa klienten, är ett sätt att hantera denna
effektivitet.

I nedanstående figur uttrycks relationen mellan leveransprocesser, försörjnings-
processer och interna uppdragsgivare3.
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Figur 12-13: Samspel mellan leveransprocesser, försörjningsprocesser och interna
uppdragsgivare

                                             
3 Notera att interaktion med interna uppdragsgivare sker i såväl leveransprocess som i försörjnings-
processer. Samma roll kan således utföra handlingar i flera processer.
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Inom ramen för leveransprocesser kan överenskommelser av såväl direktorder- som
ramavtalskaraktär behöva understödjas gentemot externa försörjare och externa full-
följare. Detsamma gäller inom ramen för försörjningsprocesser. De empiriska
observationerna visar att leveransprocesser ofta innehåller direktorderbaserad eller
ramavtalsbaserad interaktion med specifika klienter.

Samspelet mellan leveransprocesser och försörjningsprocesser respektive mellan dessa
olika processtyper och verksamhetens omgivning är ett sätt att säkerställa att
åtaganden gentemot den specifika klienten är möjliga och kan realiseras. En
verksamhet behöver således hantera tagandet, vidareförandet, givandet och full-
följandet av uppdrag. Genom att interna uppdragsgivare ger direktiv om handlings-
utrymme och att det inom ramen för respektive verksamhetsprocess säkerställs
försörjning och eventuellt fullföljande av externa aktörer kan verksamheten fungera på
ett bra sätt. I försörjningsprocesser behöver det på liknande sätt som i leverans-
processer säkerställas försörjning och eventuellt externt fullföljande för fullföljandet
av uppdraget från externa försörjare/fullföljare. Ett löfte från producenten till den
externa klienten bör ha sin grund i en kedja av preliminära åtaganden från
försörjare/fullföljare, inom och utanför verksamheten.

12.2.2 Samspel mellan leverans- och förutsättningsprocesser

Ovan har en diskussion förts om att se försörjningsprocesser som processer inne-
hållande handlingar för förädling av självständiga produkter avsedda för potentiella
klienter. Försörjningsprocesser tillhör den typ av processer som skapar förutsättningar
för leveransprocessers genomförande. Att skapa förutsättningar för leveransprocessers
genomförande handlar dock inte enbart om att åstadkomma försörjning av själv-
ständigt underlag för eventuell vidareförädling i leveransprocesser. Det kan även
handla om att skapa förutsättningar av annan karaktär, vilket också den syn på verk-
samhet som tillämpas i denna avhandling betonar (övriga förutsättningar än uppdrag,
underlag och ersättning enligt den praktikgeneriska modellen). Andra exempel på
typer av processer av förutsättningsskapande karaktär är (se även kapitel 11):

• Utveckling av relationer med fullföljare
• Utveckling av instrument
• Exponering och kontaktskapande
• Generell produktutveckling
• Tillhandahållande av kunskap som grund för verksamhetsutövande

Dessa typer av förutsättningsprocesser innehåller handlingar som utförs för potentiella
klienter. I och med att produktbegreppet är centralt vid processbestämning samt att
generell produktutveckling identifierats som en typ av förutsättningsprocess väljer jag
att diskutera samspelet mellan generell produktutveckling och leveransprocesser. Detta
samspel är ett exempel på samspel mellan förutsättnings- och leveransprocesser.

Produktutveckling innebär utveckling av förutsättningar inför framtida handlingar. I
denna avhandling har två typer av produktutveckling identifierats. Dessa är:

• Klientunik produktutveckling, vilken i huvudsak inkluderar handlingar för att gå
från en idé till en klientunik produktspecifikation
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• Generell produktutveckling, vilken inkluderar såväl handlingar för att gå från en
idé till en produktspecifikation som handlingar för att underhålla
produktspecifikationer ingående i organisationens produktrepertoar

Den klientunika produktutvecklingen sker i leveransprocesserna. Exempel från empirin
visar att det vid flera verksamheter har funnits behov av leveransprocesser för att
utveckla klientunika produktspecifikationer. Dessa leveransprocesser innehåller
handlingar som också återfinns i generell produktutveckling. Leveransprocesserna
innehåller även förädling av produktspecifikationer, vilken inte behöver tillhöra den
generella produktutvecklingen. Detta innebär att det existerar en överlagring mellan
sådana leveransprocesser som innehåller handlingar för produktutveckling och
processer för generell produktutveckling. Överlagringen innebär att vissa handlingar
som sker i delar av den generella produktutveckling också kan återfinnas i vissa
leveransprocesser.

Den generella produktutvecklingen innebär framtagning, underhåll och även
”avveckling” av produktspecifikationer i organisationens produktrepertoar. Den
generella produktutvecklingen utvecklar möjligheter till framtida exponering, överens-
kommande, förädling och leverans av produkter. Till skillnad från den klientunika
produktutvecklingen görs den generella produktutvecklingen i syfte att möjliggöra
exponering och förädling för potentiella klienter, vilket innebär att den generella
produktutvecklingen ofta syftar till att utveckla produktspecifikationer som är avsedda
för fler klienter än en. Notera dock att klientunik produktutveckling kan generaliseras
till produktspecifikationer avsedda för andra klienter, varför det i klientunik produkt-
utveckling skapas förutsättningar för generell produktutveckling.

Den interaktion som sker med specifika klienter i leveransprocesserna ger viktiga
erfarenheter för generell produktutveckling. Detta gäller erfarenheter från såväl
överenskommande om, eventuell förädling av och leverans av produkter ur befintlig
produktrepertoar som för utveckling, förädling och leverans av klientanpassade
produkter. Det är i leveransprocesserna genom interaktion med specifika klienter som
”attraktiviteten” i befintlig produktrepertoar känns av och behov av förändrad produkt-
repertoar identifieras, medan marknadens behov, d v s potentiella klienters behov,
identifieras i processer för generell produktutveckling. I leveransprocesserna behöver
det därför ske förmedling till generell produktutveckling gällande erfarenheter från
befintlig produktrepertoar och idéer till nya produktspecifikationer. Dessa erfarenheter
och idéer är viktiga förutsättningar i den generella produktutvecklingen för att utveckla
och underhålla en attraktiv produktrepertoar för potentiella klienter. I processer för
generell produktutveckling behöver befintlig produktrepertoar ständigt utvärderas
genom att ta del av erfarenheter från hantering av verksamhetens produkter.

Ett viktigt led i att underhålla en attraktiv produktrepertoar i processer för generell
produktutveckling är att testa idéer till produkter och produktförändringar på
någon/några klient(er). I och med att det i den generella produktutvecklingen inte sker
interaktion med specifika klienter behöver pilottillämpning ske i en leveransprocess.
Det är i leveransprocesserna som interaktion sker med verksamhetens klienter.
Erfarenheter från pilottillämpningen behöver sedan återföras till generell produkt-
utveckling.
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Nedanstående figur visar samspelet mellan generell produktutveckling och leverans-
processer.
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Figur 12-14: Samspel mellan generell produktutveckling och leveransprocesser

I och med att produktbegreppet är centralt vid bestämning av leveransvarianter bör
generell produktutveckling ge konsekvenser för fastställandet av verksamhetens
leveransprocesser. Resultatet av generell produktutvecklingen kan således innebära
nya, förändrade eller avvecklade leveransvarianter.

Ett annat viktigt resultat från produktutvecklingen är krav på den förmåga som krävs
av verksamheten för att exponera, framställa och leverera en viss produkt. En produkt-
utveckling kan innebära att det krävs ny förmåga hos individer och artefakter för att
möjliggöra förädling och leverans av produkten. Det är viktigt att säkerställa en
harmoni mellan existerande produktrepertoar, vilken ständigt behöver utvecklas, och
organisationens förmåga att hantera produktrepertoaren. Ramar för den generella
produktutvecklingen utgörs av existerande förmåga i organisationen tillsammans med
de möjligheter som finns för organisationen att utveckla sin förmåga. Krav på
organisationens förmåga i den generella produktutvecklingen utgör viktiga
förutsättningar för andra förutsättningsskapande processer. Exempel på förutsättnings-
skapande handlingar som påverkas är kompetensutveckling, inköp och utveckling av
instrument samt utveckling av informationssystem.

I detta avsnitt har en problematisering gjorts kring två olika typer av produkt-
utveckling: generell och klientunik produktutveckling. Figur 12-15 visar olika
varianter av produktutveckling, där de första två varianterna i figuren symboliserar
dessa två typer. Man kan också tänka sig en tredje variant, där delar av produkt-
utvecklingen görs för potentiella klienter och delar görs för den specifika klienten.
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Denna tredje variant av produktutveckling innebär att generell produktutveckling
utvecklar och underhåller en produktrepertoar som det är möjligt att fortsätta utveckla
vid interaktion med den specifika klienten.

GP

KP

GP + KP

Leveransprocesser Förutsättningsprocesser 

Variant 1 

Variant 2

Variant 3

GP = Generell  
produktutveckling 

KP = Kundunik  
produktutveckling 

Figur 12-15: Olika varianter av produktutvecklingsprocesser

En annan typ av förutsättningsprocess är exponering och kontaktskapande. En sådan
typ av förutsättningsprocess innehåller handlingar för att exponera verksamhetens
produkter till potentiella klienter. Detta innebär att sådana förutsättningsprocesser
bland annat har produktrepertoaren som underlag, vilket tillhandahålls i processer för
generell produktutveckling. Det råder således kontextuella överlapp mellan
förutsättningsprocesser för generell produktutveckling och förutsättningsprocesser för
exponering och kontaktskapande.

12.2.3 Samspel mellan försörjnings- och förutsättningsprocesser

Försörjningsprocesser och övriga förutsättningsprocesser, såsom exempelvis den
generella produktutvecklingen, är processer av förutsättningsskapande karaktär. Med
detta menas processer som skapar förutsättningar för att realisera olika leverans-
varianter. Från försörjningsprocesserna tillhandahålls självständigt underlag för
leveransprocesserna. Detta innebär att det arbete som utförs inom ramen för en
förutsättningsprocess kan ha en inverkan på både försörjnings- och leveransprocesser,
men också på arbete som sker i andra typer av förutsättningsprocesser. I föregående
avsnitt diskuterades generell produktutveckling som en typ av förutsättningsprocess.
Även i detta avsnitt diskuteras generell produktutveckling, men då istället dess sam-
spel med försörjningsprocesser.

I processer för generell produktutveckling sker utveckling och underhåll av en
produktrepertoar. Eventuell förädling sker baserad på produktspecifikationer.
Förädling kan ske i både försörjnings- och leveransprocesser, vilket innebär att även
handlingar i försörjningsprocesser kan komma att påverkas av en utveckling och
förändring av organisationens produktrepertoar.

Produktutveckling som sådan, oavsett om den är generell eller klientunik, kommer att
påverka och påverkas av innehållet i verksamhetens försörjningsprocesser. I den
generella produktutvecklingen specificeras den produkt (det underlag) som leverans-
processer använder för eventuell vidareförädling och leverans. Denna produkt behöver
tillhandahållas i försörjningsprocesserna. Samtidigt ger försörjningsprocesserna
ramarna för vilken produktutveckling som är möjlig att genomföra. Det kanske inte
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alltid är möjligt att ta fram en viss produkt på grund av att det inte går att åstadkomma
försörjning av råvaror till denna produkt, att det saknas både instrument och kunnande
för att förädla produkten eller att det inte är ekonomiskt gångbart att genomföra
produktförädlingen.

I föregående avsnitt redovisades att generell produktutveckling kan komma att påverka
innehållet i leveransprocesserna. Detsamma gäller för försörjningsprocesserna. Det
kan hända att nya krav måste ställas på verksamhetens externa försörjare vad gäller
underlag som eventuellt vidareförädlas innan produkter tillhandahålls för verksam-
hetens leveransprocesser. Ett annat resultat av en produktutveckling kan vara att nya
varianter av försörjningsprocesser behöver skapas. Detta kan ha sin grund i att nya
försörjare behöver hittas eller att det i leveransprocesserna ställs förändrade krav på
underlag för eventuell vidareförädling. Likaväl som det kan komma att finnas behov
av nya försörjningsvarianter kan det också bli meningsfullt att avveckla vissa sådana.

Föregående avsnitt avslutades med en presentation av tre varianter av produkt-
utveckling (se Figur 12-15). Den generella produktutvecklingen (variant ett på
produktutveckling) påverkar i hög grad försörjningsprocessernas innehåll vad gäller att
förädla produkter för potentiella klienter. Från leveransprocesserna förmedlas erfaren-
heter från exponering av, från vidareförädling av och från leverans av produkter till
den specifika klienten. Från försörjningsprocesserna behöver erfarenheter från
förädling av produkten förmedlas. Det kan tyckas att den generella produkt-
utvecklingen framförallt har betydelse för försörjningsprocesserna i och med att båda
dessa typer av processer hanterar standardprodukter, men med tanke på den produkt-
definition som tillämpas i denna avhandling är det dock så, att generell produkt-
utveckling också förändrar innehållet i leveransprocesserna. Ett exempel på detta är
förädling som kräver delaktighet från den externa klienten, vilket är fallet vid förädling
och leverans av bundna produkter.

Den andra varianten (se Figur 12-15) på produktutveckling, d v s den klientunika
produktutvecklingen, påverkar försörjningsprocesserna genom att nya krav kan
komma att ställas det underlag som tillhandahålls för leveransprocesserna.

Den tredje varianten (se Figur 12-15) på produktutveckling, d v s både generell och
klientunik produktutveckling, påverkar försörjningsprocesserna på ett sådant sätt att
det i dessa behöver tillhandahållas till viss del förädlade produkter som sedan kan
användas för många klienter i deras unika produktbehov. Här gäller det att hitta en
lämplig förädlingsgrad som försörjningsprocesserna skall tillgodose hos halvfabrikat
som är avsedda för potentiella klienter.

I föregående avsnitt redovisades att leveransprocesserna, vilka är en operativ process-
typ, kan innehålla handlingar för produktutveckling. Försörjningsprocesser, vilka
också är en operativ processtyp, innehåller dock inte några handlingar för produkt-
utveckling, utan denna produktutveckling för potentiella klienter (icke-klientunik
produktutveckling) hanteras istället i den generella produktutvecklingen.
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12.2.4 Verksamheter – ett samspel mellan olika processtyper

Ovan har resonemang förts om samspelet mellan tre av verksamhetens processtyper.
De tre processtyperna är av olika karaktär, och en skillnad kan göras mellan
förutsättningsskapande processer, vilka innehåller handlingar som utförs för
potentiella klienter, och processer vilka innehåller handlingar som utförs för verksam-
hetens specifika klienter.

Försörjningsprocesser skapar förutsättningar i form av underlag för eventuell vidare-
förädling i leveransprocesserna. Förutsättningsprocesser skapar förutsättningar för
såväl försörjnings- som leveransprocesser, men också för andra förutsättnings-
processer. Nedanstående figur visar ett samspel mellan förutsättningsprocesser,
försörjningsprocesser och en leveransprocess. Figuren innehåller två typer av förut-
sättningsprocesser och två försörjningsprocesser för att visa att både förutsättnings-
processer och försörjningsprocesser kan ha den egna processtypen som klient.

Försörjnings- 
process

Leverans- 
processer

Förutsättnings- 
skapande processer

Processer för interaktion  
med extern klient

Försörjnings- 
process

Förutsättnings- 
process (typ1)

Förutsättnings- 
process (typ2)

Figur 12-16: Karaktärisering av verksamhetens processtyper

För att åstadkomma ett gott samspel mellan olika processer i verksamheten är det
viktigt att interna och externa samverkansrelationer regleras och är förutbestämda i
den mån det är möjligt. En viktig aspekt av processtänkande är repetitivitet, vilket
innebär att processer utförs om och om igen. Olika aktörer i verksamheten behöver
vara medvetna om förutbestämda handlingsmönster för att ta, ge, vidareföra och
fullfölja uppdrag i och med att fullföljandet ofta är liknande från uppdrag till uppdrag.
Det bör därför inte åtgå onödigt mycket resurser till att formulera överenskommelser
inom verksamheten i de fall olika fullföljanden liknar varandra. Ett sätt att nå en god
klienttillfredsställelse kan vara att undvika långa ledtider på grund av en hög
resursåtgång för att nå interna överenskommelser. Den externa klienten är inte
intresserad av verksamhetens sätt att hantera internt tagande, givande och vidare-
förande av uppdraget. Den externa klienten är intresserad av att få leverans av överens-
komna produkter.

En förutsättning för ett gott verksamhetsutövande är att det finns en grund i de
åtaganden som görs av olika parter. De åtaganden som sker i leveransprocesserna
gentemot specifika klienter bygger på att det inom leveransprocessen har skett en
säkring av underlag (kapacitet) hanterade i försörjningsprocesser, som i sin tur har
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säkrat underlag från externa försörjare/fullföljare, alternativt säkrat underlag
(kapacitet) direkt med externa försörjare/fullföljare. Detta säkrande bygger på att
producenterna, både interna inom ramen för försörjningsprocesser och externa i form
av externa försörjare/fullföljare, tillhandahåller produkter enligt uppställda förvänt-
ningar. Interna uppdrag ges av interna uppdragsgivare.

Att betrakta verksamheten som bestående av minst dessa tre processtyper är ett sätt att
underlätta samspel vid tagande, givande, vidareförande och fullföljande av uppdrag
inom producentens organisation samt mellan producenten och dess externa klienter
och försörjare/fullföljare.

Processer för generell produktutveckling betraktas som förutsättningsskapande både
för försörjnings- och leveransprocesserna. Resultatet från produktutveckling är
produktspecifikationer som är möjliga att tillämpa för att fullfölja uppdrag. På detta
sätt kan också en separation göras mellan generell produktutveckling och försörjning
som förutsättningsskapande processer. I den generella produktutvecklingen genereras
produktspecifikationer och i försörjningsprocesser tillhandahålls produkter (underlag)
för leveransprocesser som eventuellt vidareförädlas innan de når klienten. Karaktären
och frekvensen på arbetet med att utveckla och underhålla produktspecifikationer är
skilda från arbetet med att ta fram underlag och eventuellt vidareförädla detta för
leveransprocesserna.

Produktutveckling är en nödvändig del av eller förutsättning för leveransprocesserna i
och med att det i dessa hanteras produktspecifikationer, vilka innehåller såväl en
karaktärisering av den produkt som skall levereras som en handlingslogik för hur
produkten skall hanteras vid interaktion med den externa klienten. Viktigt att notera är
att leveransprocesser som innehåller klientunik produktutveckling också innehåller
förädling av den specificerade produkten. I den generella produktutvecklingen
existerar ingen förädling, utan denna sker i försörjnings- och leveransprocesserna
beroende på graden av klientanpassning av produkten.

I denna avhandling har processer för generell produktutveckling särskilt fokuserats,
men det finns även andra typer av förutsättningsprocesser som är centrala för en
strävan mot hög klienttillfredsställelse. Även om dessa andra typer av förutsättnings-
processer inte har varit lika mycket betonade i avhandlingen, är naturligtvis även de
viktiga för att möjliggöra en god verksamhet.   

12.3 Identifierade kriterier för processbestämning

I denna del (kapitel 8 till 12) av avhandlingen har två kriterieklasser för
processbestämning identifierats. Dessa två kriterieklasser, vilka är aktörsrelation samt
produkt, används för att genomföra en horisontell avgränsning av verksamhetens
variantprocesser. Är då dessa kriterier relevanta för att åstadkomma en indelning av
verksamheten som hanterar samspelet mellan olika processtyper och varianter av
dessa, på ett sätt som innebär att en adekvat klienttillfredsställelse kan åstadkommas?

I föregående avsnitt betonades vikten av att hantera uppdrag inom och mellan
organisationer för att åstadkomma ett gott samspel i verksamhetsutövandet. Sättet som
åtaganden etableras och fullföljs på regleras av den rollrelation som råder innan den
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specifika interaktionen. Därför är aktörsrelation en viktig grund för att bestämma
verksamhetens variantprocesser. Dessutom påverkas rollrelationen av erfarenheter från
den specifika interaktionen.

Det går dock inte enbart att se till aktörsrelationer för att göra en god process-
bestämning. De inre egenskaperna av variantprocessen påverkas av vad överens-
kommelsen handlar om och vad fullföljandet består i. En skillnad har gjorts mellan
självständiga och bundna produkter. Dessutom har det gjorts en skillnad mellan
hantering av klientanpassade produkter och standardprodukter. Produkter som
verksamheten erbjuder, specificerar, förädlar och levererar till sina externa klienter är
något som är centralt för verksamheten, varför det också är lämpligt att använda
produktbegreppet som utgångspunkt vid processbestämning. En tydlighet vad gäller
innehållet i det som verksamheten (producenten) åtar sig, och det som också levereras,
är viktig för att etablera och uppfylla förväntningar och därmed kontinuerligt utveckla
producent-klient-relationer.

Dessa två kriterieklasser som tillämpas vid den horisontella bestämningen av variant-
processerna baseras på ett tänkande om att uppdrag är överordnat verksamhetens sätt
att transformera underlag till resultat. Det är dock viktigt att också relatera varianter av
respektive processtyp till varandra. Detta benämns sekventiell relatering, vilken görs
genom att relatera den produkt som tillhandahålls i försörjningsvarianter, till leverans-
varianters underlag, som används för eventuell vidareförädling och leverans. Det
utgående resultatet i försörjningsprocesserna och det ingående underlaget i
leveransprocesserna är olika förädlingsgrad av den produkt som levereras till den
specifika klienten.

Olika försörjnings- och leveransvarianter, vilka överordnat kan ses som uppdrags-
processer, kan relateras till varandra under förutsättning att uppdragsprocesserna kan
inneha rollerna både som producent och klient i de fall det finns behov av att
vidareföra uppdrag. Mycket av det resonemang som fördes i föregående avsnitt
avseende samspelet mellan olika processtyper baseras på ett tänkande om att uppdrag
vidareförs till interna uppdragsgivare, externa försörjare och externa fullföljare.

De två kriterieklasserna som används vid processbestämning innebär en fokusering på
relevanta aspekter för att skapa ett gott samspel vad gäller tagande, givande, vidare-
förande och fullföljande av uppdrag inom och mellan organisationer. Detta samspel
har sin grund i att verksamhetens variantprocesser betraktas som uppdragsprocesser,
vilka både ses som producent och klient.

Innebörden av de två kriterieklasserna diskuteras i nedanstående två avsnitt.

12.3.1 Innebörden av kriterieklassen produkt

Verksamheter innebär att någon/några gör något för någon/några. Detta något utgör
det resultat, som erbjuds till, förädlas för och levereras till en specifik klient. Resultatet
är den produkt, vilken utgör det mervärde som verksamheten tillhandahåller för sin
klient.
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Produktbegreppet är centralt vid bestämning av verksamhetens varianter av olika
processtyper. En betoning på produktbegreppet innebär att syftet med processen
studeras, och därmed det resultat som efter leverans brukas av en specifik klient.

Nedanstående figur (Figur 12-17) är en begreppsgraf som innebär en innebörds-
bestämning till kriterieklassen produkt. En produkt tillhör en viss produktklass, vilket
innebär att produkten kan vara bunden eller självständig. Produktklassen påverkar
varifrån underlag till eventuell förädling kommer. Det råder en skillnad vad gäller
innehållet i produkten, om en klient behandlas eller om en vara tillhandahålls. Produkt-
klassen ställer krav på olika grad av klientmedverkan vid förädling och leverans av
produkten.

Begreppet produkt har olika innebörd beroende på den aktivitet som produktbegreppet
används i. En åtskillnad görs genom att använda olika suffix till produktbegreppet för
att klargöra i vilken aktivitet som produktbegreppet används. Dessa är produkt-
erbjudande, produktspecificering, produktförädling och produktleverans. Produkt-
förädling innebär förädling (transformation) av underlag till resultat, och förädlingen
kan vara mer eller mindre klientunik. Denna förädling av underlag till resultat innebär
att det objekt som förädlas i förädlingsprocessen är av olika förädlingsgrad.

En produkt kan vara mer eller mindre klientanpassad. Begreppet produkttyp är i denna
avhandling ett uttryck för en separation mellan klientanpassad produkt och standard-
produkt. Produkttypen styr graden av klientspecifik design och därmed också graden
av klientmedverkan vid specificering av produkten.

En produktspecifikation kan ha olika status ställd i relation till produktutveckling.
Exempel på produktstatus är produkt för pilottillämpning och produkt för exponering
till potentiella klienter. I samband med produktspecificering kan en typprodukt
användas som utgångspunkt.

Inom ramen för en och samma produktklass kan det förekomma produkter med olika
produktkaraktärer. Exempel på olika produktkaraktär identifierade i empirin är olika
typer av inredningar hos Ragnars Inredningar och hos Nässjö Inredningar. Med
produktkaraktär avses produktegenskap. För att särskilja olika variantprocesser som
hanterar samma produktklass och produkttyp har kriteriet produktkaraktär varit
nödvändigt att tillämpa, då processbestämning av primär- och sekundärempiri gjorts.
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Figur 12-17: Innebörden av kriterieklassen produkt

Framhävda begrepp i ovanstående figur är sådana kriterier som aktivt använts vid den
processbestämning som genomförts av primär- och sekundärempiri (kapitel 9 – 11).

Produktbegreppet har en relation både till aktörsrelation, d v s det sätt på vilket
samverkan sker med den specifika klienten, och till transformation, d v s sättet på
vilket resultatet tas fram. Det vidareutvecklade processbegreppet är bland annat ett
uttryck för behovet av att inte bara fokusera på transformation utan också på att
betrakta transformation i en uppdragskontext. Det sammanhållande begreppet mellan
transformations- och uppdragsdimensionen av processer är produkt.

12.3.2 Innebörden av kriterieklassen aktörsrelation

Följande avsnitt ger en innebörd till begreppet aktörsrelation genom att problematisera
närliggande kategorier. Avsnittet avslutas med en presentation av en sammanfattande
begreppsgraf.

Begreppet aktörsrelation (se begreppsgraf i figur 12-18 nedan) ges i denna avhandling
både innebörden rollrelation och handlingsrelation4. Handlingsrelationer etableras och
realiseras genom den interaktion som är nödvändig för att komma överens om,
fullfölja och avsluta ett uppdrag. Interaktion beror också på den rollrelation som

                                             
4 Se avsnitt 7.3.2.2.
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existerar som förutsättning för och blir en konsekvens av den specifika interaktionen.
Begreppet aktörsrelation lägger inte sin tyngdpunkt på någon av parterna (klient eller
producent5) som har eller kommer att ha en relation till varandra, utan begreppet är
neutralt. I analyserade fallstudier har dock producentens verksamhet och dennes
relation till omvärlden studerats. Detta har bland annat tagit sig uttryck i att
verksamhetens processer har studerats från ett producentperspektiv, d v s utifrån
producentens villkor. Då ett producentperspektiv anläggs benämns den rollrelation
som producenten har med sin klient klientrelation. Klientrelationen styr innehållet i de
utbyten som omkapslas av en transaktion.

Inom ramen för en transaktion av affärskaraktär förekommer flera utbyten. Dessa
utbyten handlar om produkter, där produkter har olika funktioner vid olika utbyten.
Dessa funktioner (se även avsnitt 12.3.1) resulterar i olika produktbegrepp, såsom
produkterbjudande, produktspecifikation, produktförädling och produktleverans. Detta
innebär att föremål för diskussion under etablerandet och realiserandet av handlings-
relationen är en viss produkt.

Som redovisas i kapitel 7 är relationsutveckling en viktig del i producenters utövande
av verksamhet. Detta innebär att det inte går att stirra sig blind på en optimering av
verksamheten internt utan även aktörsrelationer gentemot omgivningen behöver
beaktas. Genom upprepad interaktion mellan en specifik klient och producenten
kommer relationen dem emellan att utvecklas över tiden. Idealt kommer därför roll-
relationen mellan aktörerna att ha en positiv utveckling genom att det ömsesidiga
förtroendet mellan den specifika klienten och producenten kontinuerligt utvecklas. Ju
”djupare” rollrelation mellan producent och klient, desto mer kommer aktörerna att
anpassa sig till varandra. Ett liknande resonemang går att tillämpa vad gäller
interaktionen mellan verksamheten (producenten) och försörjare/fullföljare, fast då
betraktas verksamheten klient.

I enlighet med det produktbegrepp som tillämpas i denna avhandling kan en produkt
vara mer eller mindre anpassad till den specifika klientens behov. Att genomföra en
klientanpassning innebär ofta att utbytet blir mer klientintensivt, d v s en högre grad av
klientmedverkan krävs. Beroende på hur ”god” klientrelationen är eller vilken
potential som finns i klientrelationen, kommer producenten (samt också klienten) att
investera i utbytesprocessen, d v s att möjliggöra en hög grad av klientmedverkan.

Ett tillstånd för en rollrelation kan därför definieras både av graden av ömsesidigt
förtroende, som finns upparbetat mellan de två parterna, och graden av anpassning,
som görs av respektive aktör för att tillmötesgå den andra partens (aktörens) behov.
Att anpassa sin egen verksamhet till en annan part förutsätter en förståelse för den
andra partens verksamhet. En hög grad av båda dessa aspekter innebär att klient och
producent har en ”djup” relation, ett stort förtroende för varandra, samt har anpassat
sina verksamheter efter samarbetet. Detta betyder att den specifika klienten och
producenten kan se en potential i framtida samverkan. En viktig grund vid process-
bestämning blir därför att få klart för sig ”djupet” av aktörsrelationen. Därmed vill

                                             
5 I affärssammanhang används ofta begreppen kund och leverantör.
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man säkerställa att leveransprocessens innehåll svarar mot förväntat beteende från
producentens sida. En producent interagerar oftast med mer än en klient och har
därmed olika rollrelationer till olika klienter. Sättet som interaktion sker på mellan den
specifika klienten och producenten styrs bland annat av upparbetad rollrelation, varför
det sätt på vilket interaktionen sker rimligtvis bör variera från fall till fall. Då
verksamhetens klienter är många till antalet är det dock svårt att betrakta interaktionen
med varje specifik klient som en egen variantprocess. Sättet som interaktion sker på
behöver då grupperas för att en större grupp av klienter skall kunna hanteras.

En klientrelation byggs upp genom att den specifika klienten interagerar med
producenten. Att anlägga ett uppdragsperspektiv i samband med processer innebär att
processerna innehåller tre utbytesgeneriska faser: komma överens om framtida
handlingar (uppdrag), fullfölja dessa handlingar (uppdrag) samt avsluta uppdraget.
Genom att producent och klient kommer överens etableras ömsesidiga (dubbelriktade)
förväntningar om framtida handlingar. Detta innebär att klientrelationen styr och är en
förutsättning för hur parterna kan komma överens. Överenskommelsen innehåller
dubbelriktade förväntningar, vilket därför innebär att överenskommelsen är ett uttryck
för en etablerad handlingsrelation. Detta gör att handlingsrelationen innehåller de
förväntningar som realiseras i fullföljandet (fullfölja handlingar) för att sedan stämmas
av i samband med avslutningen. Erfarenheter från fullföljandet ger konsekvenser för
rollrelationen mellan producenten och den specifika klienten. Rollrelationen är därför
en förutsättning för kommande interaktion mellan samma aktörer, d v s rollrelationen
bestämmer sättet som interaktion sker på för kommande interaktion. Detta innebär att
rollrelationen utvecklas över tiden genom etablering, utveckling och avveckling av
handlingsrelationer.

I fallstudierna har två olika typer av överenskommelser identifierats: den kortsiktiga
och den långsiktiga. Ett samlingsbegrepp för den interaktion som sker inom ramen för
de tre faserna (att komma överens om, att fullfölja och att avsluta uppdrag) är
transaktion. Den kortsiktiga, benämnd direktorder, innebär genomlöpning av en
transaktion och den långsiktiga, benämnd ramavtal, innebär genomlöpande av en serie
transaktioner över tiden (transaktionsgrupp). I det senare fallet formuleras en lång-
siktig överenskommelse från vilken det sker avrop. Dessa olika typer av överens-
kommelser kan bland annat handla om olika produktklasser och olika produkttyper.

Klientrelationen utvecklas såväl inom ramen för den specifika interaktionen som
mellan olika interaktioner. En transaktion skapar förutsättningar för nästa transaktion
som i sin tur skapar förutsättningar för kommande transaktioner o s v. Utgångspunkten
är en icke-relation, vilken är starten i en relationsutvecklingsprocess (vid etablering av
ny klientrelation). Därefter pågår en konstant relationsutveckling i samband med
återkommande utbyte mellan producenten och den specifika klienten.

Då relationen, d v s det ömsesidiga förtroendet, har utvecklats tillräckligt mycket, kan
det ibland vara aktuellt med ett formellt relationsskifte. Exempel på detta är att
formulera ramavtal med klienten, d v s att gå från direktorderbaserad till ramavtals-
baserad interaktion.  Det är dock inte säkert att relationen utvecklas i positiv riktning,
och därför bör det också finnas möjligheter att avveckla relationen.
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Handlingsrelationer etableras genom överenskommelse mellan en uppdragsgivare och
en uppdragstagare. Realiserandet av handlingsrelationen sker genom fullföljande av
det överenskomna uppdraget. I denna avhandling har ett producentperspektiv anlagts,
varför producenten också agerat som uppdragstagare. Fullföljandet av det överens-
komna uppdraget kan ske av producenten själv, eller av en extern fullföljare. Detta
gäller för både leverans- och försörjningsprocesser.

I nedanstående figur återfinns den nämnda problematiseringen av kriterieklassen
aktörsrelation. Framhävda begrepp, d v s kriterier, har aktivt använts vid den process-
bestämning som genomförts av primär- och sekundärempiri. Övriga begrepp är dock
viktiga för att sätta dessa kriterier i sitt sammanhang. Notera att en relatering har gjorts
till kriterieklassen produkt.
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Figur 12-18: Innebörden av kriterieklassen aktörsrelation

12.3.3 Tillämpning av kriterieklassernas kriterier för processbestämning

Ett viktigt budskap i denna avhandling är att det ofta i verksamheten existerar varianter
av leverans- respektive försörjningsprocesser. Detta innebär att det kan existera ett
många-till-många-förhållande mellan försörjnings- och leveransprocesser, d v s en
försörjningsprocess kan tillhandahålla underlag för flera leveransprocesser och en
leveransprocess kan försörjas av flera försörjningsprocesser. Detta betyder att det kan
finnas följande relationer mellan försörjnings- och leveransprocesser beroende på
antalet varianter av respektive processtyp:

• En leveransprocess som försörjs av en försörjningsprocess
• En leveransprocess som försörjs av flera försörjningsvarianter
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• Flera leveransvarianter som försörjs av en försörjningsprocess
• Flera leveransvarianter som försörjs av flera försörjningsvarianter

Ovan redovisade kriterieklasser innehåller en mängd egenskaper som kan användas
vid bestämning av verksamhetens olika processtyper.

Vid bestämning av leveransvarianter har kriterier från de båda kriterieklasserna
kombinerats. Exempel på varianter av leveransprocesser är försäljning (överlåtelse) av
en standardvara enligt ramavtal och behandling av klientens tillhörighet, såsom
exempelvis en reparation, genom en direktorder från klienten. Det finns behov av att
skilja mellan olika leveransvarianter i och med att verksamheter (producenter) ofta
överenskommer om, eventuellt förädlar och levererar olika produkter och interagerar
med olika klienter på olika sätt. I nedanstående figur visas vilka kriterier som varit
dominerande för att bestämma verksamhetens leveransvarianter.

Kriterieklass: 
aktörsrelation
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Produktklass

Produkttyp

Produkt- 
karaktär

Typ av 
överens- 
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direktorder)

Typ av 
producent 

(intern eller 
extern)

Figur 12-19: Dominerande kriterier för bestämning av leveransvarianter

Bestämning av leveransvarianter har gjorts genom användning av tabeller (matriser),
där de två kriterieklasserna använts för att uttrycka varsin dimension. I de fall då
aktörsrelationen eller produkten är given används bara den ena dimensionen för
bestämning. Figuren ovan visar att produktklass är överordnad produkttyp som i sin
tur är överordnad produktkaraktär. Inom ramen för kriterieklassen aktörsrelation är
typen av överenskommelse överordnad typen av producent. De mest överordnade
kriterierna har vid bestämning av verksamhetens leveransvarianter använts för att göra
den första horisontella avgränsningen. I de fall då flera leveransvarianter faller under
samma kriteriekombination görs en fortsatt horisontell avgränsning baserad på under-
ordnade kriterier inom kriterieklassen.

Genom att avgränsa leveransvarianter i förhållande till varandra, baserade på aktörs-
relation och produkt, fokuseras verksamhetens (producentens) relation till klienten och
det värde (resultat) som överenskommes, förädlas och levereras. Aktörsrelation och
produkt är ömsesidigt beroende av varandra i och med att uppdraget handlar om att
produkter och aktörsrelationer utvecklas, baserade på infriandet av förväntningar om
överenskomna uppdrag.
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För försörjningsprocesser däremot har kriterier från kriterieklassen produkt använts
vid bestämning av verksamhetens olika försörjningsvarianter. Försörjningsprocesser
hanterar per definition självständiga produkter avsedda för potentiella klienter. Det är
framförallt förädlingsgrad, karaktär hos underlag och karaktär hos produkten som
använts som grund för bestämning av de studerade verksamheternas försörjnings-
processer. Exempel på varianter av försörjningsprocesser är försörjning av halv-
fabrikat och försörjning av råmaterial. Olika försörjningsvarianter behövs för att
tillhandahålla underlag till olika leveransvarianter i och med att varje leveransvariant
har sina krav på självständiga underlag.

Kriterier från kriterieklassen aktörsrelation har vid bestämning av försörjningsvarianter
varit mindre dominerande. Detta kan i och för sig förklaras av den förförståelse som
rådde vid processbestämning i tillämpning, då framförallt klientinteraktion varit i
fokus. Det finns därför inget som säger att inte kriterier från kriterieklassen aktörs-
relation borde kunna tillämpas även vid bestämning av försörjningsvarianter, fram-
förallt då det gäller utveckling av relationer med externa försörjare och externa
fullföljare.

Vid bestämning av såväl försörjnings- som leveransprocesser kan därför båda kriterie-
klasserna användas som grund.

Genom att kombinera olika varianter av försörjningsprocesser och olika varianter av
leveransprocesser kan verksamhetens förädlingsprocesser synliggöras. Viktiga
aspekter i den vidareutvecklade processyn som denna avhandling är ett resultat av är
att betrakta verksamhetens transformation av underlag till resultat, d v s verksamhetens
förädling, i en uppdragskontext. Detta innebär att den uppdragsorienterade synen
hamnar i förgrunden och den transformationsorienterade synen i bakgrunden. Detta
betyder dock inte att man bortser ifrån de transformationsorienterade aspekterna, utan
verksamhetens olika sätt att förädla blir snarare en konsekvens av att leverans- och
försörjningsvarianter kombineras. Verksamhetens förädlingsvarianter ingår i
verksamhetens leverans- och försörjningsvarianter. En viktig utgångspunkt vid
processbestämning är att uppfatta verksamhetens olika processtyper utifrån aktörs-
relation och produkt, och inte utifrån olika sätt att transformera underlag till resultat.
Detta gör att verksamhetens transformationssätt hamnar i bakgrunden.

Vad gäller bestämning av olika typer av förutsättningsprocesser har ovan redovisade
kriterieklasser inte använts, utan istället kategorier i den praktikgeneriska modellen (se
avsnitt 11.6).

12.4 Processtyper i relation till andra prefix-processer

Det är vanligt förekommande med en mängd olika prefix till begreppet process för att
visa på syftet med processen. Jag vill i denna avhandling hävda att de prefix, d v s
försörjnings-, leverans- och förutsättnings-, som används för identifierade process-
typer, är grundläggande. De är grundläggande därför att prefixen baseras på en
praktikteoretisk syn på verksamhet. De olika processtyperna är verksamhetsprocesser
(se figur 12-20).
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Begreppet affärsprocess används frekvent i avhandlingen och av andra författare (se
exempelvis Eriksson, 2000; Hultgren, 2000; Lindberg, 2000). För mig innebär en
affärsprocess en meningsfull helhet, där identifierade processtyper kan ingå som
komponenter. Det ligger med andra ord hos betraktaren vad som ingår och inte ingår i
en affärsprocess. För mig är dock ett minikrav att en affärsprocess inbegriper en
transaktion (se kapitel 7), d v s från exponering till tillfredsställelse, vad gäller sam-
verkan med en specifik klient. Affärsprocesser handlar om görande av affärer (se Lind,
1996a).

Detta innebär att en affärsprocess kan vara ett sätt att uppfatta en del av en verksamhet,
likaväl som affärsprocessen kan spänna över flera verksamheter (organisationer). En
affärsprocess kan därmed inkludera en leveransprocess med tillhörande försörjnings-
processer, där ingående handlingar i dessa processer utförs av aktörer från olika
verksamheter (organisationer).

I flera av de fallstudier som tillhör avhandlingens primärempiri har verksamheters
affärsprocesser studerats. Affärsprocesser har betraktats som en unik kombination av
en leveransvariant och flera försörjningsvarianter. I nedanstående figur visas hur
verksamhetsprocesser har indelats i tre olika typer av processer som sedan ligger till
grund för att formera affärsprocesser.

Verksamhets- 
processer

Leverans- 
processer

Försörjnings- 
processer

Förutsättnings- 
processer

Affärs- 
processer

Figur 12-20: Verksamhetens olika processtyper som verksamhetsprocesser och som
grund för att formera affärsprocesser

Det finns situationsspecifika prefix-begrepp, såsom exempelvis vård- (vid vård-
process), som kan behöva användas men dessa uttrycker då enligt min mening en
speciell typ av interaktionslogik, vilken baseras på en specifik produktklass och
eventuellt en viss specifik aktörsrelation (se avsnitt 9.3.2).

12.5 Ytterligare frågor för kompletterande verksamhetskunskap vid
processbestämning

Det vidareutvecklade processbegreppet med tillhörande kriterier för process-
bestämning har inspirerats av processbestämning i tillämpning, men har också inne-
burit att nya/kompletterande kategorier för processbestämning identifierats. Dessa nya/
kompletterande kategorier innebär att uppmärksamheten skulle kunna riktas mot
kompletterande aspekter av verksamheten för att på så sätt ge ytterligare verksamhets-
kunskap.
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Detta får som följd att ytterligare frågor kan identifieras som riktar uppmärksamheten
mot dessa nya/kompletterande kategorier. Exempel på sådana frågor är:

• Vilka produkter (produktklasser, produkttyper och produktkaraktärer) finns för-
måga att leverera?

• Vilka typprodukter kan komma att anpassas för specifika klienter?
• Exponerar, specificerar, förädlar och levererar verksamheten klientanpassade

produkter?
• På vilka sätt sker interaktion med externa försörjare och externa fullföljare?
• Hur bedrivs övrigt förutsättningsskapande arbete, såsom exempelvis instrument-

utveckling och generell produktutveckling?

Ovanstående är exempel på frågor som skulle behöva ställas för att göra en ”bättre”
processbestämning och därmed ge relevant verksamhetskunskap.

I nästa kapitel (kapitel 13) kommer ett förslag till arbetssätt för processinriktad
verksamhetsanalys att presenteras. Detta arbetssätt är i hög grad inspirerat av
kategorier i det vidareutvecklade processbegreppet, identifierade processtyper och
kriterier för processbestämning.
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13 Verksamhetsanalys genom processbestämning
I avhandlingen har ett vidareutvecklat processbegrepp, bland annat baserat på rådande
processyner, presenterats. I kapitel 4 redogörs för en syn på metod, där en metod
betraktas som bestående av delarna synsätt, ramverk, samarbetsformer och metod-
komponenter. Det vidareutvecklade processbegreppet är att betrakta som ett synsätt på
verksamhetsprocesser, innehållande aspekter som är viktiga att rikta uppmärksamheten
mot, i situationer då en processorienterad överblick av verksamheter krävs och önskas.
Avhandlingens forskningsfrågor indikerar dock att jag inte vill stanna på synsätts-
nivån, utan att avhandlingen också skall resultera i en redogörelse för hur man bör gå
tillväga (se forskningsfråga 5). Synsättet på processer har varit utgångspunkten för en
referensmodell för att dels identifiera olika processtyper, dels identifiera kriterier som
stöd för att bestämma verksamhetens processer.

Kapitel 13 handlar om angreppssätt och arbetssätt vid processbestämning. Kapitlet
inleds därför med en diskussion om angreppssätt vid processbestämning, som bygger
vidare på det resonemang som förs i kapitel 2 om att indela verksamheter i delar.
Sedan förs en diskussion om processbestämning vid rekonstruktion och redesign samt
processbestämning av verksamheter, där en eller flera organisationer ingår. Därefter
diskuteras arbetssätt, d v s frågor att ställa på olika abstraktionsnivåer, för att skapa en
processorienterad överblick av verksamheten. Föreslaget angrepps- och arbetssätt
formerar teorin om oöverblickbara verksamhetssystem (TOV), vilken är en syntes som
överskrider motsättningarna mellan systemtänkande och processtänkande för att över-
blicka verksamheter. Syntesen är grundad i det vidareutvecklade processbegreppet, i
referensmodellen för processbestämning samt i genererade kriterier för process-
bestämning. Kapitlet avslutas med att TOV ställs i relation till andra ansatser för
verksamhetsanalys.

13.1 Angreppssätt vid processbestämning

Utredningsarbete innebär en växling mellan detaljer och helheter för att skapa en
kongruent bild av verksamheten. Langefors använder sin teori om oöverblickbara
system (TOS) för att skapa överblick över en verksamhet genom att betrakta den som
system bestående av delsystem. Teorin är rekursiv i den betydelsen att samma
resonemang går att anlägga på olika systemnivåer. Detta resonemang kan avse ett
system, i vilket flera verksamheter ingår, en verksamhet eller en del av en verksamhet.

Grundtanken om rekursivitet kan också tillämpas då verksamheter uppfattas och tolkas
utifrån det vidareutvecklade processtänkande som presenteras i denna avhandling. En
verksamhet kan betraktas som en process, som i sin tur består av delprocesser, där
varje delprocess består av nya delprocesser o s v. En viktig skillnad mellan att betrakta
system som bestående av delsystem och processer som bestående av delprocesser är
dock, att det på olika abstraktionsnivåer är skilda typer av processer som fokuseras.
Att se hela verksamheten som en process innebär att den betraktas som en praktik.
Inom en verksamhet finns det olika processtyper, d v s förutsättnings-, försörjnings-
och leveransprocesser. Varje processtyp existerar i varianter, vilket innebär att
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verksamheter betraktas som bestående av variantprocesser. En variantprocess tillhör en
viss processtyp. Detta är ett uttryck för att hantera verksamhetens olikheter. Varje
variantprocess är indelad i delprocesser, som består av flödesmässigt grupperade
handlingar. Den lägsta nivån, d v s minsta analysenheten, är social handling. En
process betraktas som bestående av ett antal kontextuellt relaterade handlingar, som
grupperas till meningsfulla helheter. I nedanstående figur (Figur 13-1) visualiseras ett
antal nivåer av meningsfulla helheter, som är relevanta i samband med process-
bestämning. Dessa nivåer bygger på det vidareutvecklade processbegreppet med till-
hörande referensmodell för processbestämning (se kapitel 7 och 8).

Verksamhet

Förutsättnings- 
process

Försörjnings- 
process

Leverans- 
process

V1 Vn... V1 Vn... V1 Vn...

Nivå 5: 
Praktik

Nivå 4:  
Processtyp

Nivå 3: 
Variant- 
process

Nivå 2: 
Delprocess

Nivå 1: 
Social handling 

(minsta 
analysenhet)

Figur 13-1: Angreppssätt vid processbestämning

Inom ramen för den kunskapsutveckling som bedrivits har även ett sätt att tänka om
affärsinteraktion presenterats, som också tar sin utgångspunkt i analysenheten social
handling (se kapitel 7 samt Lind & Goldkuhl, 2001). Denna analysenhet används som
grund för att konstituera nivåer av helheter, där varje nivå bygger på grupperingar av
aspekter från underliggande nivåer. Dessa nivåer är social handling, handlingspar,
utbyte, transaktion samt transaktionsgrupp. Ett liknande tänkande går att tillämpa då
verksamheter betraktas som bestående av processer, där en helhet utgör en nivå.

Att bedriva verksamhetsanalys innebär att man som utredare växlar mellan delar och
helheter, d v s man växlar mellan olika abstraktionsnivåer. I kapitel 4 presenteras olika
angreppssätt, vilket avser sätt att röra sig mellan abstraktionsnivåerna, vid
verksamhetsanalys. Dessa angreppssätt benämns kompositionellt, kontextuellt och
induktivt. Jag förespråkar en kombination av dessa tre angreppssätt, i avsikten att
applicera förutbestämda kategorier för att nå kunskap om helheter på respektive
abstraktionsnivå. Denna kombination är uttryckt genom pilarna i figur 13-1.
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Figur 13-1 visar fem nivåer, på vilka olika kategorier fokuseras, för att nå kunskap om
den helhet som är aktuell på den specifika nivån. Kategorierna används som grund för
att ställa frågor och dokumentera svar om respektive helhet. Det vidareutvecklade
processbegreppet med tillhörande kriterier för processbestämning skall ses som förut-
bestämda kategorier, vilka kan fokuseras då en processorienterad syn på verksamheten
anläggs. Detaljerad kunskap om verksamheter nås genom en förståelse för kontextuellt
relaterade handlingar som utförs i verksamheter. Denna kunskap kan nås på två sätt:
genom ett kombinerat kontextuellt och induktivt angreppssätt eller genom ett kom-
binerat kompositionellt, kontextuellt och induktivt angreppssätt. Jag förespråkar den
senare kombinationen vid utveckling av kunskap om verksamheter. I denna avhand-
ling har därför kunskap utvecklats som innebär att goda grunder för den komposi-
tionella delen av det senare angivna kombinerade angreppssättet kan genomföras på
goda grunder. Därmed kan kunskap om verksamheter utvecklas på ett mer effektivt
sätt.

Figur 13-1 tar sin utgångspunkt i en definition av verksamheten, d v s en bestämning
av yttre egenskaper för verksamheten, enligt kategorier i den praktikgeneriska
modellen (se Goldkuhl & Röstlinger, 1998). Här klarläggs vilka produkter som verk-
samheten erbjuder, specificerar, förädlar och levererar. Med grund i dessa yttre
egenskaper görs sedan en indelning i olika processtyper, d v s ett första steg mot att
specificera verksamhetens inre egenskaper. Denna indelning baseras på en separering
mellan det arbete som görs för potentiella respektive specifika klienter samt mellan
operativt arbete och mer ”utvecklingsorienterat”, d v s förutsättningsskapande, arbete.
På nästa nivå bestäms verksamhetens variantprocesser inom respektive processtyp i
förhållande till varandra. Avgränsning av dessa variantprocesser görs genom s k
horisontell avgränsning.

En variantprocess bestäms, d v s avgränsas och indelas, genom användning av kriterier
från kriterieklasserna aktörsrelation och produkt (se kapitel 12). Viktiga kriterier för
bestämning av leveransvarianter är produktklass, produkttyp och produktkaraktär (för
kriterieklassen produkt) i kombination med typ av överenskommelse och typ av
producent (för kriterieklassen aktörsrelation). Vid bestämning av försörjningsvarianter
har kriterier från kriterieklassen produkt visat sig vara mer dominerande. Det handlar
då framförallt om att bestämma underlag för och resultat av försörjningsvarianter. Vad
gäller förutsättningsprocesser har snarare olika typer av förutsättningsprocesser
identifierats än varianter av en typ av förutsättningsprocess. Typen av förutsättnings-
process bestäms bland annat baserad på kategorier enligt den praktikgeneriska
modellen, men förslag till ytterligare grunder för bestämning av typer av
förutsättningsprocesser har också formulerats i detta forskningsarbete.

En variantprocess består av delprocesser. En delprocess utgör en kontext och relateras
till andra delprocesser genom att kontexten överlappar med andra kontexter, d v s
andra delprocesser. Ett antal relaterade handlingar konstituerar en delprocess. Varje
variantprocess är en meningsfull helhet bestående av flera överlappande kontexter.
Dessa överlappande kontexter utgör således variantprocessernas delprocesser. På
denna nivå (nivå 2: delprocess) görs också kontextuella relateringar till olika variant-
processer av skilda processtyper. Detta görs genom att sätta handlingars förut-
sättningar och resultat i relation till varandra. På detta sätt kan variantprocesser
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sekventiellt relateras till varandra och därmed tydliggörs också verksamhetens
förädlingsvarianter. Samspelet mellan olika processtypers variantprocesser utgörs av
kontextuella överlappningar.

Kunskapsutveckling i denna avhandling har fokuserats kring nivå 2, 3 och 4 i
ovanstående figur. Olika processtyper (nivå 4) har genererats utifrån den referens-
modell som bygger på det vidareutvecklade processbegreppet. Referensmodellen
ligger också till grund för identifikation av kriteriebehov och därmed de kriterier som
används för bestämning av verksamhetens variantprocesser (nivå 3). Variantprocesser
består sedan av s k återanvändbara delprocesser (nivå 2). Social handling (nivå 1) har
identifierats som en lämplig utgångspunkt (se kapitel 7) vad gäller den minsta analys-
enheten. Praktik (nivå 5) har identifierats som en lämplig utgångspunkt vad gäller att
avgränsa den verksamhet som är i fokus (se kapitel 7).

De uppåtriktade pilarna i figuren ovan har två innebörder. Enligt Langefors teori om
oöverblickbara system bygger nedbrytning på en preliminär uppfattning om yttre
egenskaper för de delar som ingår i ett system. Då man nått till den lägsta nivån
behöver uppfattningen om respektive helhet eventuellt omformas. Den ena innebörden
av de uppåtgående pilarna är därför att göra en konsistenskontroll vad gäller ingående
delar i helheter på högre abstraktionsnivåer. Den andra innebörden är formerandet av
helheter utifrån kunskap om delarna. I situationer då man efter att ha karaktäriserat
verksamheten förflyttar sig ned till lägsta nivån innebär dessa pilar att grupperingar
görs till meningsfulla helheter för olika nivåer. Detta senare angreppssätt är det som
oftast tillämpats i de fallstudier som genomförts i detta forskningsarbete. Det innebär
att formerandet av helheter enligt angreppssättet beskrivet i figuren ovan har två
funktioner, dels goda grunder för att formera helheter baserade på detaljer, dels förut-
bestämda kategorier för att finna helheter utan att ha god kunskap om detaljerna. Den
kunskap som utvecklas i avhandlingen bör innebära en ökad effektivitet när en
processorienterad förståelse av verksamheter skall åstadkommas. Utredningsarbetet
underlättas om utredarna är medvetna om vilka aspekter som är relevanta att fokusera
på respektive abstraktionsnivå.

13.2 Processbestämning för rekonstruktion och redesign av
verksamheter

I kapitel 4 argumenteras för att verksamhetsanalys kan användas i olika situationer,
såsom exempelvis vid rekonstruktion och redesign av verksamheter. Verksamhets-
analys genom processbestämning kan användas för båda dessa ändamål. Kriterier för
processbestämning som genererats i denna kunskapsutveckling har dock inte samma
funktion vid dessa två ändamål.

Vid rekonstruktion av verksamheter behöver kunskaper om verksamhetens handlings-
logik erhållas genom ett växelvis frågande och svarande. Kunskaper om sätt på vilka
verksamheten bedrivs behöver ”vaskas” fram, beskrivas och bli gemensamgjorda. Här
har kriterierna funktionen att rikta uppmärksamheten mot vissa aspekter, d v s sätta
vissa aspekter i förgrunden, för att fånga de sätt som verksamheten bedrivs på. I denna
situation behövs stöd för att synliggöra verksamhetens processer genom både
detaljerade beskrivningar och meningsfulla indelningar i olika helheter. Kunskaper



Verksamhetsanalys genom processbestämning

343

erhållna genom rekonstruktion används sedan vid förändring (redesign) av
verksamheten, vilket ställer krav på kvaliteten på den kunskap som erhålls.

Att redesigna en verksamhet innebär också ett växelvis frågande och svarande, men
här har kriterierna funktionen att lyfta fram aspekter om verksamheten som är viktiga
att ifrågasätta och utveckla. Vid redesign omskapas processerna utifrån grunder som
anses vara viktiga vid verksamhetsutövande. Med utgångspunkt i gjord rekonstruktion
kan frågor ställas av typen:

• Gör vi på rätt sätt?
• Finns det alternativa sätt att handla på?

Jag vill poängtera att man vid förändring av verksamheter inte enbart bör göra en
verksamhetsanalys utan också en analys av kompletterande fokalområden (Röstlinger
& Goldkuhl, 1994). Vid förändringsanalys enligt SIMMetoden (se Goldkuhl &
Röstlinger, 1988; Lind, 1996a) analyseras bland annat problem, mål och styrkor för att
generera förändringsbehov, som sedan blir utgångspunkt för att generera förändrings-
förslag. Utredningsarbete kan bedrivas teori- och metoddrivet (se Lind & Goldkuhl,
1997a). Det vidareutvecklade processbegreppet, referensmodellen och tillhörande
kriterier för processbestämning är att betrakta som en teori användbar vid utrednings-
arbete. Då stöd erhålls från andra metodkomponenter (såsom exempelvis problem-,
mål- och styrkeanalys) kan denna teori användas för att rikta uppmärksamheten mot
processorienterade aspekter vid förändrings- och utredningsarbete.

Notera att det angreppssätt som jag förespråkar vid processbestämning är flexibelt vad
gäller den ordning i vilken växling mellan delar och helhet sker. Detta gör att
kriterierna kan användas såväl i rekonstruktions- som i redesignsituationer. I
rekonstruktionssituationen bestäms ordningen framförallt av hur kriterierna passar för
den specifika situationen. I redesignsituationen förespråkar jag att som utgångspunkt
ifrågasätta det essentiella, varvid man bör börja uppifrån.

13.3 Processbestämning av en eller flera organisationer

En tendens i aktuella metoder för verksamhetsutveckling är att se en verksamhet som
bestående av flera organisationer. Ett exempel på detta är nätverkstänkandet (Castells,
1998; Håkansson & Snehota, 1995; Hultgren, 2000). Organisationen som juridisk
enhet ses då som en del av ett större system. Frågan är om resonemanget om process-
bestämning är möjligt att tillämpa även utanför en organisation, d v s då flera organisa-
tioner ingår i det som betraktas som verksamhet och därmed är utförare i en och
samma process.

Jag menar att detta är fullt möjligt även om det mesta av den empiri som ligger till
grund för denna avhandling är underlag för att bestämma en verksamhets processer,
där en organisation betraktas som verksamheten. Undantag är dock NetShop och
Turistbyrån, där samverkan mellan olika juridiska enheter (organisationer) sker inom
ramen för en och samma process. Detta innebär att en central fråga vid process-
bestämning blir att ta reda på vad som avses med verksamhet.

I denna avhandling betraktas en verksamhet som en praktik (se Goldkuhl &
Röstlinger, 1998; avsnitt 7.3.2.1). En praktik kan dock ses på olika nivåer. En praktik
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kan avse en del av en organisation, en hel organisation eller involvera flera organi-
sationer. Utgångspunkt för att avgränsa praktiken är att bestämma dess yttre egen-
skaper genom relationsorienterade kategorier i den praktikgeneriska modellen.

Ett större nätverk av flera organisationer kan betraktas som bestående av
förutsättnings-, försörjnings- och leveransprocesser, i vilka olika organisationer är
utförare. Konsekvensen blir att varje organisations egna förutsättnings-, försörjnings-
och leveransprocesser är delar i ett större system av sådana. En organisations leverans-
variant kan dessutom vara en del av ett större systems (nätverket som verksamhet)
försörjningsprocess, d v s organisationens egen variantprocess kan vara av annan typ
än den i vilken variantprocessen är en del. Notera dock att det råder olika aktörs-
relationer inom respektive mellan organisationer, vilket innebär att organisationens
”egna” processer behöver beaktas i kontexten av nätverkets processer. Att betrakta en
organisation som del av ett större nätverk innebär således att den organisatoriska nivån
inte bör bortses från.

13.4 Arbetssätt vid processbestämning

Figuren i ovanstående avsnitt (Figur 13-1) indikerar fem abstraktionsnivåer. För var
och en av dessa nivåer finns kategorier angivna som stöd för att forma den helhet som
är relevant för den aktuella nivån. Dessa kategorier används vid frågor och dokumen-
tering av svar. Det arbetssätt som förespråkas i en metod preciserar de frågor som är
relevanta att ställa (se kapitel 4). På den översta nivån fokuseras sådana kategorier som
finns uttryckta i den praktikgeneriska modellen. Exempel på frågor att ställa på denna
nivå är:

• Vilka typer av uppdrag hanteras av verksamheten?
• Vilka klasser av produkter exponeras, specificeras, förädlas och levereras?
• Vilka är verksamhetens klienter?
• Vilka produkter anpassas för specifika klienter?
• Vilka produkter är standardprodukter?
• Vilka är verksamhetens försörjare?
• Vilken typ av underlag tillhandahåller verksamhetens försörjare?
• Vilka typer av instrument används i verksamhetens utövande?

På processtypsnivån hanteras kategorier för att indela verksamheten i olika process-
typer. Exempel på frågor att ställa på denna nivå är:

• Vilka klasser av produkter förädlas och levereras till specifika klienter?
• Vilka produkter förädlas för potentiella klienter?
• Vilka klientanpassningar görs för specifika klienter?
• Vilket utvecklingsarbete bedrivs, d v s vilka förutsättningar skapas, för verksam-

hetens operativa bedrivande?
• Vilka aktörsrelationer hanteras i verksamheten?

Verksamheter hanterar olikheter. Detta gäller såväl det sätt på vilket interaktion sker
med omgivningen som de produkter som exponeras, specificeras, förädlas och
levereras. Genom att använda kunskaper om producent-klient-relationer (kriterie-
klassen aktörsrelation) och produkter (kriterieklassen produkt) har grunder skapats för
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att avgränsa verksamhetens variantprocesser i förhållande till varandra. Detta har
gjorts genom s k avgränsningsmatriser (i form av tabeller). Bestämning av variant-
processer för olika processtyper görs därför genom att kombinera innehåll i de två
kriterieklasserna produkt och/eller aktörsrelation. Kategorier som hanteras inom ramen
för de frågor som bör ställas på denna nivå är nära relaterade till innehållet i de
kriterieklasser för processbestämning som har genererats. Exempel sådana frågor är:

• Bedrivs ramavtals- eller direktorderbaserad interaktion med specifika klienter?
• Sker fullföljande inom eller utanför verksamheten (intern eller extern fullföljare)?
• Vilka kombinationer av aktörsrelation och produkt existerar?
• Vilka kombinationer av underlag och resultat existerar?
• Vilka förutsättningar behövs för realiserandet av verksamhetens variantprocesser?

I samband med bestämning av variantprocesser har horisontell avgränsning gjorts i
flera steg, till dess att unika variantprocesser för en viss processtyp identifierats. Jag
ser därför att det existerar överordnade och underordnade kriterier inom en och samma
kriterieklass (se kapitel 9 t o m 12).

På den näst lägsta nivån, d v s kontextuellt relaterade handlingar (delprocesser),
hanteras verksamhetens grundläggande handlingslogik. Exempel på frågor på denna
nivå är:

• Vilka handlingar utförs?
• Vilka är efterföljande handlingar, d v s vilken/vilka handling/ar har resultatet från

en viss handling som förutsättning?
• Vilka förutsättningar krävs för en specifik handling?
• Vilken handlingstyp innebär en viss handling?
• Vilken/vilka roll(er) är involverad(e) i utförandet av handlingen?

Av ovanstående framgår det att liknande frågor kan ställas på olika nivåer. Detta är en
konsekvens av att det finns behov att skapa en sammanhängande uppfattning och
dokumentation över den verksamhet som studeras. Genom att ställa liknande frågor på
de olika nivåerna kan länkarna mellan nivåerna säkerställas. Den dokumentation som
skapas vid en verksamhetsanalys behöver vara konsistent uppbyggd och återspegla
skilda aspekter av verksamheten på respektive abstraktionsnivå.

Utredningsarbete kan utföras med olika typer av stöd. Ett kombinerat teori-, metod-
och situationsdrivet angreppssätt förespråkas i avhandlingen (se kapitel 3 och 4). Den
teori som utvecklats i denna avhandlingen avseende sätt att se på processer utgör
grunden för de kriterier som används vid bestämning av verksamhetens processer. Det
bakomliggande synsättet för den metod som förespråkas vad gäller processbestämning
är det vidareutvecklade processbegreppet, vilket också kan betecknas som en teori.
Kriterier är kategorier i synsättet och också begrepp som frågor ställs kring för att
upprätthålla fokus och struktur i utredningsarbetet. Just fokus och struktur i arbetet är
målet med det metoddrivna utredningsarbetet, vilket uppnås genom ett växelvis
frågande, svarande och dokumenterande.

Denna avhandling har ambitionen att vara notationsöverskridande. Med notation avses
sätt att dokumentera svar. Detta innebär att synsätt, angreppssätt och arbetssätt för
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processbestämning skulle kunna tillämpas vid användning av olika notationsformer.
Det är dock viktigt att centrala kategorier på respektive abstraktionsnivå ges en
innebörd genom den beskrivning som görs.

I de processbestämningar som jag har genomfört har olika notationsformer använts.
Vissa av dessa utgör ett gott stöd vid beskrivning av processorienterade aspekter. Inom
SIMM-familjen finns ett antal notationsformer (beskrivningstekniker) som kan
användas som utgångspunkt för att beskriva nämnda aspekter. Exempel på sådana
notationsformer är handlingsgrafer (se Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Goldkuhl,
1990b), processgrafer (se Lind, 1996a), interaktionsgrafer (se Christiansson, 1998),
samverkansgrafer (se Röstlinger m fl, 1997) och verksamhetsdefinition (se Goldkuhl
& Röstlinger, 1998). Konsekvensen av den kunskapsutveckling som skett i avhand-
lingen är dock, att notationsformerna behöver anpassas för att bättre återge en
innebörd hos de kategorier som det vidareutvecklade processbegreppet innehåller.
Detta gäller framförallt för processgrafen (se avsnitt 14.4, fortsatt forskning).
Dessutom finns det behov av notationsformer för beskrivning av variationer avseende
aktörsrelationer och produkter.

13.5 Syntes: Teorin om oöverblickbara verksamhetssystem (TOV)

Med Langefors teori om oöverblickbara system (TOS) som grund vill jag här samman-
fatta den syntes som överskrider motsättningar i systemtänkandet (tes) och i process-
tänkandet (antites).

Tesen representeras av systemteorins angreppssätt för att skapa överblick genom att
dela in system i delsystem. Detta sker enligt ett kompositionellt angreppssätt genom
nedbrytning av helheter i delar. Konsekvensen av att på verksamheter tillämpa
Langefors princip om nedbrytning av system i delsystem innebär en för svag orien-
tering mot verksamhetens omgivning, samtidigt som jag anser att positiva aspekter att
bygga vidare på i denna nedbrytningsstrategi är abstraktionsnivåer och rekursivitet.

Den transformationsorienterade processynen, vilken är den dominerande, identifierar
också ett behov av att betrakta verksamheten i delar. Begrepp för att beskriva dessa
delar, vilka representerar olika abstraktionsnivåer, är huvudprocesser (av olika typer),
delprocesser och aktiviteter. Den transformationsorienterade processynen kan ses som
en reaktion mot systemteorins behov av att åstadkomma en inre effektivitet genom
uppdelning i delar. Denna processyn betonar en horisontell syn för att tillfredsställa
klienters (kunders) behov. Inom denna dominerande processteori förespråkas dock
inget angreppssätt för att åstadkomma överblick genom indelning av helheter i delar
alternativt att finna helheter utifrån delarna.

Den kunskap som utvecklats i avhandlingen har handlat om att finna meningsfulla
delar att tala om på olika abstraktionsnivåer, då en processorienterad syn anläggs på
verksamheten. Jag har hämtat inspiration från systemteorins sätt att dela in system i
delsystem genom att avgränsa systemet, bryta ned systemet i delar, relatera delarna till
varandra samt att kontrollera användbarhet och realiserbarhet. Samtidigt har rådande
processyner sina fördelar genom att orientera sig mot klienten. Detta är dock inte
tillräckligt. Jag förespråkar därför att man, för att skapa en överblick av en verksamhet,
behöver ta sin utgångspunkt i verksamhetens (producentens) relationer till sin
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omgivning. Verksamheter kan betraktas som system i den betydelse att de kan indelas
i delar som har relationer till varandra samt att de delarna existerar på olika
abstraktionsnivåer. I och med att en verksamhet skall tjäna ett visst syfte genom att
producera resultat som är avsett för någon annan blir det viktigt att orientera
verksamheten mot dess omgivning. Verksamheter är en del av ett större
verksamhetssystem. Jag väljer därför att kalla mitt angreppssätt, för att erhålla
överblick över verksamheter, för teorin om oöverblickbara verksamhetssystem (TOV).

Denna syntesbildning, vilken bygger på en dubbel dialektik, finns uttryckt i figur 13-2.
Systemtänkande för att skapa överblick över verksamheter betraktas som tesen (se
kapitel 2). Processtänkande för att skapa överblick över verksamheter betraktas som
antitesen (se kapitel 2). För att kunna överskrida motsättningarna mellan tesen, d v s
systemtänkandet, och antitesen, d v s processtänkandet, behöver dock skilda skol-
bildningar med avseende på synen på process också betraktas som tes, d v s en
transformationsorienterad syn på process (se kapitel 6), och antites, d v s en
kommunikationsorienterad syn på process (se kapitel 6), för att på så sätt formulera en
syntes. Denna syntes, d v s ett vidareutvecklat processbegrepp (se kapitel 7) med till-
hörande referensmodell (se kapitel 8) och kriterier för processbestämning (se kapitel 9
till 12), utgör en viktig grund för angrepps- och arbetssätt (se avsnitt 13.1; 13.4) i
enlighet med teorin om oöverblickbara verksamhetssystem. Denna teori utgör således
en överordnad syntes, som bygger på det vidareutvecklade processbegreppet med
tillhörande referensmodell och kriterier för processbestämning.

Tes:  
Systemtänkande för att skapa 

överblick över verksamheter (TOS)

Antites:  
Processtänkande för att skapa  

överblick över verksamheter

Tes:  
Transformations- 

orienterad syn på process

Antites:  
Kommunikations- 

orienterad syn på process

Syntes:  
Ett vidareutvecklat processbegrepp 

Referensmodell för processbestämning 
Kriterier för processbestämning

Syntes:  
Teorin om oöverblickbara 
verksamhetssystem (TOV)

Figur 13-2: Avhandlingens dubbla dialektik

Det angreppssätt som förespråkas vad gäller processbestämning innebär en ”lös
koppling” mellan yttre och inre egenskaper vid arbetet med att skapa överblick. Att
bedriva utredningsarbete innebär en växling mellan delar och helhet. Det måste finnas
en frihet för den som modellerar att röra sig mellan de olika abstraktionsnivåerna. Det
blir därför viktigt att skilja mellan att erhålla överblick över verksamheten som process
och den produkt som erhållen överblick innebär. Detta betyder att det i TOV inte
förespråkas att inkonsistenta beskrivningar av verksamheter skall skapas, utan att
angreppssättet för att nå goda verksamhetsmodeller kan variera från fall till fall. Det är
därför viktigt att betona att det inte existerar en strikt koppling mellan att gå ifrån det
yttre till det inre, då detta egentligen innebär att man ställer sig frågan ”Vad krävs för
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att realisera de yttre egenskaperna?”. Det är fullt möjligt att göra en preliminär
bestämning av de yttre egenskaperna för processen, för att sedan bestämma de inre
egenskaperna. De inre egenskaperna ligger i sin tur till grund för en omdefiniering/
förfining av de yttre egenskaperna. På detta sätt kan man snarare ställa sig frågan ”Vad
har vi för möjligheter att realisera?”.

En av de viktiga grundpelarna i systemteorin är att avgränsning av ett system sker
genom karaktärisering av input och output från systemet. Avgränsning handlar om
bestämning av de yttre egenskaperna för systemet. I kapitel 2 konstaterades att då en
systemsyn anläggs på verksamheter ses ett system som något som omvandlar input till
output. I den transformationsorienterade synen på process ses en process som något
som transformerar input till output, men denna output skall också ha ett värde för
verksamhetens klient. Processynen betonar därför horisontella flöden. I samband med
genereringen av kriterier för horisontell bestämning av variantprocesser kan jag
konstatera, att denna bestämning av input och output inte är tillräcklig. Detta gäller
framförallt för leveransprocesser.

I denna avhandling betonas vikten av att vara resultatorienterad, genom att fokusera på
den produkt som levereras till processens klient, men också av att vara interaktions-
orienterad. Systemteorins avgränsning av system genom karaktärisering av systemets
input respektive output är transformationsorienterad. De interaktionsorienterade
aspekterna tas där inte i beaktande i tillräckligt hög grad. Påverkan från omgivningen
hanteras genom den s k feedback-mekanismen, men jag menar att detta inte är
tillräckligt. Förutsättningar för att bestämma verksamheters processer fås genom
producentens interaktionslogik med omgivningen. De kriterier för processbestämning
som är formulerade i avhandlingen är ett tecken på att det finns ett behov av att också
fokusera på den interaktionslogik som existerar mellan producenten och dennes
omgivning. Behovet av att fokusera på interaktionen med omgivningen upp-
märksammas också av Scott (2000) i hans diskussion om öppna system.

Some analysts have mistakenly characterized an open system as having the
capacity for self-maintenance despite the presence of throughput from the
environment; their assumption is that because organizations are open, they
must defend themselves against the environment. This view is misleading,
since interaction with the environment is essential for open system
functioning (ibid, s 89).

Denna interaktionslogik har stöd av att skilda aspekter fokuseras på respektive
abstraktionsnivå enligt följande:

• På nivå 5 (praktik), där verksamhetens relationer gentemot omgivningen
identifieras genom den praktikgeneriska modellens kategorier

• På nivå 4 (processtyp), där olikheter i interaktion med omgivningen identifieras
• På nivå 3 (variantprocess), där varianter av unika kombinationer av aktörsrelation

och produkt identifieras
• På nivå 2 (delprocess), där handlingar utförda av en eller flera roller riktade mot

andra roller inom eller utanför organisationen grupperas i kontextuella helheter
• På nivå 1 (social handling), där handlingar utförda av en eller flera roller riktade

mot andra roller inom eller utanför organisationen identifieras
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I kapitel 2 fördes ett resonemang om att processteorin tar sin utgångspunkt i det som
processen resulterar i. Men vad innebär egentligen den horisontella synen? Var börjar
det hela? Den syntes som det vidareutvecklade processbegreppet förespråkar innebär
att processers minsta beståndsdel är social handling, vilken kan vara en materiell eller
en kommunikativ handling. Detta medför att det inte bara finns en enda startpunkt för
verksamhetens processer. Starten sker dels i interaktionen med omgivningen, vilken
hanteras inom ramen för en viss processtyp, dels genom att relatera förädlingssteg till
varandra, vilket hanteras genom att kombinera varianter av processtyper med varandra.

Ett påstående i teorin om oöverblickbara system är att indelning av system i delsystem
görs på intuitiva grunder. Kriterier och angreppssätt för processbestämning är explicit-
gjord kunskap, som på goda grunder kan användas för att göra en indelning av verk-
samheten i processer. Jag menar att den kunskap som utvecklats inom ramen för denna
avhandling kan användas, för att på en helhetsnivå ”pricka” så rätt som möjligt, genom
att ställa relevanta frågor. De relevanta frågorna bör vara välgrundade och inte baseras
på intuition, vilket är ett av systemteorins stora problem. Genom att ha förutbestämda
kategorier som kan användas vid ett kombinerat angreppssätt kan denna intuition
överbryggas.

13.6 TOV i relation till andra ansatser för verksamhetsanalys

Att bedriva verksamhetsanalys är centralt vid systemutveckling (se kapitel 4). Vad
innebär då denna avhandlings kunskapsutveckling för kunskapsdomänen verksamhets-
analys? Teorin om oöverblickbara verksamhetssystem (TOV) beskriver hur en
processorienterad överblick över verksamheter kan nås. Denna teori bygger bl a på att
man har ett styrande fokus på aktörsrelationer och produkter.

Jag har granskat exempel på verksamhetsmodeller i olika ansatser för verksamhets-
analys. Granskade ansatser är systemorienterade för modellering av verksamheter samt
kommunikations- och transformationsorienterade för modellering av processer. Inom
dessa ansatser har jag valt ut några representativa författare och granskat de typ-
exempel som författarna själva valt att använda för illustration.

Vad gäller systemorienterade ansatser har jag granskat verksamhetsgrafer (V-grafer)
enligt ISAC (se Lundeberg m fl, 1978; Nissen & Andersen, 1977). I V-grafer beskrivs
tre olika saker: verksamheter, mängder och flöden av mängder (ibid). Vid en gransk-
ning av det exempel (MEJEK) som tillhandahålls i Lundeberg m fl (1978) kan
följande slutsatser dras:

• Det görs ingen skillnad mellan olika klienter och därmed inte mellan olika klient-
relationer. Detta framgår bland annat av att det bara finns ett verksamhetsflöde från
order till leverans, och att det inte görs någon skillnad på olika varianter av order-
mottagning

• Det görs ingen skillnad mellan olika typer av produkter i V-graferna. I texten som
beskriver exemplet nämns att verksamheten framställer produkter av olika produkt-
karaktär, men dessa olika produktkaraktärer avspeglas inte i V-graferna

Vad gäller transformationsorienterade ansatser har jag studerat de exempel på process-
grafer som återges i Rummler & Brache (1995) och Eriksson & Penker (2000). Notera
dock att exempel på verksamhetsmodeller i transformationsorienterade ansatser är
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sparsamma. De exempel som finns är mycket enkla. Detta har medfört att jag även
studerat vad Rentzhog (1996) och Davenport (1993) säger om indelning av verksam-
heter i processer. Slutsatsen från en granskning av dessa exempel och uttalanden är att:

• ett antal huvudprocesser identifieras på en hög abstraktionsnivå, där inga skillnader
mellan olika sätt att interagera med klienten framgår. Däremot kan en skillnad
göras avseende om en produkt är en standardprodukt eller en klientanpassad
produkt. Det görs således inte någon skillnad mellan olika produktklasser (enligt
det vidareutvecklade processbegreppets terminologi). Dessutom skiljer man inte
mellan olika produktkaraktärer på högre abstraktionsnivåer

• ett processflöde, såsom exempelvis order till leverans, delas upp i ett antal olika
huvudprocesser, såsom orderprocess, produktionsprocess och leveransprocess.
Dessa huvudprocesser beskrivs sedan på en mer detaljerad nivå. I den processyn
som presenteras i avhandlingen ”skärs” processerna (framförallt leverans-
processerna) på en annan ledd, nämligen längsgående, beroende på aktörsrelation
och produkt. Detta innebär att från order till leverans hålls ihop som en helhet för
en unik kombination av aktörsrelation och produkt, för att sedan delas upp i mindre
delar (delprocesser). Huvudprocesser blir på så sätt olika leveransvarianter.

Vad gäller kommunikationsorienterade ansatser har jag studerat de exempel på
verksamhetsmodeller som återges i Reijswoud (1996) avseende DEMO. Slutsatsen
från en granskning av dessa exempel är att (se även Reijswoud & Lind, 1998):

• Interaktion mellan olika aktörer modelleras, men det finns inget stöd för att ha ett
styrande fokus på olika aspekter av aktörsrelationer vid processmodellering

• Det görs ingen skillnad mellan olika aspekter av produkt

Slutsatsen från ovan redovisade granskning av olika ansatser för verksamhetsanalys
visar att inga av dessa ansatser har ett tillräckligt styrande fokus både på olika aspekter
av aktörsrelation och olika aspekter av produkt (se nedanstående tabell).

Tabell 13-1: Fokus på olika aspekter av aktörsrelation och produkt i olika ansatser för
verksamhetsanalys

Fokus
Ansats för verksamhetsanalys

Fokus på olika aspekter
av aktörsrelation

Fokus på olika
aspekter av produkt

Systemorienterad ansatser Saknas! Saknas!
Transformationsorienterade ansatser Saknas! Svagt!
Kommunikationsorienterade ansatser Svagt! Saknas!
Teorin om oöverblickbara verksamhetssystem (TOV) Ja! Ja!

För att utveckla verksamhetsstödjande informationssystem behöver kunskap om verk-
samheter erhållas som fokuserar på det essentiella. Sådan kunskap erhålls genom
verksamhetsanalys. Olika aspekter av aktörsrelation, både relationer gentemot klienter
och försörjare, och olika aspekter av produkt, är viktiga att uppmärksamma för att
fokusera på det essentiella i verksamheter. Det råder ett bristande fokus på aktörs-
relation och produkt i dagens metoder för verksamhetsanalys, vilket innebär att en risk
för att man försummar viktiga aspekter vid verksamhetsanalys. Teorin om oöverblick-
bara verksamhetssystem (TOV) är ett kunskapsbidrag som innebär att uppmärksamhet
riktas mot olika aspekter av just aktörsrelation och olika aspekter av produkt i sam-
band med verksamhetsanalys, för att utveckla en god kunskap om aktuell verksamhet.
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14 Sammanfattande slutsatser
Detta avslutande kapitel syftar till att ge en sammanfattning av avhandlingens
kunskapsbidrag och att föra en diskussion om kunskapsbidraget i relation till problem-
området. Kapitlet innehåller också reflektioner avseende forskningsansats och uppslag
till fortsatt forskning.

14.1 Kunskapsbidrag

Syftet med avhandlingsarbetet har varit att bidra med kunskap om sätt att uppfatta och
tolka verksamheter på i utrednings- och förändringssammanhang med ett process-
tänkande som grund. Viktiga utgångspunkter har varit dels systemteorins bidrag för att
skapa överblick över verksamheter genom indelning av verksamheter i delar, dels
processtänkande som grund för en förändrad syn på verksamheter. Historiskt har det
skett en faktiskt övergång från att tänka i system till att tänka i processer i samband
med verksamhetsanalys. Detta från-till-tänkande innebär att systemteorins bidrag med
att indela verksamheter i helheter och delar ligger till grund för en indelning av
verksamheter i processorienterade helheter och delar. Att gå från ett systemtänkande
till ett processtänkande genom att bygga vidare på systemtänkandet är i enlighet med
avhandlingens dialektiska ansats. Från-till symboliserar därmed inte att systemteorin
överges för att istället framhäva processtänkandet.

Rådande processyner, varken den transformationsorienterade eller den kommuni-
kationsorienterade, är dock tillräckliga för att bestämma verksamheters delar och
helheter. I avhandlingen har en undersökning gjorts av olika ”processkolor”, med en
identifiering av tes och antites avseende olika processyner. Karaktärisering av tes och
antites avseende olika processyner representerar förvisso ett kunskapsbidrag (se
kapitel 6), men är framförallt en viktig kunskapsmässig förutsättning för att formulera
den kunskapssyntes som det vidareutvecklade processbegreppet (se kapitel 7) innebär.
Det vidareutvecklade processbegreppet, vilket betraktas som ett av avhandlingens
kunskapsbidrag, överskrider motsättningarna mellan den transformationsorienterade
(tesen) och den kommunikationsorienterade (antitesen) synen på process.

Det vidareutvecklade processbegreppet ligger till grund för ett annat kunskapsbidrag:
en referensmodell för processbestämning (se kapitel 8). Genom denna referensmodell
identifieras olika processtyper samt behov av kriterier för processbestämning. Denna
referensmodell utgör grund för ytterligare ett kunskapsbidrag: kriterier för process-
bestämning (se kapitel 9 till 12). Det vidareutvecklade processbegreppet, identifierade
processtyper och kriterier för processbestämning, tillsammans med systemteorins
principer för indelning av verksamheter i delar och helheter, används sedan som grund
för att formulera ytterligare ett kunskapsbidrag: teorin om oöverblickbara verksam-
hetssystem (se kapitel 13).

Genom dessa kunskapsbidrag kan en processorienterad överblick av verksamheter
erhållas genom att indela dessa i processorienterade helheter och delar. Ovan
identifierade kunskapsbidrag (kursiverade) sammanfattas nedan i separata avsnitt.
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14.1.1 Det vidareutvecklade processbegreppet

Det vidareutvecklade processbegreppet överskrider motsättningar mellan den
transformationsorienterade och den kommunikationsorienterade synen på process. Den
transformationsorienterade synen på process, vilken betraktas som tesen, innebär att
verksamhetens transformation av förutsättningar till resultat genom värdeskapande
aktiviteter står i fokus. Den kommunikationsorienterade synen, vilken betraktas som
antitesen och därmed som en reaktion mot den transformationsorienterade synen, inne-
bär att organisationens etablering, fullföljande och avslutning av åtaganden genom
sekventiellt relaterade talhandlingar betonas.

Med motsättningarna mellan tes och antites samt empiriska observationer som grund
har ett behov av att betrakta transformationsorienterade processer utifrån en uppdrags-
orienterad syn identifierats. Transformation av förutsättningar till resultat blir således
en del av uppdragsprocessen, där verksamhetens transformationshandlingar betraktas
som delar av olika uppdragskontexter. En syn på social handling, vilken inkluderar
såväl materiella som kommunikativa handlingar, används som grund för att formulera
det vidareutvecklade processbegreppet. Detta vidareutvecklade processbegrepp
betonar behovet av att bygga vidare på rådande processyner (från-till) enligt följande:

• Från transformation till uppdrag och transformation
• Från sekvens till variant och sekvens
• Från delprocesser till variantprocesser bestående av återanvändbara delprocesser
• Från kundfokus till ett fokus på symmetriska aktörsrelationer
• Från kundorientering till en orientering mot klienter och försörjare

Att anlägga en uppdragssyn på processer innebär att det inom ramen för processer
utförs handlingar för att ta, ge och vidareföra uppdrag. Syftet med att betrakta
verksamheter på detta sätt är dels att få en förståelse för de olika typer av uppdrag som
hanteras i verksamheten, dels att skapa rätt förutsättningar för handlingar som utförs i
verksamheten för att tillfredsställa dess klienter.

Grundläggande för samspelet mellan producenter och klienter är utbyte. Det vidare-
utvecklade processbegreppet innebär bland annat en indelning av processens
handlingar i ett antal faser, i vilka det sker utbyte. Tre grundläggande faser har
identifierats. I den första fasen, komma överens om uppdrag, utbyts förslag, för-
väntningar och åtaganden. I den andra fasen, fullföljande av uppdrag, utbyts värde. I
den sista fasen, avsluta uppdrag, utbyts omdömen.

De handlingar som utförs i verksamheten är antingen direkt relaterade till dessa tre
faser, vilka kan vara uppdelade i ännu fler sådana, alternativt orienterade mot att skapa
förutsättningar för genomförandet av handlingar som är riktade mot den som upp-
draget överenskommes med, fullföljs åt eller avslutas med. Jag har presenterat en syn
på transaktion och transaktionsgrupp som bestående av utbyte, handlingspar och hand-
lingar i samband med affärsinteraktion. Handlingar relateras till varandra genom att en
handling är en ”trigger” för en annan handling, som då är respons till den första hand-
lingen. Handlingens flerfunktionella och multikonsekvensuella karaktär ger möjlig-
heten att uppdrag kan vidareföras inom verksamheten, då en handling kan ”trigga”
flera handlingar.
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Centralt i det vidareutvecklade processbegreppet är synen på olikheter, d v s varianter,
av utförande hos verksamheten. Genom framförallt empiriska observationer har det
noterats att producenter många gånger dels har olika sätt att interagera med sin
omgivning, såsom klienter och försörjare, dels exponerar, specificerar, förädlar och
levererar olika produkter. Aktörsrelationer och produkter kan med andra ord variera
för en och samma verksamhet. Dessa varianter behöver hanteras av verksamhetens
olika processer.

I nedanstående figur visas tes och antites avseende olika processyner. Figuren anger
också att jag genom empiriska observationer och med utgångspunkt i en  handlings-
och praktikteoretisk syn formulerat syntesen, d v s det vidareutvecklade processbeg-
reppet, vilket överbryggar motsättningarna och tar tillvara positiva aspekter hos tes och
antites. Pilarna i figuren indikerar det vidareutvecklade processbegreppets grunder.

Tes: Transformationsorienterad  
syn på process

Handlings- och 
praktikteoretisk 

syn 

Processer som uppdrag och 
transformation

Processer som varianter och 
sekvenser

Processer för symmetriska 
aktörsrelationer

Processer som variantprocesser bestående av 
återanvändbara delprocesser

Processer för en orientering mot 
klienter och försörjare 

Empiriska 
observationer

Syntes: Ett vidareutvecklat processbegrepp

Antites: Kommunikations- 
orienterad syn på process

Figur 14-1: Det vidareutvecklade processbegreppet – en kunskapssyntes

Av figuren ovan framgår att en viktig teoretisk grund för det vidareutvecklade process-
begreppet är en handlings- och praktikteoretisk syn. Detta innebär att verksamheter
betraktas som praktiker med relationer gentemot omgivningen, baserade på kategorier
i enlighet med den praktikgeneriska modellen. En förståelse för verksamheten, d v s
det man väljer att betrakta som en verksamhet, som praktik blir en förutsättning för att
sedan kunna indela verksamheten i olika processer.

14.1.2 En referensmodell för processbestämning

Olika processtyper har identifierats genom att ta utgångspunkten i olika förutsättningar
för och resultat av en praktik. Det vidareutvecklade processbegreppet innebär att varia-
tioner tydliggörs inom praktiken genom att olika processtyper existerar i varianter. Tre
grundläggande processtyper av uppdragskaraktär har identifierats. Dessa är:

• Leveransprocesser, vilka innefattar handlingar som utförs för verksamhetens
specifika klienter. Sådana handlingar avser överenskommelse med, fullföljande för
och avslutning för den specifika klienten

• Försörjningsprocesser, vilka innefattar handlingar för att tillhandahålla själv-
ständiga underlag för kommande interaktion med specifika klienter, d v s det som
görs för potentiella klienter. Denna processtyp skapar förutsättningar för interak-
tion med verksamhetens specifika klienter
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• Förutsättningsprocesser, vilka innefattar handlingar för att skapa andra förut-
sättningar än tillhandahållande av självständiga underlag som är viktiga vid
verksamhetsutövande. Exempel är exponering, generell produktutveckling samt
instrumentutveckling. Även denna processtyp innefattar handlingar som utförs för
potentiella klienter, men dessa handlingar är mer ”utvecklingsinriktade” än
operativa, där det senare gäller försörjningsprocesser

Genom att anlägga ett raster på verksamheten som bestående av varianter av ovan
nämnda processtyper, s k variantprocesser, kan en syn som innebär ett givande, ta-
gande och vidareförande av uppdrag anläggas på densamma. En variantprocess består
av delprocesser, vilka kan vara desamma för olika variantprocesser. Detta får som
följd att vissa variantprocessers delprocesser är återanvändbara för olika sammanhang.

Dessutom har en fjärde processtyp identifierats. Denna benämns förädlingsprocess,
vilken innehåller verksamhetens sätt att transformera förutsättningar till resultat.
Genom att kombinera varianter av försörjnings- och leveransprocesser kan verksam-
hetens olika förädlingsvarianter tydliggöras. Olika förädlingsvarianter är en konsek-
vens av att jag byggt vidare på, men samtidigt överskridit, den transformations-
orienterade synen på process. Transformationsaspekter är underordnade uppdrags-
synen i det vidareutvecklade processbegreppet.

Referensmodellen innehåller också en identifiering av de kriterier som krävs för att
kunna bestämma verksamhetens olika processer. Dessa är:

• kriterier för bestämning av olika processtyper
• kriterier för bestämning av leveransvarianter (horisontell avgränsning)
• kriterier för bestämning av försörjningsvarianter (horisontell avgränsning)
• kriterier för bestämning av olika typer av förutsättningsprocesser
• kriterier för sekventiell relatering av olika varianter av olika processtyper

Det existerar således både sekventiella och horisontella relationer mellan verksam-
hetens olika processer. Kriterierna för processbestämning förklaras i nästa avsnitt.

Att indela verksamheten i olika processtyper och varianter av dessa har sin bas i ett
synsätt på verksamheter som bygger på ett gott samspel mellan olika aktörer och deras
handlingar. För att åstadkomma detta samspel har en separering gjorts mellan arbete
för potentiella och specifika klienter, och mellan operativt och ”utvecklingsinriktat”
arbete. Av central betydelse för koordinering av verksamheten är externa och interna
åtaganden. De åtaganden som verksamheten (producenten) ingår behöver ha en god
grund. Denna grund kan åstadkommas genom att de åtaganden som ingås inom ramen
för leveransprocesser har sin grund i handlingar i försörjnings- och förutsättnings-
processer, som i sin tur har sin grund i relationer med externa förutsättningsskapare
(såsom externa försörjare, fullföljare, instrumentmakare etc). Goda interna och externa
aktörsrelationer behöver etableras. Verksamhetens handlingar behöver relateras till
varandra för att etablera en god grund för de åtaganden som görs med verksamhetens
klienter. Sådana handlingar betraktas som delar i olika processer. Länkar mellan
handlingar är en förutsättning för ett gott samspel mellan verksamhetens aktörer och
dess omgivning för att fullfölja åtaganden gentemot den externa klienten och därmed
åstadkomma en hög klienttillfredsställelse. En process betraktas därför som både
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producent och klient. Det verksamhetsinterna samspelet behöver koordineras av
interna uppdragsgivare.

14.1.3 Kriterier för processbestämning

Med processbestämning avses avgränsning och indelning av processer, som behöver
göras på olika nivåer. De nivåer som framför allt problematiserats i denna avhandling
gäller processtyp och variantprocess. Vid bestämning av verksamhetens processer
behöver uppmärksamheten riktas mot det essentiella, vilket avspeglas i framtagna
kriterier för processbestämning. Därvid handlar det om att bestämma yttre egenskaper
för såväl processtyper som för variantprocesser. Vid avgränsning av olika processtyper
görs en skillnad mellan handlingar som utförs för specifika klienter och handlingar
som utförs för potentiella klienter samt mellan handlingar som är mer operativt
inriktade och sådana som är mer utvecklingsinriktade. Utvecklingsinriktade handlingar
som utförs för specifika klienter sker inom ramen för leveransprocesser.

Leveransprocessers handlingar beror i hög grad på vilken/vilka klasser av produkter
som hanteras i verksamheten. Fyra typer av leveransprocesser går att urskilja,
beroende på om produkten är självständig eller bunden och om förädling och leverans
sker separat eller integrerat. Om produkten är bunden kan förädling inte ske för poten-
tiella klienter, utan klienten eller klientens tillhörighet måste finnas närvarande vid
förädling. Kriteriet produktklass är således avgörande vid processbestämning genom
att detta också bestämmer möjliga försörjningsprocesser. I och med att försörjnings-
processer tillhandahåller produkter (underlag) för potentiella klienter hanteras enbart
självständiga produkter i försörjningsprocesser.

Vid bestämning av leverans- och försörjningsvarianter riktas uppmärksamheten mot
det essentiella avseende det sätt på vilket interaktion sker med omgivningen och den
produkt som exponeras, specificeras, förädlas och levereras. Två olika klasser av
kriterier har därför identifierats, vilka benämns aktörsrelation respektive produkt.
Bestämning av försörjnings- och leveransvarianter görs genom att kombinera kriterier
från den ena eller båda klasserna av kriterier. Detta kan innebära användning av en
eller bägge klasserna för att skilja variantprocesser åt.

Vid bestämning av leveransvarianter har följande kriterier inom kriterieklassen
produkt framför allt använts:

1. produktklass
2. produkttyp
3. produktkaraktär

Dessa kriterier har kombinerats med kriterier från kriterieklassen aktörsrelation, där
följande kriterier visat sig vara dominerande:

1. typ av överenskommelse (ramavtal eller direktorder)
2. typ av producent (intern eller extern)

Kriterier inom respektive kriterieklass är numrerade ovan för att markera att olika
kriterier är mer överordnande än andra. Detta innebär att produktklass är överordnat
produkttyp inom kriterieklassen produkt och att typen av överenskommelse är över-
ordnat typen av producent inom kriterieklassen aktörsrelation. Ett arbetssätt med
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avgränsning i flera steg har därför tillämpats. Detta har kallats för första och fortsatt
horisontell avgränsning, där den senare upprepas tills dess att variantprocesserna är
skilda åt.

Vid bestämning av försörjningsvarianter har framför allt kriterier från kriterieklassen
produkt använts. Inom denna kriterieklass är det framför allt kriterierna förädlingsgrad
och produktkaraktär, både vad gäller karaktären hos underlag och karaktären hos den
produkt som tillhandahålls, som använts. Kriterier från kriterieklassen aktörsrelation
har dock varit mindre dominerande.

Bestämning av olika typer av förutsättningsprocesser sker utifrån kategorier i den
praktikgeneriska modellen. Fokus i denna avhandling har inte varit indelning av olika
typer av förutsättningsprocesser. Det har dock varit viktigt att se skilda förutsättnings-
processer i relation till verksamhetens andra processtyper, d v s i relation till
försörjnings- och leveransprocesser.

Att kombinera aktörsrelation och produkt i samband med bestämning av försörjnings-
och leveransvarianter är också viktigt för den interaktionslogik som processens inne-
håll behöver stödja. Ett viktigt budskap med denna avhandling är att förståelse för
verksamhetens delar behöver ta sin utgångspunkt i den interaktion som sker med
verksamhetens omgivning. En unik kombination av aktörsrelation och produkt som de
yttre egenskaperna för en viss variantprocess ger därmed de inre egenskaperna för
densamma. Som stöd för förståelse för interaktionslogiken har BAT-modellen använts.

Vid den sekventiella relateringen av de olika variantprocesserna har ett tänkande
tillämpats som innebär att resultat från en viss handling utgör förutsättning för en
annan handling. Den sekventiella relateringen av de operativa variantprocesserna, d v s
försörjnings- och leveransvarianter, har gjorts genom att låta det resultat som tillhanda-
hålls i försörjningsvarianter vara underlag för leveransvarianter. Relationen mellan
dessa operativa variantprocesser och olika typer av förutsättningsprocesser utgör förut-
sättningar för resultat från olika typer av förutsättningsprocesser till de operativa
variantprocesserna samt underlag från de operativa variantprocesserna, oftast som
biresultat, till de olika typerna av förutsättningsprocesser.

Den kunskapsutveckling som beskrivs i avhandlingen grundas i såväl teori som empiri.
Den praktikgeneriska modellen har utgjort en viktig grund dels för att identifiera olika
typer av processer, dels för att identifiera olika typer av förutsättningsprocesser.

Eftersom referensmodellen med sina processtyper har sin grund i den praktikgeneriska
modellen kan jag konstatera att avhandlingens primär- och sekundärempiri har
betraktats (i den analytiskt inriktade fasen) genom ett praktikteoretiskt raster. Den
praktikgeneriska modellen har varit en god utgångspunkt, men jag ser också att denna
skulle kunna utvecklas vidare. Den betonar praktikens förutsättningar i form av aktörs-
relationer och innehållet i dessa relationer, vilka utgör förutsättningar för och resultat
av en praktik. Två kompletterande kategorier som också behöver beaktas i den praktik-
generiska modellen, för att denna skall kunna ses som en god utgångspunkt vid
identifiering av verksamheters olika processtyper, har identifierats. För det första
handlar den praktikgeneriska modellen om förutsättningar för interaktion med
specifika klienter. Man kan därför fråga sig hur kontakt med dessa specifika klienterna
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etableras. Jag ser ett behov av att komplettera modellen med exponering och kontakt-
skapande, d v s att söka kontakt med potentiella klienter för att dessa skall bli speci-
fika. För det andra är en viktig utgångspunkt i samband med processbestämning att
verksamheten upprätthåller en relevant produktrepertoar, d v s att det resultat som ex-
poneras, specificeras, förädlas och levereras är något som tillför värde för klienten. En
viktig utgångspunkt i processorienteringen är att resultatet skall vara av värde för den
som mottar detsamma. Jag menar att den praktikgeneriska modellen också behöver
kompletteras med kategorier som avser produktutveckling och produktspecificering.

14.1.4 Teorin om oöverblickbara verksamhetssystem

Denna avhandling har tagit sin utgångspunkt i behovet av att skapa överblick över
verksamheter i samband med utrednings- och förändringsarbete. Detta innebär att
avhandlingen bidrar med kunskap om verksamhetsanalys.

I avhandlingen råder en kunskapsmässig dialektik vad gäller indelning av
verksamheter i delar för att skapa överblick. Systemtänkande för att överblicka
verksamheter betraktats som tesen och processtänkande för att överblicka verksam-
heter som antitesen. Denna dialektik har gett upphov till en annan kunskapssyntes,
vilken benämns teorin om oöverblickbara verksamhetssystem (TOV). Denna teori
handlar om hur överblick av verksamheter kan skapas baserad på ett processtänkande.
Teorin förutsätter det vidareutvecklade processbegreppet med tillhörande referens-
modell och tillhörande kriterier för processbestämning. TOV är med andra ord en
kunskapssyntes som är en tillämpning av det vidareutvecklade processbegreppet,
vilket i sin tur också är en kunskapssyntes.

Ett väsentligt inslag i verksamhetsanalys är modellering. Att modellera innebär dels en
växelverkan mellan att ställa och besvara frågor, dels en växling mellan delar och
helhet för att utveckla kunskap om verksamheten på olika abstraktionsnivåer. De
kriterier som utvecklats i avhandlingen betraktas som kategorier i det bakomliggande
synsätt som styr arbetssätt vid processinriktad verksamhetsanalys, d v s frågor att ställa
och sätt att dokumentera svar på. Olika angreppssätt, d v s ordningen för växlingen
mellan delar och helhet, kan tillämpas. I teorin om oöverblickbara system, formulerad
av Langefors, tillämpas ett kompositionellt angreppssätt för att dela in system i
delsystem. I processteorin förespråkas inget speciellt angreppssätt. Den syntes som är
formulerad i avhandlingen innebär användning av det vidareutvecklade process-
begreppet, referensmodell och kriterier som grund för att rikta uppmärksamhet mot
essentiella aspekter vid frågande, besvarande och dokumenterande, och angreppssättet
innebär att en kombination av kompositionellt, kontextuellt och induktivt angreppssätt
tillämpas. Vid tillämpning av verksamhetsanalys genom processbestämning strävar
man efter att indela verksamheten i meningsfulla helheter, som sträcker sig bortom det
interna fokus som systemteorin förespråkar. Detta  görs  genom att man tillgodoser
interna aspekter utifrån den interaktion som sker med omgivningen.

Verksamhetsanalys genom processbestämning används både vid rekonstruktion och
redesign av verksamheter. Vid rekonstruktion har kriterierna funktionen att rikta upp-
märksamheten mot sådana aspekter, som är viktiga att explicitgöra som grund för
eventuell redesign. Vid redesign tas utgångspunkten i gjord processkartläggning, där
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kriterierna fyller funktionen av att rikta uppmärksamheten mot de aspekter som är
viktiga att ifrågasätta och eventuellt vidareutveckla.

Att nå en överblick genom processbestämning skall ses som en komplettering till
systemteorins erfarenhetsbaserade och intuitiva sätt att dela in verksamheter i delar.
Det finns behov av att på goda grunder nå en relevant överblick av verksamheten.
Teorin om oöverblickbara verksamhetssystem (TOV) innehåller normativa riktlinjer
för att formera relevanta delar och helheter. Dessa riktlinjer baseras på det vidare-
utvecklade processbegreppet. Denna komplettering kan delas in i tre olika delar:

• Kriterier för att rikta uppmärksamheten mot
• olika processtyper
• olika variantprocesser inom processtyperna

• Att bestämning av yttre egenskaper inte enbart kan ta sin utgångspunkt i input och
output till systemet, utan att interaktionslogik mellan system och omgivning också
är en viktig grund

• Två olika typer av avgränsning
• horisontell avgränsning vad gäller variantprocesser
• sekventiell relatering vad gäller samspelet mellan processer

I fokus för denna avhandling har varit att finna goda grunder för att dela in verksam-
heter i delar. Jag ansluter mig till en syn på metoder för förändrings- och utrednings-
arbete som innebär att olika fokalområden fokuseras i olika metodkomponenter, och
att metodens delar baseras på ett bakomliggande synsätt. Detta innebär att aspekter
som bedömts viktiga att fokusera på i samband med verksamhetsanalys (som en
metodkomponent) också är viktiga i samband med analys av andra fokalområden.
Exempel på sådana fokalområden är problem, styrka, mål och förändringsbehov. Den
processteori som utvecklats i avhandlingen kan därför ses som ett stöd vid annat
teoridrivet utrednings- och förändringsarbete.

14.2 Kunskapsbidragens betydelse för problemområdet

I samband med utrednings- och förändringsarbete finns det behov av att skapa
överblick över verksamheter genom att indela dessa i delar och helheter. Människors
insikter i delar och helheter är en förutsättning för att en god utveckling av
verksamheter skall kunna ske. Jag har i denna avhandling argumenterat för ett antal
meningsfulla helheter vid betraktande av verksamhet, vilka tar sin utgångspunkt i
verksamhetens (producentens) interaktion med omgivningen.

Kärnan i ämnesområdet är informationssystem. Jag företräder en syn som innebär att
informationssystem behöver ge förutsättningar för, och vara ett stöd i, de handlingar
som utförs i verksamheter. Verksamhetsutövande betraktas som utförande av hand-
lingar, och relateras till varandra genom att en handling ”triggar” en annan handling,
som då är respons på den första handlingen. Handlingar utförs av olika aktörer, och
aktörer inom och mellan organisationer utför handlingar riktade mot varandra. Många
handlingar har en kommunikativ innebörd, och samspelet dem emellan stöds ofta av
datorbaserade informationssystem. Jag betraktar därför ett informationssystem som ett
kommunikationssystem, och delar av detta kan vara datorbaserat. Avhandlingens
kunskapsbidrag gör anspråk på att skapa förutsättningar för att konstruera goda infor-
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mationssystem genom att anlägga en processorienterad syn på verksamheter. Vid sys-
temutveckling behöver en förståelse för verksamheten etableras för att ställa krav på
dess informationssystem. Detta uppnås genom verksamhetsanalys. Att skapa en över-
blick över verksamheten genom en syn grundad i social handlingsteori åstadkommer
detta. Den processorienterade synen på verksamhet som utvecklats i denna avhandling
innebär att utgångspunkten tas i den omgivning som verksamheten finns till för.

Det är vanligt förekommande att verksamhetens informationssystem stöder en del av
de handlingar som utförs av verksamheten, men inte alla. Omsatt i avhandlingens
terminologi innebär detta att verksamheters informationssystem ofta stöder separata
delprocesser, men inte sammanhängande variantprocesser och inte heller alla variant-
processer. Att informationssystem enbart stöder separata delprocesser innebär att
verksamhetens aktörer inte har något stöd av informationssystemet, i sin
kommunikation med aktörer tidigare respektive senare i uppdragsprocessen, utan att
separata informationssystem snarare stöder delar av uppdragsprocessen. Att
informationssystem inte stöder alla variantprocesser innebär att det finns vissa kom-
binationer av produkt och aktörsrelation som inte stöds lika väl som andra
kombinationer. Detta beror ofta på att utveckling av verksamhetens informations-
system inte skett i samma takt som den utveckling som skett av verksamheten. Genom
att tillämpa det synsätt på verksamhet som är grunden i det vidareutvecklade
processbegreppet kan relevanta krav på verksamhetens informationssystem for-
muleras. Detta beror på att det vidareutvecklade processbegreppet är grundat i social
handlingsteori med såväl materiella som kommunikativa dimensioner. Genom att
betrakta verksamheten som processer bestående av handlingar kan abstraktioner till
meningsfulla helheter göras, vilka framhäver dem som verksamheten finns till för och
den interaktion som sker med omgivningen. Den syn på informationssystem som
tillämpas i denna avhandling innebär att fokus ställs på kommunikativa dimensioner i
handling, som behöver ses i en kontext av materiellt handlande, vilket det vidare-
utvecklade processbegreppet framhäver.

Verksamhetens informationssystem behöver således stödja och vara en del i verksam-
hetens handlingslogik. Därför behöver både en kontextuell förståelse för informations-
system och en förståelse för informationssystem som handling erhållas. Sådan för-
ståelse kan uppnås genom att tillämpa i denna avhandling redovisade kriterier för
processbestämning vid verksamhetsanalys.

Vid verksamhetsutveckling (VU) och systemutveckling (SU) finns det behov av råd
och riktlinjer. Dessa råd och riktlinjer behövs som stöd för att åstadkomma avsedda
effekter av utvecklingshandlingar. Genom råd och riktlinjer för VU/SU uppmärk-
sammas olika aspekter som bedöms vara essentiella under utvecklingsarbetet.
Verksamhetsanalys är centralt vid VU/SU genom att man vid verksamhetsanalys
bestämmer sig för hur man vill uppfatta verksamheten inför fortsatt utvecklingsarbete.
Detta sätt att uppfatta verksamheten har sin grund i det synsätt som verksamheten
betraktas med, vilket innehåller aspekter att rikta uppmärksamheten mot. Råd och
riktlinjer för verksamhetsanalys baseras på sådana aspekter för att åstadkomma avsedd
verksamhetskunskap. Jag har i denna avhandling visat på att det vid processinriktad
verksamhetsanalys, som en del av processinriktad VU/SU, finns ett behov av att rikta
uppmärksamheten mot såväl aktörsrelation som produkt, för att åstadkomma god
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verksamhetskunskap. Det finns idag inga metoder enligt min kännedom, där man
tänker på både olika aktörsrelationer och olika produkter som det essentiella vid
verksamhetsanalys (se avsnitt 13.6).

Jag har genom ett vidareutvecklat processbegrepp med tillhörande referensmodell och
kriterier för processbestämning infört nya kategorier som är viktiga att fokusera vid
verksamhetsanalys. Man kan naturligtvis råka göra en bra verksamhetsanalys som
fokuserar på just aktörsrelation och produkt, men jag menar att detta inte skall vara
någon slump. Aktörsrelation och produkt behöver uppmärksammas – annars kan
viktiga aspekter i verksamheten försummas vid verksamhetsanalys i samband med
systemutveckling.

En väl genomförd verksamhetsanalys genom processbestämning innebär att goda
argument skapas för informationssystemens roll i verksamheten. Genom  tillämpning
av processinriktad verksamhetsanalys i enlighet med avhandlingens kunskapsbidrag
skapas en designrymd för utformning av framtida informationssystem. Denna design-
rymd innebär att det skapas ett handlingsutrymme för utformning av framtida
informationssystem. Detta handlingsutrymme bygger på kunskap om olika delars roll i
helheten. Genom ett sådant handlingsutrymme klargörs olika designalternativ. Dessa
designalternativ behöver vara utformade på ett sådant sätt att olika aspekter av
verksamheten tas i beaktande, vilket görs genom att uppmärksamheten riktas mot det
som anses vara essentiellt i verksamheter. Om man inte har en tillräcklig reflekterande
hållning vad gäller viktiga aspekter att rikta uppmärksamheten mot finns det risk för
att utformning av informationssystem innebär att ”fel” stöd konstrueras för verksam-
hetens handlingar. På så vis finns det risk för att stöd skapas bara för vissa variant-
processer och vissa av dessa variantprocessers delar (delprocesser).

För att informationssystemutveckling skall kunna bedrivas behövs således god
kunskap om verksamheten. Denna kunskap behöver ta sin utgångspunkt i människors
handlingar. Det är dock inte bara i systemutvecklingssammanhang som god kunskap
om verksamheten krävs, utan också vid många andra utvecklingsinsatser, då en grund
för att ifrågasätta nuvarande handlingsmönster är viktig. För mig är det centralt att
liknande grunder kan användas för att betrakta verksamheter, oavsett vilken typ av
utvecklingsinsats det handlar om. Jag vill därför påstå att avhandlingens kunskaps-
bidrag är tillämpbart vid informationssystemutveckling, men också då verksamheter
studeras i samband med andra utrednings- och förändringssammanhang.

Verksamhetsanalys är centralt i olika typer av förändringsarbete. Ett sådant samman-
hang är vid genomförandet av förändringsanalys, vilket innebär att man förutsättnings-
löst analyserar verksamheten och genererar välgrundade förändringsförslag. Denna
förutsättningslöshet innebär att en förståelse för verksamheten behöver skapas, som
inte är orienterad mot specifikt informationssystemrelaterade företeelser, utan den
behöver vara ett stöd vid resonemang om olika typer av företeelser. En process-
orienterad syn på verksamheten, baserad på det vidareutvecklade processbegreppet,
gör anspråk på att täcka in ett antal olika företeelser.

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i, men bygger också vidare på, Langefors teori om
att indela verksamheter i delsystem (TOS). Jag betraktar systemteorin som ett viktig
kunskapsobjekt, samtidigt som jag ser den som abstrakt och värderingsfri. Med
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värderingsfri avses här att i stort sett allt kan betraktas som system och delsystem.
Eventuellt skulle en renlärig systemteoretiker säga att jag applicerat ett system-
teoretiskt raster på verksamheter genom indelning, men jag menar emellertid att teorin
om oöverblickbara system är för abstrakt för att vara ett stöd i människors arbete med
att skapa en processorienterad överblick över verksamheter. Dessutom betraktar jag
verksamheter som bestående av kontextuellt relaterade handlingar, vilket innebär att
verksamheters delar och helheter utgörs av kontextuella överlappningar. I systemteorin
betraktas verksamheters delar och helheter som fristående komponenter. Systemteorin
är därmed inte tillräcklig för att skapa verksamhetsinriktade informationssystem, utan
här behövs teorin om oöverblickbara verksamhetssystem (TOV).

Mycket inspiration till den kunskapsutveckling som skett i avhandlingen har hämtats
från olika ansatser där processynen tillämpats. Olika områden, såsom BPR, TQM och
Process Management har studerats. I och med att avhandlingens kunskapsbidrag för-
håller sig till dessa områden, ser jag också att det vidareutvecklade processbegreppet
kan ha betydelse för arbete inom dessa områden. Davenport (se kapitel 1) har uttalat
ett behov av goda grunder för att indela verksamheter i processer – denna avhandling
är ett steg på vägen! Jag har genom avhandlingen presenterat synsätt, angreppssätt och
arbetssätt för att dela in verksamheter i processinriktade delar.

14.3 Metodologiska reflektioner

Den kunskapsutveckling som representeras i denna avhandling har styrts utifrån en syn
på kunskap som kännetecknas av argumentativ rationalitet. Detta innebär att de
antaganden, som ligger till grund för ställningstaganden, behöver vara genomlysta,
problematiserade, explicitgjorda och rekonstruerade för att vara goda skäl. Frågan är
då om de kunskapsbidrag som avhandlingen presenterar kan betraktas som argumen-
tativt rationella?

Först av allt bygger kunskapsutvecklingen på en växelverkan mellan teori och empiri.
Avhandlingens arbete har varit indelat i en empiriskt inriktad och en analytiskt inriktad
fas. Denna växelverkan har valts för att både generera och grunda kunskapsbidragen.

Teoretisk inspiration har hämtats från ett dialektiskt samspel på två plan. Dessa två
plan är dels ett med en systemorienterad och en processorienterad syn på verksamhet
för att indela denna i delar, dels ett med en transformationsorienterad och en
kommunikationsorienterad syn på process. Resultatet från kunskapsutvecklingen är att
betrakta som en teori för att dela in verksamheter, baserad på två sammanlänkade
kunskapssynteser – att skapa överblick över verksamhetssystem genom ett vidare-
utvecklat processbegrepp.

Utvecklingen av dessa synteser grundas i empiriska observationer, där en skillnad
gjorts mellan primär- och sekundärempiri. Genereringen av primärempiri har känne-
tecknats av rekonstruktiv dialog med aktörer i verksamheten för att skapa en upp-
fattning om denna. I samband med denna dialog har frågor ställts till deltagande
aktörer som besvarat dessa, och svaren har dokumenterats i verksamhetsmodeller. På
detta sätt har en gemensam bild över verksamheten skapats. Avhandlingens empiri har
utökats med sekundärempiri för att komplettera med andra forskares frågor. Empirin
har sedan använts som underlag för att utveckla avhandlingens kunskapsbidrag.
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En metodologisk svaghet vid framtagning av avhandlingens kunskapsbidrag kan
tyckas vara, att sekundärempirin utgörs av fallstudiedokumentation framtagen på
handlingsteoretiska grunder, men med tanke på den detaljrikedom som fallstudie-
dokumentationen utgör anser jag att jag fått goda kunskaper om kompletterande
verksamheter. Sekundärempirin utgör trots allt kompletterande empiri.

Växelverkan mellan teori och empiri känns viktig för mig. Jag har tillämpat ett
förhållningssätt som innebär att jag har varit öppen för konsekvenserna av empiriska
observationer samtidigt, som utvecklingen av kunskapsbidragen grundats i existerande
teorier. Detta innebär att en kombinerad induktiv och deduktiv ansats har tillämpats.

Det har känts tillfredsställande att tillämpa en dialektisk ansats, där jag bygger vidare
på teser och antiteser för att formulera synteser. Förhoppningsvis kan resultatet av min
kunskapsutveckling betraktas som en ny tes, vilket i så fall innebär att mina kunskaps-
bidrag kan användas som grund att bygga vidare på. I enlighet med den kunskapssyn
som jag grundar mig på, har jag presenterat ett antal goda argument för att uppfatta
verksamheter på det sätt som jag gör, vilket förhoppningsvis stimulerar till fortsatt
kunskapsutveckling.

Vad kan jag då säga om den strategi, ansats och metod som tillämpats? Det har i
kunskapsutvecklingen varit viktigt att ta sin utgångspunkt i att karaktärisera förväntat
kunskapsbidrag för att fastställa det principiella tillvägagångssättet, vilket sedan ligger
till grund för att fastställa ansats och forskningsmetod. Det finns dock ett problem och
det är att jag har haft svårt att på förhand vara medveten om vilka kunskapsbidrag som
avhandlingen slutligen resulterat i. Detta har inneburit ett ständigt frågande om ”vad
jag egentligen håller på med”. Samtidigt ser jag att kunskapsutveckling behöver präg-
las av en nyfikenhet och att man som forskare ständigt måste vara beredd att ompröva
sina grunder. Att utveckla kunskap är en lång och iterativ process, men detta är för mig
enda sättet att bidra med ny kunskap, vilket ett forskningsarbete bör innebära.

För att bedöma kunskapsutvecklingsarbete används ofta begrepp som validitet. Hur
skall då detta arbete bedömas? Viktigast är att resultatet är empiriskt, teoretiskt och
internt grundat i enlighet med den syn på välgrundad kunskapsutveckling som
argumenteras för i kapitel 3. Merriam (1994) framhäver sex grundläggande strategier
som en forskare kan använda sig av för att säkerställa validiteten. Dessa är (relaterade
till detta forskningsarbete):

• Triangulering, vilket innebär att man använder sig av flera forskare, flera
informationskällor och flera metoder för att bekräfta de resultat som efterhand
visar sig. I detta avhandlingsarbete har metoder såsom deltagande observation,
källstudier av teori och sekundärempiri använts

• Deltagarkontroll, vilket innebär att de personer som tillhandahållit informationen
får se de beskrivningar och tolkningar som gjorts för att därefter ta ställning till
om resultaten verkar trovärdiga. I detta avhandlingsarbete har kunskap om
studerad verksamhet erhållits genom rekonstruktion, vilket i sig innebär att
kunskap om verksamheters handlingslogik validerats av deltagande aktörer från
verksamheten. Vad gäller tolkningen av sekundärempiri har denna validerats till-
sammans med den forskare som agerat som deltagande observatör i samband med
generering av denna empiri
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• Observation under en längre tid av den situation eller miljö som studeras eller
upprepade observationer av samma företeelse. Företeelsen studerad i detta
avhandlingsarbete är indelning av verksamheter i processer, vilket intresserat mig
under en längre tidsperiod. Min forskning kring detta startade hösten 1994, då
empiri till min licentiatavhandling genererades. Sedan dess har processbestämning
genomförts hos ett antal olika verksamheter

• Horisontell granskning och kritik, vilket innebär att man ber kollegor att ge sina
kommentarer till och synpunkter på resultaten efterhand som de kommer fram.
Delresultat från denna forskning har presenterats för andra forskare i form av
artiklar, seminarier och en licentiatavhandling

• Deltagande tillvägagångssätt, vilket innebär att de personer som studeras
(deltagarna) involveras i alla skeden av forskningen från begreppsbildning till
utformning av slutrapporten. För detta avhandlingsarbete har deltagande
tillvägagångssätt tillämpats till viss grad (se diskussion nedan). De personer som
studerats har varit involverade i enlighet med den aktionsforskningsorienterade
metod som tillämpats i den empiriskt inriktade fasen av avhandlingsarbetet

• Klargörande av de skevheter som forskaren riskerar ha med sig in i
undersökningen. Detta är ett kriterium som inte riktigt harmoniserar med den syn
på kunskapsutveckling som tillämpats i denna avhandling. Jag har försökt att
tillämpa ett förhållningssätt som inneburit att jag varit öppen för nya situationer
och insikter, samtidigt som jag naturligtvis varit färgad av den kontinuerliga
kunskapsutvecklingsprocess som skett inom ramen för detta forskningsarbete

I forskningsarbetet har avhandlingens primärempiri genererats i den empiriskt
inriktade fasen, och den analytiskt inriktade fasen har sedan använt dessa empiriska
data tillsammans med sekundärdata, d v s sekundärempiri, som grund för att generera
det vidareutvecklade processbegreppet, en referensmodell samt kriterier för process-
bestämning. Detta innebär att primärempirin validerades i takt med att den samlades
in, men att gjorda tolkningar och omdefinitioner av primärempirin inte validerats med
de personer som varit delaktiga i genereringen av empiriska data. Som en konsekvens
av att synsätt på processer utvecklats, liksom aspekter att uppmärksamma då en
överblick av verksamhetens processer skall erhållas, har också empirin betraktats med
nya ögon (se kapitel 9 t o m 12). På detta sätt har vissa kunskapsluckor identifierats,
varför det finns ett antal ytterligare frågor som skulle ha ställts i samband med data-
insamlingen. Jag har dock sett det som svårt att gå tillbaka till de verksamheter där
processbestämning genomförts, vilket naturligtvis är en begränsning. Detta beror
framförallt på att den rekonstruktion som genomförts avspeglar situationer som rådde i
verksamheten vid rekonstruktionstillfället. Verksamheter har med all säkerhet föränd-
rats med tiden. Avhandlingen innehåller mycket empiri, såväl primär- som sekundär-
empiri, vilket gör att de aspekter som observerats i olika empiriska tillämpningar
förhoppningsvis kompletterar varandra för att ge en fyllig och variationsrik bild.

14.4 Fortsatt forskning

Under den långa resa som detta avhandlingsarbete inneburit har ett antal möjligheter/
uppslag till fortsatt forskning identifierats. Några av dessa redovisas nedan.
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Avhandlingens kunskapsbidrag baseras bland annat på genomförda process-
bestämningar. Den kunskapsutveckling som skett i avhandlingen har inneburit att
angreppssätt och arbetssätt för processbestämning har vidareutvecklats. Att ytterligare
grunda teorin om oöverblickbara verksamhetssystem genom empirisk prövning är
därför ett uppslag till fortsatt forskning. Detta är också ett sätt att ytterligare grunda
den vidareutvecklade syn på processer som presenterats i avhandlingen.

En viktig kategori vid processbestämning är produkt. I de fallstudier som genomförts
har framförallt produktklassen vara för överlåtelse varit i fokus. Vad innebär andra
produktklasser för processbestämning? Vilken inverkan har olika produktklasser vid
exponering, specificering, förädling och leverans av produkter? Vad innebär olika
produktklasser vid en indelning av verksamhetens handlingar i sådant som utförs för
potentiella respektive specifika klienter? Detta är några exempel på frågor som det är
viktiga att fördjupa kunskapen om, för att erhålla ännu bättre grunder för att bestämma
verksamheters processer.

Processbestämning baserat på andra produktklasser innebär att andra typer av
verksamheter behöver studeras för att utveckla den processyn som argumenteras för
och presenteras i denna avhandling. Exempel på sådana typer av verksamheter är för-
flyttningsorienterade, upplevelseorienterade samt bank och försäkring.

I avhandlingen har kunskap om bestämning av verksamhetens delar utvecklats. För att
sätta gränserna runt det som skall kallas verksamhet har den praktikgeneriska
modellen använts, vilken bygger på social handlingsteori. Den praktikgeneriska
modellens kategorier har visat sig vara en bra utgångspunkt för att bestämma verksam-
hetens olika processer. Samtidigt har behov av ytterligare verksamhetskategorier för
bestämning av verksamhetens olika processer identifierats. Sådana verksamhets-
kategorier är bland annat exponering och kontaktsökande samt generell produkt-
utveckling.

För att bestämma verksamhetens processer är producentens interaktion med om-
givningen central. Interaktionslogiken mellan klient och producent skiljer sig åt
beroende på vilken klass av produkt som exponeras, specificeras, förädlas och
levereras av verksamheten. Detta innebär att det krävs olika varianter av interaktions-
modeller, där BAT-modellen är ett exempel på en sådan, för att vara ett gott stöd, då
förståelse skall nås för den interaktionslogik som en viss kombination av aktörsrelation
och produkt innebär. Den praktikgeneriska modellen och BAT-modellen är exempel
på olika handlingsgeneriska modeller. Med grund i den kunskapsutveckling som skett i
avhandlingen vill jag hävda att det finns ytterligare utvecklingspotential i handlings-
generiska modeller.

Genom sekundärempirin (från framförallt Turistbyrån) har jag observerat
problematiken kring att skapa överblick över förmedlingsverksamheter. En
förmedlingsverksamhet har två specifika klienter. Vad innebär detta då överblick av
denna typ av verksamhet skall skapas? Är det vidareutvecklade processbegreppet
tillräckligt? Jag har i min roll som forskare arbetat med att undersöka förutsättningarna
för att skapa en kunskapsförmedlingsverksamhet baserad på en praktikteoretisk syn (se
Lind & Persborn, 2000). I samband med detta arbete upplevde jag svårigheter att
skapa överblick. Att skapa överblick över förmedlingsverksamheter med grund i en
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processorienterad syn är därför en fråga som förtjänar fortsatt forskning - särskilt med
tanke på ”den nya ekonomins” utveckling i samhället.

En förmedlingsverksamhet är dessutom exempel på en verksamhet som ofta innebär
att fullföljandet av det uppdrag som förmedlas genomförs av en annan part. Detta reser
en annan intressant fråga: Kan samma processbegrepp användas när flera
organisationer (som producenter) ingår i samma praktik (verksamhet), då en process-
orienterad överblick skall erhållas? Jag har berört processbestämning av en eller flera
organisationer i slutet av föregående kapitel, men jag ser att det finns potential till fort-
satt kunskapsutveckling.

Den syn på process som vidareutvecklats i denna avhandling handlar om att sätta
givande, tagande och vidareförande av uppdrag i fokus. I samband med
problematisering kring interaktionslogik identifierades olika nivåer (lager) av
generiska helheter baserade på social handling. Dessa nivåer innebär vertikala abstrak-
tioner. För att stödja ett tänkande om vidareförande av uppdrag skulle även horisontell
expansion behöva problematiseras utifrån ett sådant nivåtänkande, detta för att få en
sammanhängande teori om en uppdragssyn på verksamheter.

En naturlig konsekvens av skapandet av en processinriktad överblick över verksam-
heter med det vidareutvecklade processbegreppet som grund är utvärdering och
utveckling av handlingsbara informationssystem (se Ågerfalk, 1999). En viktig fråga
för fortsatt forskning är att arbeta med övergången mellan den verksamhets-
dokumentation, som skapas vid verksamhetsanalys genom processbestämning, och den
dokumentation som krävs för att utveckla handlingsbara informationssystem. Det
vidareutvecklade processbegreppet och handlingsbara informationssystem bygger på
liknande teoretiska grunder.

Sambandet mellan det vidareutvecklade processbegreppet och handlingsbara
informationssystem för mig vidare till frågan om vad process- och handlingsinriktade
informationssystem innebär? Skall man konstruera variantprocesspecifika, variant-
processövergripande eller processtypsövergripande informationssystem?

Processbestämning baserad på det vidareutvecklade processbegreppet innebär att en
processorienterad överblick över verksamheten som riktar uppmärksamheten mot
aktörsrelationer och produkter kan erhållas. För att ytterligare grunda detta sätt att
betrakta verksamheten vid systemutveckling behöver effekter av att anlägga detta
synsätt vid systemutveckling utvärderas. Utvärdering av implementerade informations-
system ställd i relation till genomförd processbestämning, då krav på dessa
informationssystem identifierades, är därför en viktig fråga för fortsatt forskning.

Vid verksamhetsanalys är användningen av olika beskrivningstekniker centralt. En
beskrivningsteknik är ett stöd i att generera en modell, vilken är en förenkling. Detta
innebär att olika beskrivningstekniker behöver lyfta fram de kategorier som är
väsentliga vid modellering av olika fenomen. En viktig fråga som inte berörts i denna
avhandling är vilka beskrivningstekniker som bör användas i samband med
verksamhetsanalys genom processbestämning.

Denna avhandling gör anspråk på att ge grunder för att betrakta en verksamhet genom
ett processorienterat raster. Viktigt att betona är att detta inte är samma sak som att
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organisera verksamheten. Jag tror dock att en processorienterad överblick över
verksamheten, baserad på det vidareutvecklade processbegreppet, skulle kunna an-
vändas som grund för att också organisera densamma. En fråga för fortsatt forskning
är övergången mellan processorienterade strukturer av verksamheten till ansvars-
orienterade strukturer.

Inom ramen för denna kunskapsutveckling har jag bedrivit verksamhetsanalys till-
sammans med aktörer i olika verksamheter. Verksamhetsanalys har bl a bedrivits med
stöd av teorier, d v s en s k teoridriven ansats har tillämpats. Teorier har använts för att
rikta uppmärksamheten mot essentiella aspekter av verksamheten och varit ett viktigt
stöd vid verksamhetsanalys. Detta stöd har inneburit att inblandade personer har
kommit till insikt om olika aspekter avseende verksamheten, aspekter som man kanske
inte annars tänker på. Det ligger således en potential i att betrakta verksamheten med
någon form av teoretiskt raster som grund. Jag betraktar därför användning av teorier
vid verksamhetsanalys som en viktig framgångsfaktor. Det vidareutvecklade process-
begreppet skulle också kunna vara ett stöd då kunskap om andra fokalområden skall
erhållas. Exempel på sådana fokalområden är problem, styrkor, mål, förändringsbehov
etc. Det vidareutvecklade processbegreppet skulle därmed kunna vara en teoretisk
inspirationskälla även vid användning av andra metodkomponenter än verksamhets-
analys.

Något som är mycket aktuellt idag är kunskapshantering i verksamheter. Detta är en
aspekt av förutsättningsprocesser som inte har fördjupats i denna avhandling. Olika
försök görs att klassificera olika kunskapsmässiga förutsättningar för utförande av
handlingar, och jag anser att denna klassificering behöver göras utifrån de roller som
utför handlingar. Detta förutsätter dock en god ”teoribildning” avseende rollbegreppet.
Det skulle därför vara mycket intressant att komplettera det vidareutvecklade process-
begreppet med en ”rollteori”, som kan användas som grund för att betrakta kunskaps-
verksamhetens processer.

I avhandlingen har jag med nödvändighet berört horisontell och vertikal koordination.
Bland annat har det interna samspelet mellan olika processtyper diskuterats utifrån
interna uppdragsgivare. Det finns dock betydligt mer att göra vad gäller funktionen
hos olika interna uppdragsgivare, detta för att främja en gott samspel i verksamheten
för att tillgodose klienters behov.

Arbetet med att skapa överblick över komplexa verksamheter genom att urskilja det
som är essentiellt är för mig mycket inspirerande. Detta överblickskapande är dock
inget som jag gör på egen hand,  utan det sker tillsammans med de människor som har
behov av överblick över en viss verksamhet. Jag har i samband med seminariebaserad
processbestämning uppmärksammat att människor genom insikt i helheten utvecklar
en vilja att förändra sin egen verksamhet. Mötet mellan människor, där kunskaper
delas, ser jag som ett sätt att bedriva kunskapsutveckling. Jag avslutar därför med att
ställa följande fråga för fortsatt forskning: Vilka andra förutsättningar krävs, än ett
välartikulerat processbegrepp, för att uppmuntra människors vilja och engagemang att
förändra och utveckla sin verksamhet?                Fortsättning följer …
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15 English Summary
This chapter has in a slightly modified version been accepted as a paper to ”IFIP WG
8.1 Working Conference on Organizational Semiotics: evolving a science of
information systems” with the title ”Dividing Businesses into Processes – Foundations
for Modelling Essentials” (See Lind, 2001).

15.1 Background

In order for organisations to remain competitive in an ever-increasing business climate
there is a need for organisations to develop their business performance. Flexibility in
different business situations has become an important guiding star, where
organisations satisfy different customers in different ways. Traditionally organisations
have in their development efforts focused on their internal activities at the expense of
focusing on their environment. In different approaches for organisational development,
such as TQM (Harrington, 1991; Rentzhog, 1996), BPR (Davenport, 1993; Hammer,
1990; Hammer & Champy, 1994) and Process Management (Rummler & Brache,
1995), there is an emphasis to focus on the customer to a high degree. Common to all
these approaches is that they focus on business processes in order to facilitate a focus
on the parties organisations create value for. These approaches emphasise the need for
organisations to create value for customers during business performance. It does not
matter if organisations improve existing action patterns if they do not have customers
to interact with and thus deliver value to. Hammer (1990) emphasises that thinking in
processes is a radical new way of thinking. There is a need to think horizontally in
order to manage to focus on the customer (Castells, 1998). Business performance
should thus be in the foreground and the way to organise in the background according
to this new way of thinking.

Thinking in business processes instead of thinking in organisational functions when
regarding businesses causes an altered view during organisational change. An altered
view on businesses has consequences for the way that organisations act and how
people within and between organisations communicate. Such social and organisational
issues are dealt with a lot within linguistic (Dietz & Widdershoven, 1991; Goldkuhl &
Lyytinen, 1982; Winograd & Flores, 1986) and semiotic (Stamper, 1994; 2000)
approaches for understanding the notion of information systems. When business is
performed an important part is the organisational language, which includes vocabulary
as well as rules for communicative acts (Lyytinen, 1981). When developing
information systems these concepts and rules need to be taken into account. An
information system is a communication system, since the purpose of the information
system is to support the communicative acts between actors within and between
organisations. Many information systems used today are constructed to support
organisational functions rather than business processes (Melin, 1998).

When developing and evaluating information systems, business modelling is an
essential effort. Business modelling is used to reach an understanding of businesses
and the support of present and future information systems. Business modelling is
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concerned with asking questions and documenting answers in business models.
Resulting business models are influenced by the underlying perspective (Goldkuhl et
al, 1998ab) used when performing business modelling. A shift from an internal focus
to a more external focus when understanding businesses also has consequences for the
perspective used if the intention with the business models is to highlight customer-
oriented aspects.

Business modelling has been a highly debated issue for a long time. In the late sixties
Börje Langefors introduced the need for performing an object system analysis
(Langefors, 1973). This emanated from the fact that a thorough understanding of the
business, i.e. the object, is needed in order to understand the business’s support of
information systems. Langefors (ibid) claimed that businesses are imperceivable
systems, but by regarding the business as a system with sub-systems on different levels
the observer can perceive the imperceivable system. Humans are not able to cope with
too many concepts simultaneously.

The systems analysis approach (TOS) presented by Börje Langefors is an attempt to
propose a way of working when perceiving imperceivable systems. This approach is
based on the idea that the outer properties for a certain system are first defined and
then the inner properties by sub-dividing the system into inter-related sub-systems.
The sub-systems may be sub-divided further to new sub-systems. This approach can
be characterised as a compositional approach.

Since it is possible to understand organisations and their doing of business in different
ways, the resulting business models from modelling sessions are much influenced by
the perspective used by the modeller. Historically different approaches for business
modelling have been introduced, which all have different bases for dividing businesses
into different parts. Examples of such approaches are function-oriented approaches
(e.g. Yourdon, 1989), object-oriented approaches (e.g. Jacobson et al, 1995), and
process-oriented approaches (e.g. Eriksson & Penker, 2000; Ould, 1995; Österle,
1995).

15.2 Research questions and purpose

When businesses are understood for the purpose of investigation and change, there is a
need to construct business models. These models should consist of categories that
reflect intended aspects to highlight. This leads to my first research question, which is
a question that traditionally has been an object of much research:

• How should businesses be understood for the purpose of investigation and change?

To perceive businesses is a process of delimiting and dividing business components.
This work is called determination. Depending on the level of abstraction certain
aspects need to be focused at each level, whether a compositional (top-down) approach
or an inductive (bottom-up) approach is advocated. This leads to the following
research question, which is derived from the research question above:

• What aspects are important to take into consideration when business components
are determined for the purpose of investigation and change?
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Aspects to take into consideration are many. The trend of the nineties is to regard
businesses as consisting of business processes. This leads to the following research
question:

• What are the implications of applying a process perspective on businesses?

The aim of the research is to generate criteria for process determination that can be
used when performing business modelling. The need for knowledge about process
determination has been recognised by others.

Considerable controversy resolves around the number of processes
appropriate to a given organization. The difficulty derives from the fact that
processes are almost infinitely divisible; the activities involved in taking
and fulfilling a customer order, for example, can be viewed as one process
or hundreds. The ‘appropriate’ number of processes has been pegged out
from two to more than one hundred (Davenport, 1993, pp. 27-28).

This statement by Davenport is based upon a lack of solid foundations for dividing
businesses into processes. The notion of business processes used today is insufficient
for adopting a process perspective on the business. This leads to the following research
question:

• What is a suitable notion of business processes as a foundation for determining
business processes?

Determination of parts and wholenesses of businesses needs to be supported by
procedural guidelines in order to make the knowledge useful for people performing
business modelling. This concerns both aspects to take into consideration as well as
approaches for moving between different levels of abstraction. This leads to the last
research question:

• How should process determination be performed?

The purpose of the thesis is to develop knowledge about ways to understand
businesses for the purpose of investigation and change. This is achieved by

• further developing a notion of processes by:
• examining alternative process views as a basis for
• choosing, formulating and establishing a suitable process view

• using the further developed notion of processes as a basis for generating criteria for
process determination

• grounding the criteria for process determination theoretically and empirically
• examining the methodological consequences of the criteria

15.3 Research approach

The main results from the research are a further developed notion of processes, a
reference model for process determination, criteria for process determination, and a
theory of imperceivable business systems. The knowledge developed has different
characteristics. A notion of processes is a perspective, which consist of categories,
definitions, values and goals (Goldkuhl et al, 1998ab). The reference model includes
process types and an identification of desired criteria. The reference model as well as
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criteria for process determination represent categories, with main- and sub-classes,
within a perspective. A perspective consists of explanatory knowledge, categorical
knowledge, and value-based knowledge. Based upon the perspective, i.e. the notion
and the criteria, procedural guidelines can be generated. These procedural guidelines
are covered within the theory of imperceivable business systems. Procedural
guidelines are rules for action (c.f. action science by Argyris et al., 1985).

The research is about understanding and explaining how people act and interact in
practices in order to conceptualise businesses using the notion of processes. A
qualitative approach is therefore preferred. A strict inductive approach is however not
the best approach. In order to reach grounded knowledge (Goldkuhl, 1999b) for
process determination there is a need to apply a theory-driven, inductive and
modelling-based approach. As argued by Walsham (1995) a strict inductive way of
doing research could be restraining since it neglects the possibilities that the
researchers pre-knowledge and other theories may possess in his or her effort to
interpret and elaborate the findings (cf. Glaser & Strauss, 1967). Pre-knowledge and
theories are therefore used to create added power in the efforts to analyse and
modulate empirical findings. The pre-knowledge and the theoretical framework also
create the incentive to encourage and push the research process further to reach
analytical depth. The character of the process can therefore be described as iterative
where theoretical aspects have been used to analyse, evolve and grasp the empirical
findings as well as pursue the process forward.

The research involves a dialectic approach by studying theses and antitheses in order
to formulate syntheses. The dialectic approach means that the synthesis includes
positive characteristics from the thesis and the antithesis (Axelsson & Goldkuhl, 1998;
Skirbekk & Gilje, 1993). Thereby the negative characteristics and oppositions are
avoided and it is possible to go beyond the thesis and the antithesis. Development
arises from a thesis contrasted with an antithesis, which are united in a superior
synthesis (Føllesdal et al, 1993). Within the research there exist dialectic relationships
on two levels; between the system-oriented view and process-oriented for perceiving
businesses, and between the transformative view and the communicative view on
business processes.

The empirical data in the research are generated from action-research oriented
(Checkland, 1991; Jönsson, 1991; Walsham, 1995) case studies in which business
processes have been in focus. The empirical data can be categorised as two different
kinds; primary and secondary data. The primary empirical data have been generated
from change projects in which I have been an intervening and participating observer.
Primary data have been used from eight case studies. Since the businesses involved
have different characteristics, the aim has been to generate a rich and supplementing
picture of possible ways to divide businesses into processes. The secondary empirical
data has been generated from five case studies, in which I have not participated. There
are two arguments for using secondary data; to create an even richer picture and to
ensure that the result of the research is not based exclusively on questions asked by
myself. Others’ interpretations of businesses are important in order to create a theory
that can be used in other situations and by other investigators.
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The data that have been generated from the case studies have been documented in
business models of different kinds. Examples of such models are action diagrams
(Goldkuhl, 1992a), process diagrams (Lind, 1996a), business definition (Goldkuhl &
Röstlinger, 1999), interaction diagrams (Christiansson, 1998), and co-work diagrams
(Röstlinger et al, 1997). Since action diagrams give a detailed and contextual
understanding of businesses, these have been used as a fundamental source of
inspiration for empirical findings. Demands put upon the secondary data are that
action diagrams have been used. Models have been used for data collection,
structuring empirical findings and presentation of the result, since models have the
characteristics of putting intended aspects in focus.

In the research a combined theory-driven, inductive and modelling-based approach is
applied. Theory has been used both as inspiration for the empirical studies and as an
analytical tool between the case studies as well as after the case studies. The research
can be categorised as consisting of two phases: an empirical-oriented phase, and an
analytic-oriented phase. In the first phase primary empirical data has been generated
and in the second phase secondary as well as primary empirical data have been
analysed.

15.4 Results

Four main results of the research have been reached. These are a further developed
notion of business processes (1), a reference model for process determination (2),
criteria for process determination (3) and a theory of imperceivable business systems
(4). To perform process determination there is a need for criteria, where these criteria
should be based on a notion of processes. By examining a number of different process
oriented approaches for business modelling, I have come up with an alternative notion
of processes. This is a synthesis that transcends the opposition between the
transformative view on processes (the thesis) and the communicative view on
processes (the antithesis). Based upon the further developed notion of processes and
empirical findings, the reference model and criteria for process determination have
been formulated. By regarding the system-oriented view of dividing businesses into
components as the thesis and the current way of regarding business processes as the
antithesis the second synthesis, i.e. the theory of imperceivable business systems (4), is
formulated by taking the other results (1, 2 and 3) into consideration.

15.4.1 A further developed notion of processes

During the 90’s a number of customer-oriented approaches for organisational
development have gained a lot of interest. Examples of such approaches are Business
Process Reengineering, Total Quality Management, and Process Management. All
these approaches emphasise the need to focus on business processes. These approaches
apply a process-oriented view on business performance, which means that
transformation of input to output is in focus. In contrast to a transformative view on
processes there is also the communicative view (e.g. the language/action-oriented
view) (Austin, 1962; Searle, 1969; Habermas, 1984). This view is based on the idea
that communication is not just transfer of information. When you communicate you
also act. As a reaction against the transformative view on processes there also exist a
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number of process-oriented approaches for business modelling1 based on the
language/action perspective. By applying a communicative view on processes
establishment and fulfilment of commitments are emphasised.

These two views, i.e. the transformative and the communicative view on processes are
in conflict with each other. A notion of processes used for developing information
systems needs to be based upon an understanding of how communication is performed
within and between organisations. There is however also a need to understand how
transformation is performed. It is therefore not possible to reduce our understanding of
a business to just communicative acts or material acts. We need to base our
understanding on social action (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000), which has the
consequence that transformative aspects of processes need to be regarded from an
assignment point of view. Assignments are agreed upon, fulfilled and concluded
through communicative and material acts. The transformation of basis to results is part
of the fulfilment of the assignment. This synthesis is depicted in figure 15-1.

Client

Transformation process
 Basis Result

Agree upon  
assignment

Fulfil  
assignment

Conclude 
assignment

ClientProducer

Figure 15-1: Synthesis: Transformation in an assignment context

One of the fundamental characteristics of business processes is client-orientation.
There is therefore a need to understand the ways that interactions with clients are
performed. In business interaction, business acts (Lind & Goldkuhl, 2001) are directed
from the producer to the client as well as from the client to the producer. These
business acts, which are derived from the notion of social action, are part of the
interaction logic between organisations. Genuine business interaction is about
exchanges between producers and clients. A business process consists of a number of
exchanges between a producer and a particular client (Goldkuhl, 1996a; Goldkuhl,
1998a; Axelsson et al, 2000; Lind & Goldkuhl, 2001).

Business acts directed from and to producers need to be prepared and taken care of. It
is essential that proposals and commitments made by producers are founded on their
ability (c.f. Goldkuhl & Nilsson, 2000). Production and deliveries made during
business performance should correspond to the commitments made by the producer.
Producers act on behalf of the organisation(s) (ibid). This means that assignments
taken, i.e. commitments made, need to be deployed within the organisation and

                                             
1 Example of approaches based upon the language/action perspective are Action Workflow (Medina-
Mora et al, 1992), DEMO (Dietz, 1994ab; Reijswoud, 1996), which are influenced by the
conversation-for-action schema (Winograd & Flores, 1986)
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sometimes also transferred to other organisations. Processes can therefore not only be
oriented towards the client. In order to satisfy present and future needs of the client,
interactions need to be performed with other parties related to the organisation. By
focusing on actor relationships, based upon the theory of practice (Goldkuhl &
Röstlinger, 1999), such parties and consequently business acts constituting different
business processes can be identified. There is therefore a need to regard processes as
both clients and producers. Other actors related to business performance are for
example providers and condition creators.

Organisations often have different ways of performing business (Lind, 1996a; Lind &
Goldkuhl, 1997a). This means that there exist variants of business processes. These
variants have implications on the logic of interaction between producer and client,
actor relationships, the ways that transformation is performed and the different
products that are agreed upon and later on delivered.

In order to understand the interaction between the producer and the client a generic-
layered pattern has been developed (Lind & Goldkuhl, 2001). The development of this
pattern has been inspired from Weigand et al (1998ab), who have made an attempt to
integrate a number of L/A-oriented approaches for business modelling to a coherent
wholeness.

The generic-layered pattern model consists of five layers (see figure 15-2); business
act, action pair, exchange, transaction and transaction group. Each higher layer is
derived from lower layers of pattern. A business act, which can be communicative
and/or material, is an act performed by one business party and addressed to the other
business party. An action pair is two interrelated business acts, which are related by
patterns of triggers and responses. An exchange is one or more action pairs dealing
with the same exchange topic. A business transaction consists of four or five distinct
types of exchanges. A transaction group consists of one or (often) more business
transactions preceded by a business interaction of relationship management (a long
term contracting). Relationship management consists of exchanges of two or three
distinct types of exchanges.

Fifth layer

First layer

Second layer 

Third layer 

Fourth layer

Business act

Action Pair

Exchange

Business transaction

Transaction group

Figure 15-2: Layers of generic patterns for business modelling (Lind & Goldkuhl, 2001)

The further developed notion of processes based upon a transformative as well as a
communicative view on processes and empirical findings, implies that:

• there is a need to separate actions performed for potential and particular clients
• processes can not exclusively be regarded as transformation or communication;

transformation needs to be regarded in an assignment context
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• processes can not exclusively be regarded as sequentially related sub-processes;
there exist variants of processes consisting of sequentially related sub-processes

• a one-sided focus on the client is not sufficient; there is also a need to focus on
providers and other parties related to the business

• an asymmetric view on client satisfaction is not sufficient; reciprocal relationships
between client and producer are a condition to emphasise satisfaction for both
parties

Criteria for process determination can be regarded as categories to focus on when
dividing businesses into different business processes. These categories influence
questions to ask and ways to document answers when performing business modelling.
Methods for investigation and development work (e.g. business modelling) are based
upon an underlying perspective. The further developed notion of processes is an
underlying perspective, which includes important categories, on businesses that is the
proposed base for process determination.

15.4.2 Reference model and criteria for process determination

Three fundamental process types can be identified based upon the Theory of Practice
(TOP) (Goldkuhl & Röstlinger, 1999) and the further developed notion of processes
(see section above). These process types are parts identified through the reference
model (see figure 15-3). Since the transformative view is regarded in an assignment
context in the further developed notion of processes, there is a need to distinguish
between delivery processes and providing processes. Delivery processes are processes
that cover the interaction with particular clients and providing processes are processes
that establish conditions for the interaction with the particular client by providing a
basis for possible further refinement. In providing processes actions performed for
potential clients are covered. These actions are oriented towards establishing delivery
potentials. Potential clients can mean any client. Both delivery and providing
processes cover operative work. Other conditions, i.e. work for potential clients,
created for delivery processes, i.e. interaction with particular clients, are for example
product development, instrument development etc. Such aspects are covered in
condition creating processes. The work covered by this kind of processes is
development-oriented for meeting future demands from particular clients.

As a result of the research businesses are regarded as interplay between different
process types in order to create value for particular clients (see figure 15-3). A
business is constituted by a composition of actors producing value for clients by using
basis from providers. A business is therefore a part of a value chain, i.e. a part of a
larger business system. The business is regarded as consisting of the three process
types in which interaction with external parties, such as clients, providers and
condition creators, takes place.

Note that the assignment view on businesses implies that each process consists of
actions for reaching, fulfilling and concluding agreements. Based on the assignment
view on processes there is also a need to ensure that assignments are deployed
throughout the organisation and further transferred to other organisations. This means
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that each process will have a producer role, but also a client role since the process is
dependent on conditions provided and created by other processes or external actors.

The further developed notion of processes claims that processes exist in variants. This
is based on the fact that different actor relationships exist between clients and
producers, and that different products are often offered, specified, refined and
delivered in businesses. Examples of different actor relationships are long-term and
short-term agreements, which implies different interaction patterns such as transaction
group and transaction (see section 15.4.1 above). Products exist in different classes
(c.f. Röstlinger & Goldkuhl, 1999), can be of different types, with different
characteristics. Examples of different product classes are goods for transfer and
treatment of client. Some products can be standardised and some products are
customised, which are the extremities of product types. The possibility of handling
standardised products is determined by the basis needed for a certain product class.
Dependent on the actor relationship and the product handled the interaction with the
particular client will vary. A unique combination of a certain kind of actor relationship
and a certain product determines a delivery variant, i.e. a variant of delivery process.
Each delivery variant includes and supports a logic of interaction.

Condition- 
creating 

processes

Providing 
processes

Delivery 
processes

External client 
(particular)

External provider

External 
condition creator

Business

Figure 15-3: Reference model: Different processes types

Since delivery processes exist in variants there is also a need for providing processes
to exist in variants. This idea is based on the foundation that different delivery variants
need different bases for their refinement of products. The basis used for possible
further refinement in a delivery variant is dependent on the degree of client-
orientation, i.e. the degree of adaptation of the product for the particular client.
Performing business with a high degree of client-orientation implies that delivery
processes cover a lot of the work, and performing business with a low degree of client-
orientation implies that a lot of work is instead covered within providing processes.
There is often a mix of client-orientation in many businesses, which is handled by
variants of delivery processes and consequently variants of providing processes. A
unique combination of basis for and result of providing processes determines a
providing variant, i.e. a variant of providing process.
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Since there exist variants of delivery and providing processes there is a need for
criteria concerning horizontal delimitation of the variants and criteria concerning
sequential relationships between delivery and providing variants. Horizontal
delimitation and sequential relationships can be handled by using matrices combining
aspects for process determination mentioned above (see figure 15-4).

Combinations of criteria from two classes of criteria (product and actor relationship)
constitute horizontal delimitation of delivery processes. Within each criteria class
some criteria are superior to others. By regarding product class as superior to product
type and product type as superior to product characteristics the essentials concerning
products will be focused. By regarding the kind of agreement (short-term vs. long-
term) superior to the kind of producer (internal or external) the essentials concerning
actor relationship will be focused.

Result 1 
(Product)

Result 2 
(Product)

---PV1Basis 1

Basis 2 --- PV2

Product 
1

Product 
2

DV2DV1
Actor rel. 

ship 1

Actor rel. 
ship 2

DV3

DV1 DV2

X---PV1

PV2 X X

DV3

X

---

'HOLPLWDWLRQ RI SURYLGLQJ YDULDQWV �39� 'HOLPLWDWLRQ RI GHOLYHU\ YDULDQWV �'9�

5HODWLQJ SURYLGLQJ DQG GHOLYHU\ YDULDQWV

Figure 15-4: Matrices for horizontal and sequential relationships

The matrices in the figure above indicate a need to sequentially relate variants of
delivery to variants of providing. By relating variants of business processes, i.e.
providing and delivery processes, different variants of refinement can be determined.
Refinement is about transforming basis to products aimed for the external client. This
is in line with the further developed notion of processes, which is based upon but
transcends the transformative view on processes. Variants of transformation are a
consequence of regarding transformation in an assignment perspective. Coming to an
agreement, fulfilling the agreement and concluding the agreement are regarded as
more essential than the ways of transformation handled in the business. The
transformative aspects of the business are however recognised, which is in line with
the unit of analysis used: the notion of social action.

Other condition creating processes are about establishing conditions for the providing
and delivery processes to function. Examples of such tasks found by the empirical
studies are product development, instrument development, marketing, development of
relationships with potential fulfillers etc. In order to manage a client-orientation of the
business, these processes can not function without getting conditions from other
processes. This means that there is often an interplay going in both directions, i.e. from
and to other business processes. Such interplay is handled within contextual overlaps
between the processes. These kinds of processes can be determined by using
categories explicated in TOP (Goldkuhl & Röstlinger, 1999).
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15.4.3 The theory of imperceivable business systems

A method is guidelines for work. Its character is prescriptive. A method tells what to
do in different situations in order to reach certain goals. Methods for information
system development include representational guidelines, i.e. modelling techniques or
notations, as well as procedural guidelines, i.e. how to work and what questions to ask
(Goldkuhl et al, 1998ab). Many times the procedure and notation are tightly coupled
together. Modelling is about asking questions and documenting answers in different
models. General concepts are used when asking questions and are also parts of the
notation. The concepts can therefore be regarded as the glue between procedure and
notation. All methods are based on some implicit or explicit perspective, which
includes values, principles and categories. An example of perspective is the further
developed notion of processes. Methods also consist of framework and co-operation
procedures. I have however so far just taken methodological consequences concerning
procedural guidelines and concepts into consideration. These procedural guidelines
and concepts are based upon the further developed notion of processes and upon
proposed criteria for process determination, which can be regarded as the perspective.

Langefors’ approach for perceiving businesses by regarding a business as a system
with sub-systems on different levels is a way of working that can be called a
compositional approach. Handling information systems in businesses implies investi-
gations, where such investigations are characterised by analysis and design of different
aspects. Investigative work is about moving between detail and wholeness, i.e. shifting
between different layers of abstraction. Such tasks can be handled by using the notion
of systems with inter-related components . Different levels of abstraction imply that
different aspects need to be focused on at different levels. This means that certain
categories, when asking questions and documenting answers, are in the foreground on
a certain level. Other categories are thus in the background or not covered at all.

The way of working proposed by Langefors can however be questioned. The notion of
systems can be applied in different ways. The way a component is constituted depends
on the purpose with the modelling and the underlying perspective. This might have the
consequence that intended categories are not in focus since too much focus is put on
constructing components and not on meaningful models. A reaction against a strict
compositional approach is the contextual approach (Goldkuhl, 1992a). By dividing
systems into different layers of sub-systems one will not arrive at an understanding
concerning how all components are inter-related at a certain level. I claim that
processes are contextually related actions (see also Lind, 1996a). Process-oriented
business modelling can however not be reduced to be only a contextual approach. A
combined compositional, contextual and inductive approach is preferable (Lind &
Goldkuhl, 1997a).

In figure 15-5 methodological consequences of a further developed notion of
processes, the reference model and criteria for process determination have been taken.
The figure shows that different categories are in focus on different levels, i.e. different
concepts to use when asking questions and documenting answers. The categories
generated, i.e. criteria for process determination, should be seen as predetermined
well-founded categories to focus on when dividing businesses into processes. There
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can however be situations when the predetermined categories are not applicable to the
business in focus. Then there is a need to go directly down to the contextual layer and
then generate meaningful parts inductively. This also means that the generated
categories might not always be useful, but the categories should be sufficiently well-
grounded to allow a number of situations to be covered. The arrows in the figure
below indicate ways of working, where a compositional, contextual and inductive
approach is combined.

Business

Condition- 
creating 
process

Providing 
process

Delivery 
process

V1 Vn... V1 Vn... V1 Vn...

Level 5: 
Practice

Level 4:  
Process type

Level 3: 
Variant 
process

Level 2: 
Sub process

Level 1: 
Social action 

(unit of 
analysis)

Figure 15-5: Approach for process determination based on the developed process notion

The figure above shows that one starts out with defining the business by specifying
outer properties according to categories in TOP. In this step one will also classify the
products that are offered, specified, refined and delivered in the business. Based upon
these outer properties it is also possible to move down to the next layer where the
business is divided into the three process types, i.e. inner properties at the second level.
This is done by separating work for potential and particular clients as well as
separating between operative and “development” oriented work. On the next layer
different variants of each process types are determined. This is done by horizontal
delimitation. Each variant process forms a meaningful context consisting of several
overlapping contexts. On the second lowest layer depicted in the figure above different
contexts are given a content and are related to each other. This is done by regarding
actions as components in contexts related to each other. Actions are situated on the
lowest layer, which are regarded as the unit of analysis. Since actions are dependent on
conditions created by other action components in other variant processes for other
process types variant processes can be sequentially related to each other.
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On each level of detail a number of questions can be asked. Examples of such
questions on each level are:

• Practice level
• What different kinds of assignments are handled in the business?
• What classes of products are exposed, specified, refined and delivered?
• Which products are tailor-made for the client?
• What products are standard products?
• What kinds of instruments are used?
• Which providers does the business receive their base from?

• Process type level
• What different kinds of products are delivered to particular clients?
• What products are refined for potential clients?
• What kinds of adaptation are made for particular clients?
• What kinds of development results are refined by the business?
• What different kinds of actor relationship are handled by the business?

• Variant process level
• What unique combination of actor relationship and products exist?
• What unique combinations of bases and results exist?
• Which bases are needed for different delivery variants?

• Sub process level
• What actions are performed?
• What are consequential actions?
• What prerequisites are needed for a certain action?
• Which action type does a certain action represent?

The research does not favour a certain modelling technique, i.e. notation. The aim has
instead been to develop an understanding of categories, i.e. concepts, to focus on in
order to ask appropriate questions and document appropriate answers at different
levels of abstraction. By using such categories people can reach an understanding of a
business’s different business processes in a well-grounded way. This is in line with a
theory- and method-driven approach for business modelling (see Lind & Goldkuhl,
1997a).

The approaches indicated by the figure above (figure 15-5) together with the questions
to ask at different levels of abstraction constitute the theory of imperceivable business
systems. This theory, which is a synthesis, transcends contradictions in the thesis (a
system-oriented view for perceiving businesses) and in the antithesis (a process-
oriented view for perceiving businesses).

15.5 Implications

The research has several implications for different areas. The research is aimed
towards researchers and practitioners who have an interest in business and system
development. The research deals with a subject that concerns aspects to put in the
foreground in businesses in order to capture the essentials when performing
investigation and development efforts. The research has highlighted a need for
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becoming aware of essentials as well as proposing some essentials in line with the
notion of business processes. Such essentials are variants, actor relationships, different
kinds of clients, products etc. Since modelling efforts need to be efficient, it is
necessary to make well-grounded reflections about essentials to focus on at different
levels of abstraction.

Business modelling is about asking questions and documenting answers. Since
business models are simplifications there is a need to be aware of what questions to
ask and how to document the answers in different situations. When one wants to adopt
a process-oriented view on the business, categories developed in this research can be
used for such task.

An approach for business modelling, i.e. way of working, inspired by Börje Langefors’
concept for perceiving businesses has been proposed. This approach combines a
compositional, contextual and inductive approach in order to reach a coherent
documentation of the business covering different levels of abstraction. It recognises
the need for contextual understanding based upon the notion of social action as well as
the need for sometimes developing knowledge on a detailed level in order to find
categories that can be used for determination on higher levels. When performing
business modelling it is necessary to combine a theory- and method-driven approach in
order to capture the essentials of the business.

Dividing businesses into business components needs to be done on good foundations.
By the notion of systems governing and governed systems are in focus. As a reaction
against such a notion, there are many arguments for a client-oriented view. One result
of this research is a solid foundation for dividing businesses into processes, which
recognises external demands. Business processes are perceived as contextually related
actions with the aim to fulfil needs for the external client, which is a synthesis based
upon the notion of systems and the notion of business processes.

When performing development of information systems and other development efforts
there is a need to establish good conditions for further development work.
Development of information systems needs to be based on a communicative view on
businesses, where material acts are understood in a communicative context. Such a
view on the business with supporting information systems is the basis in the synthesis
developed in the research. This synthesis reflects a combination of transformative and
communicative foundations for understanding businesses. Such foundations should
also be in focus in other focal areas, such as problems, goals, strengths etc, when
performing development work.

It is important to notice that the result of the research is a theory of how to perceive
businesses. In order to implement business processes in the business there is a need to
take organisational and responsibility aspects into consideration. Through the research
meaningful abstractions have been proclaimed for, which can be used as a basis for
organising the business. It is common that businesses that perform development work
focus too much on responsibility and thereby forget about the essentials: to ensure that
value is created for clients. The knowledge developed from this research is a preceding
step for organising the business. Using the notion of business processes as a basis for
organising is, however, a matter for further research.
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Bilaga 1:1

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML, JW Datum Version Referens Sida
 1995-02-19 1 Pgdirpr 1

Avser: Affärsprocess: Direktproduktionskund (Structo)
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Bilaga 1:2

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML, JW Datum Version Referens Sida
 1995-02-19 1 Pgstand 1

Avser: Affärsprocess: Standardlagerkund (Structo)

Orderförfarande 
(S2)

Kapning/Utplockning  
ur standardlager 

(S3)

Skeppning 
(S4)

Lagerhållning 
(F2)

Hantering av lev. 
fakturor 
(Lev1)

Hantering av 
kundfakturor 

(Kund1)

Offertframställning 
(S1)

Transport- 
planering 

(TP1)

Lagerbevakning 
(F1)

Planering av 
produktion (P1)

Produktion 
(P3)

Produktions- 
start (P2)

Lagerhållning - 
ämnen (Ä2)

Ämnesinköp 
(Ä1)

Eventuellt Eventuellt

Reklamations- 
hantering- kund 

(Rekl-k) Reklamations- 
hantering- leverantör 

(Rekl-l)
Eventuellt

Eventuellt

[Kund]

 ELR 

[Kund]



Bilaga 1:3

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML, JW Datum Version Referens Sida
 1995-02-19 1 Pgheltr 1

Avser: Affärsprocess: Heltradingkund (Structo)
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Bilaga 2:1

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML, US Datum Version Referens Sida
 1996-05-31 1 Block 1

Avser: Affärsprocess: Blockorderförsäljning till butikskedjor (Nässjö Inredningar)

Offertförfarande

Fakturering & 
Utlastning

Blockorderförfarande

Avrop

Hantering av 
kundfakturor 

(Kund1)

Offertgenomgång / 
kalkyl

ELR

Ny kund

Gammal kund 
känd produkt Specificering av 

kundönskemål

Reklamationshantering 
(Rekl)

Eventuellt

Eventuellt

Planering av produktion / 
inköp

Produktion

Lagerhållning

Affärsprocess 
specialtillverkning

[Kund]

[Kund]



Bilaga 2:2

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML, US Datum Version Referens Sida
 1996-05-31 1 Spec 1

Avser: Affärsprocess: Specialtillverkning (Nässjö Inredningar)
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Bilaga 3:1

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML Datum Version Referens Sida
 1997-02-25 1 Pr-nynyd 1

Avser: Försäljningsprocess: Ny kund – ny order (divisionskontor1) (Tambox)
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1Hanteringen för Jönköping och Skene divisionskontor är likartad på denna övergripande beskrivningsnivå



Bilaga 3:2

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML Datum Version Referens Sida
 1997-02-25 1 Pr-befnyd 1

Avser: Försäljningsprocess: Befintlig kund – ny order (divisionskontor1) (Tambox)
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1Hanteringen för Jönköping och Skene divisionskontor är likartad på denna övergripande beskrivningsnivå



Bilaga 3:3

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML Datum Version Referens Sida
 1997-02-25 1 Pr-befrepd 1

Avser: Försäljningsprocess: Befintlig kund – repeat order (divisionskontor1) (Tambox)
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Bilaga 4:1

HANDLINGSGRAF

Utfärdare: ML, GG, Datum Version Referens Sida
SF, HD 1996-09-23 1 ABB-Tjanst 1

Avser: Tjänstebegreppets betydelse i olika faser i verksamhetens sätt att göra affärer (ABB Infosystems)



Bilaga 5:1

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML, US Datum Version Referens Sida
 1996-12-06 1 Pr-flage 1

Avser: Affärsprocess: Försäljning av standardprodukter (Ragnars Inredningar)
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Bilaga 5:2

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML, US Datum Version Referens Sida
 1996-12-06 1 Pr-fbuti 1

Avser: Affärsprocess: Försäljning av butiksinredning (Ragnars Inredningar)
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efterkalkylering

Inköpshantering

Inleveranskontroll

Leverans till 
Nässjö 

inredningar

[Nässjö 
inredningar]

ELR 



Bilaga 6:1

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML Datum Version Referens Sida
 1998-09-10 1 Pr-vphpk 1

Avser: Vårdprocesser hos Hallsbergs psykiatriska klinik



Bilaga 7:1

PROCESS GRAF

Utfärdare: Ref. grupp Datum Version Referens Sida
 1998-04-18 4 Pr-nyutv 1

Avser: Samspel mellan uppdragsprocesser med fokus på uppdragsrelationer (Astra Draco)

Mindre 
nyutvecklings- 

uppdrag

Förvaltnings- 
uppdrag

Utvecklings- 
uppdrag

Kunskaps- 
förmedlings- 

uppdrag

Utvärderings- 
uppdrag

Kunskaps- 
förmedling 

(samordnings- 
uppdrag)

Kunskaps- 
förmedling 

(seminarium, 
kompetens- 
överföring)

Nyutveckling/ 
större vidare- 

utveckling

Anpassning av 
standardsystem

Mindre 
nyutveckling

Förvaltning av 
befintliga 

system

Produktansvar

Utvecklings- 
uppdrag

Mindre 
nyutvecklings- 

uppdrag

Kunskaps- 
förmedlings- 

uppdrag

Förvaltnings- 
uppdrag

Produkt- 
ansvars- 
uppdrag

Utbildnings- 
uppdrag

Förvaltnings- 
uppdrag

Utvecklings- 
uppdrag

Marknads- 
förings- 
uppdrag

Metodutveckling

Metod- 
utvecklings- 

uppdrag

Metod- 
utvecklings- 

uppdrag

Marknads- 
förings- 
uppdrag

Metod- 
användnings- 

uppdrag



Bilaga 7:2

PROCESS GRAF

Utfärdare: Ref. grupp Datum Version Referens Sida
 1998-03-30 2 Pr-nyvid 1

Avser: Uppdragsprocess: Nyutveckling / större vidareutveckling (Astra Draco)

Behovs- 
diskussion

Generering av 
kravspec 
[Enhet]

ELR

[Enhet] [IT- 
avdelning]

Framtagning av kravspec 
[SU-sektion <-> Enhet]

Generering av 
projektplan

Relevans- 
bedömning av 
internprojekt

ELR

Fastställande av 
projektplan

Projektplan 
(fastställd)

Variant- 
process

Variant- 
process

Variant- 
process

Iterativ utvecklingAnalys / design

Realisering &  
test

Produktions- 
sättning

Överlämnande

[Enhet]



Bilaga 7:3

PROCESS GRAF

Utfärdare: Ref. grupp Datum Version Referens Sida
 1998-03-30 1 Pr-förv 1

Avser: Uppdragsprocess: Förvaltning av befintliga system (Astra Draco)

Krav- 
formulering

[Enhet]

Krav- bedömning

Beslut om 
ändring

Överlämnande

[Enhet]

Realisering och test 
av ändring

Detaljplanering

Produktions- 
sättning

Beslut om 
datavård

Beslut om 
drift & 

underhåll

ELR

Felanalys

[SU- 
sektion]

Bearbetning av 
svar

Supportfråga

EV

Leverans av svar



Bilaga 7:4

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML Datum Version Referens Sida
 1998-04-18 1 Pr-mu 1

Avser: Uppdragsprocess: Metodutveckling (Astra Draco)

[QiCS]

Möjlighets- 
bedömning

Genomförande

Förslags- 
genereing

[Astra 
Draco]

Metodanväning 
[Enhet/IT/SU]

Förankring / 
insäljning

Erfarenheter 
och idéer

[SU/IT] [Enhet]



Bilaga 7:5

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML Datum Version Referens Sida
 1998-04-18 1 Pr-produkt 1

Avser: Uppdragsprocess: Produktansvar (Astra Draco)

[Su- 
sektion]

Detaljplanering 
[SU / Lev.]

Realisering 
(installation / 
konfigurering)

Krav- 
formulering

[Leverantör 
/ Astra]

[IT-avd 
(DoT, 
ITC)]

[Enhet]

Supportfråga

Beslut om 
ändring

[Su- 
sektion]

[IT-avd 
(DoT, 
ITC)]

[Enhet]

Bearbetning av 
svar

[Leverantör 
/ Astra]

Fråga ang. 
licenser / 

installtioner

Bearbetning av 
svar



Bilaga 7:6

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML Datum Version Referens Sida
 1998-09-15 1 Pr-upad 1

Avser: Samspel Astra Dracos uppdragsprocesser (ny indelning)



Bilaga 8:1

PROCESS GRAF

Utfärdare: ML, US, JK Datum Version Referens Sida
 1998-06-09 1 AFTM 1

Avser: Verksamhetsprocesser (förutsättningsskapande och affärsprocesser) och deras samspel (Torvalds Trävaru)

 Sekundär-  
 försäljning

Primär-  
försäljning

Bi- 
produkt 

Sekundär- 
produkt

Mellan- 
lager

 Anskaffning  
 och förädling  
 till mellanlager

[Virkes- 
lev.]

[Skogs- 
ägare]

[Timmer- 
lev.]

[C-kund]

[A-kund]

Råvaruinköp

Virkesinköp Sågning

Lagerhållning

Prognostisering

Avropshantering

Produktions- och 
leveransplanering

Exponering av 
sekundärprodukter

Produktion 
(vidareförädling)

Fakturering Leverans

[C-kund][A-kund]

Kontaktetablering

Sortimentsspec.

Utvärdering

Förhandling/ 
kontraktering

Exponering av 
sekundärprodukter

Produktion 
(vidareförädling)

Fakturering Leverans

[B-kund]

Exponering av 
sekundärprodukter

Bedömning om 
vidare åtgärd

Produktion 
(vidareförädling)

Fakturering Leverans

[C-kund]

Fakturering

Leverans

Försäljning

[C-kund]

[C-kund]

[C-kund]

[C-kund]

[C-kund] [B-kund]

 
 
 
 
 
 

 Etablering  
 av kund- 
 standard

Försäljning 
av bi-pro-  
dukter



Bilaga 9:1

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETSFLÖDE

Utfärdare: ML Datum Version Referens Sida
 2001-01-15 1 Sjök 1

Avser: Verksamhetsflöde hos Sjöfartsverkets sjökarteavdelning (del1)

 Svensk Lots -  
   nyutgåva

UFS-hantering  

Sjömätning  

Planering

Granskning

Tryckning

Rekognosering

Originalframt.
Offertförf.

[Styrgrupp]

Planering

Förberedelse

Sjömätning

Bearbetning, 
utvärdering

Upprätthållande 
av aktuell data 

Rättelse- 
samordning (inkl 

ändringshant.)

Navigations- 
varning

UFS

[Uppgiftslämnare]

Kontroll av 
ärende

UFSning

Registrering

Försäljning    
Svensk Lots  

Orderhantering

Plockning & 
packning

Fakturering

[Kund]

[Kund]

Lagerhållning

[Styrgrupp]



Bilaga 9:2

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETSFLÖDE

Utfärdare: ML Datum Version Referens Sida
 2001-01-15 1 Sjök 1

Avser: Verksamhetsflöde hos Sjöfartsverkets sjökarteavdelning (del 2)

   Framtagning  
   av veckans UFS

Försäljning    
sjökort      

  Produktion och lager-  
    hållning av sjökort

Upprätthållande 
av aktuell data 

Rättelse- 
samordning (inkl 

ändringshant.)

Förberedelse 
tryckning (original, 

upplaga)

Lagerhantering - 
sjökort

Tryckning

Framtagning av 
nya sjökort

Navigations- 
varning

UFS

Orderhantering

Plockning & 
packning

Betalnings- 
hantering

[Kund]

[Kund]

Prenumeration     
UFS      

Abonnemangs- 
hantering

Utskick av UFS

Betalnings- 
hantering

[Kund]

[Kund]

Layout av 
veckans UFS

Tryckning



Bilaga 10:1

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETSFLÖDE

Utfärdare: ML Datum Version Referens Sida
 2001-01-20 1 TBIF 1

Avser: Verksamhetsflöde: Informations- och förmedlingsverksamhet (Turistbyrån)

Förmedlingsverksamhet

Informations-  
verksamhet

Kundkontakt 
genom annan 

verksamhet

Behovsanalys

Förfrågan 
[Kund]

Samman- 
ställning

Fax över 
behov

Förfrågan 
[Kund]

Samman- 
ställning av 
relevant info

Utskick av info

[Kund]

Behovsanalys

Direktkontakt 
[Kund]Bokning

"Leverantör"

Bekräftelse- 
hantering

Bekräftad 
bokning

Provisions- 
hantering

Framtagning av 
överenskommelse 

om förmedling

[Klient som 
har behov av 
förmedling 
av förmåga

"Info- 
material" om 
förmedlings- 

behov

EV  

EV  
Behovsanalys

Muntlig 
förmedling av 

svar

och / eller

Förmedlad 
tjänst

[Klient som har 
behov av 

fullföljande]

[Klient som har 
fått förmedlings- 

behov 
tillfredsställt]



Bilaga 10:2

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETSFLÖDE

Utfärdare: ML Datum Version Referens Sida
 2001-01-20 1 TBFV 1

Avser: Verksamhetsflöde: Försäljningsverksamhet (Turistbyrån)

Paketutveckling

Försäljning av  
rundturspaket

Försäljning av  
paket till kund

Idé-  
utveckling

"Leveran- 
törer"

Sammanställning 
av paket

Förhandling om 
ingående delar

Marknadsföring

Förfrågan 
[Kund]

Behovsanalys

Betalnings- 
hantering 
[TB, Kund]

Hantering av 
preliminära 
bokningar

Hantering av 
leverantörs- 

fakturor

Sammanställning 
och utskick av 

biljetter/vouchers

[Kund]

Behovsanalys

Fakturering 
[TB -> kund]

Boknings- 
förfarande

Offertförfarande

Order-  
förfarande

"Leverantörer"

Hantering av 
leverantörs- 

fakturor

[Kund]

[Kund]



Bilaga 11:1

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETSFLÖDE

Utfärdare: ML Datum Version Referens Sida
 2001-01-27 1 Net 1

Avser: Verksamhetsflöde hos NetShop

Webbaserad          
affärsprocess         

Exponering av 
verksamhetens 

produkter

[Kund]

Orderläggning 
[hos NetShop]

Inköp av 
produkter 
[NetShop]

[Produkt- 
leverantör]

Bekräftelse- 
hantering 
[NetShop]

Betalning

Faktura

Beställning 
av produkt

Leverans- 
besked

[Logistik- 
partner]

[Kund- 
reskontra- 

partner]

Beställning 
av leverans

[Kund]

Utveckling av 
relationer med 

produktleverantörer

Utveckling och 
leverans av 
systemstöd 

[Systemleverantör]

Support 
(FAQ, problem- 

lösning)

[Kund]
Utvecklings- 

idéer

Produkt

Produkt



Bilaga 12

HANDLINGSGRAF

Utfärdare: ML Datum Version Referens Sida
2001-07-17 1 H-EX1 1

Avser: Exempel på handlingsgrafer



Bilaga 12

HANDLINGSGRAF

Utfärdare: ML Datum Version Referens Sida
2001-07-17 1 H-EX2 2

Avser: Exempel på handlingsgrafer
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