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SAMMANFATTNING
De Internetbutiker som skapades under senare delen av 1990-talet, präglades av snabb
etablering och deras övergripande mål var att ta så stora marknadsandelar som möjligt. Detta
högt prioriterade krav på snabbhet var en av anledningarna till att dessa företag ofta tog hjälp
av partners för att sköta delar av verksamheten. På detta sätt skapas imaginära
organisationer, som via webben erbjuder varor och tjänster till sina kunder. Dessa företag
fokuserar på sin kärnkompetens och låter denna kompletteras med andra externa aktörers
kompetenser. För att lyckas måste man erbjuda sina kunder minst samma priser, kvalitet och
service som en traditionell butik, vilket kräver en verksamhet med hög processeffektivitet och
-kvalitet. Denna avhandling fokuserar på vilka faktorer som är avgörande för att dessa
önskvärda effekter ska kunna uppnås, vilket också innebär att brister och problem kommer att
beröras.
I två fallstudier har studerats hur dessa imaginära organisationers olika informationssystem,
och den informationssystemarkitektur de bildar, stödjer affärsprocessen i syfte att nå
önskvärda effekter. Organisationernas aktörer, och den aktörsstruktur de bildar, har också
studerats för att klargöra stöd till affärsprocessen.
Studiens resultat visar att samverkan mellan den imaginära organisationens
informationssystem och aktörer är av central betydelse för att nå dessa effekter. Den visar
också på problem som finns i detta sammanhang. För att uppnå denna goda samverkan mellan
informationssystem krävs en hög kvalitet i densamma, något som också är av stor vikt för att
uppnå förtroende och tillit i den samverkan som sker mellan aktörer inom den imaginära
organisationen. För att nå en hög förändringsbarhet och följsamhet i den imaginära
organisationens processer, är det nödvändigt att fokusera på systemstrukturering, både intern
och extern. Studien pekar också på de rationaliseringseffekter som kan uppnås genom ett högt
utnyttjande av modern informationsteknik.
Arbetet har bedrivits inom ramen för IDA:s Företagsforskarskola med finansiellt stöd från
KK-stiftelsen och Technology Nexus AB.

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 informationssystem i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, modeller, metoder, arbetsformer och datorverktyg avseende systemutveckling. Olika utvecklings/förändringssituationer kan studeras som planering/styrning, analys/utredning/specificering,
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.
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Informationssystemarkitektur och aktörssamverkan som förutsättningar för affärsprocesser, är skrivet av Per-Arne Segerkvist, industridoktorand vid Institutionen för
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1 Inledning
I detta inledande kapitel går jag igenom bakgrunden till avhandlingen och det
problemområde som mina forskningsfrågor berör (avsnitt 1.1). Avhandlingens
övergripande syfte och mål tas upp avsnitt 1.2. De funderingar och undringar jag har
konkretiseras i mina forskningsfrågor och i avsnitt 1.3 ges en utförligare beskrivning
av dessa. För att klargöra vad som ligger inom och utom problemområdet görs en
avgränsning och denna framgår av avsnitt 1.4. I ett arbete av denna typ används ett
antal begrepp. Det är viktigt att klargöra och förklara dessa begrepp, vilket görs i
avsnitt 1.5. Slutligen redogör jag för hela avhandlingens disposition i det avslutande
avsnittet1.6.

1.1 Bakgrund och problemområde
Internet hade under 1990-talet en mycket kraftfull utveckling, som närmast kan liknas
vid ett logaritmiskt förlopp. Både antalet värddatorer som är anslutna till Internet och
antalet användare som har möjlighet att koppla upp sig mot nätet1, har utvecklats
kraftfullt2. Det var under åren 1994-1995 som nätet blev känt bland den stora
allmänheten. Den drivande faktorn var att den första webbläsaren då hade utvecklats,
vilket gjorde det möjligt att på ett enkelt, billigt och användarvänligt sätt koppla upp
sig mot Internet. Denna första version, vars namn var Mosaic, utvecklades av ett team
forskare i forskningslaboratoriet CERN i Schweiz (Kalakota och Whinston, 1997).
Mosaic var grunden till Netscapes’ webbläsare, som snabbt fick ett stort genomslag på
marknaden. Idag finns två dominerande webbläsare: Netscape Navigator och
Microsoft Internet Explorer.
Detta kan nu betraktas som historia, men var upptakten till det genomslag som
webbtekniken fått och därigenom möjliggjort att både företag och privatpersoner, på
ett enkelt sätt, kan få access till Internet. Denna höga tillgänglighet har lagt grunden till
förändrade affärsmodeller. Både det sätt på vilket företag och myndigheter
kommunicerar med varandra, men även det sätt på vilket vi som privatpersoner
kommer i kontakt med och kommunicerar med företag och myndigheter. I SIG
Security (1999:73) formuleras dessa nya möjligheter på följande sätt:
”Den störst påverkan som webbtekniken har haft ur ett affärsperspektiv är att
slutanvändaren såsom konsumenter, affärspartners och medborgare kan kommunicera
direkt in i datorsystemen. Detta har utmanat och i många fall dramatiskt förändrat de
traditionella affärsmodellerna, genom att olika steg i affärskedjan har kunnat
effektiviseras eller till och med rationaliseras bort. Istället för att köpa varor och
tjänster via återförsäljare och detaljister, kan företag och konsumenter handla direkt
av tillverkare, importörer och grossister.”
Under de senaste åren har ett stort antal aktörer etablerat sig på Internet. En del av
dessa aktörer har vänt sig direkt mot konsumenter och säljer olika varor och tjänster. I
1

Begreppet Internet och ”nät” eller ”nätet”, kommer i denna avhandling att användas som synonyma begrepp.

2

För en redovisning av antalet värddatorer anslutna till Internet, se http://www.isc.org/ds/hosts.html.
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många avseenden kan denna typ av handel, riktad mot privatpersoner, jämföras med
postorderverksamhet. Den största likheten mellan Internetbutiker och postorder, ligger
i att man har separerat informations- och materialflödet (Falk, 1997). I en vanlig
detaljhandelsbutik, hanteras båda dessa flöden inom butiken. När en kund besöker en
butik får han/hon dels information om de varor som erbjuds och kan även se och
fysiskt undersöka de varor som är av intresse. Om kunden väljer att köpa varan, kan
han/hon ta med sig den direkt från butiken och hjälper därigenom till med leveransen
av varan. Så är inte fallet när man handlar i en Internetbutik eller via postorder. När det
gäller Internetbutiken distribueras information via Internet och man kan via sin
webbläsare ta del av varuutbudet. När man handlar via postorder, får man motsvarande
information förmedlad i en katalog som distribueras till potentiella kunder. När en
beställning skett levereras varorna hem till kunden. Detta gäller både postorder och
Internet-butiker. Materialflödet är således skilt från informationsflödet. Det finns dock
även skillnader mellan postorderhandel och handel via Internet. En stor skillnad är att
en Internetbutik ständigt kan uppdatera utbudet och information om varor (priser, olika
egenskaper, osv.). En annan skillnad är den globala tillgänglighet som Internet
erbjuder.
De Internet-butiker som var först präglades av snabb etablering (Evans och Wurster,
1999) och det övergripande målet var att ta så stora marknadsandelar som möjligt. Det
faktum att snabbhet var högt prioriterat var en av anledningarna till att företagen ofta
tog hjälp av partners för att sköta delar av verksamheten såsom logistik och vissa
ekonomifunktioner.
På detta sätt skapas imaginära organisationer (se Figur 1), som via webben erbjuder
varor och tjänster till sina kunder (både privatpersoner och företag). Den eller de
personer som, i dessa imaginära organisationer, är drivande fokuserar på affärsidén
och den kärnkompetens som man vill bygga den egna enheten runt. Hedberg et al
(1994) benämner den individ eller den grupp som är drivande för imaginatör och
imaginatören har också en uppfattning om den egna juridiska enhetens kärnkompetens.
Denna kompetens kompletteras med andra externa aktörers3 kompetenser. Dessa
externa aktörer är enskilda juridiska bolag och bildar tillsammans med imaginatören
en struktur av aktörer (här kallad aktörsstruktur) som utgör den imaginära
organisationen. I Figur 1 representeras imaginatören av Aktör A och Aktör B, C, D
och n är exempel på externa aktörer.
Dessa imaginära organisationer måste erbjuda sina kunder minst samma priser och
service som en traditionell butik (Ghosh, 1998). För att man som kund ska handla
varor, i dessa företag, så måste det vara bekvämt, upplevas seriöst och säkert,
leveranser måste ske snabbt och utlovade leveranstider måste hållas. Det bör dessutom
vara billigare än om jag går till en traditionell butik.

3

Hedberg et al talar om partnerföretag istället för extern aktör.
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Figur 1 Schematisk illustration av avhandlingens kontext
Detta innebär att man måste ha en kostnadseffektiv verksamhet, en väl fungerande
distribution med korta leveranstider, en stor kundkrets samt produkter och tjänster som
håller hög kvalitet. Verksamhetens affärsprocess4 måste vara designad på ett sätt så att
dessa effekter kan uppnås. För att realisera en affärsprocess på nätet krävs också ett
stort inslag av informationssystem och informationsteknik5, vilket också i många
avseenden är det som möjliggör denna typ av affärer.
”Företagens nästan obegränsade möjligheter att kommunicera elektroniskt,
informationsteknikens
kunskapshöjande
egenskap
och
digitaliserade
informationsflöden utgör tillsammans grunden för sänkta kontaktkostnader och
därigenom den nya affärslogiken.” (Falk, 1997:17)
De olika aktörer som ingår i den imaginära organisationen har olika typer av
informationssystem som stödjer deras respektive verksamhet (se Figur 1). Att få dessa
aktörer och deras respektive informationssystem att samverka på ett optimalt sätt, är
ingen lätt uppgift. Det är samtidigt av stor betydelse att så sker i syfte att nå de effekter
som nämndes ovan.
Axelsson och Goldkuhl (1998:13) talar om vikten av systemsamverkan över större
avstånd. Det blir allt viktigare att knyta samman system över större avstånd och mellan
olika organisationer, s.k. interorganisatorisk systemsamverkan. I och med detta ökar
betydelsen av struktureringsfrågor och dessa expanderar från att bara vara inomorganisatoriska till att även inrymma inter-organisatorisk problematik (ibid).
4

Jag menar här hela den imaginära organisationens affärsprocess.

5

Jag kommer att konsekvent använda begreppet informationsteknik, som ett samlingsbegrepp för utnyttjandet av
datorrelaterad teknik och Internet för informationshantering. (Källa: Svenska Datatermgruppen,
http://www.nada.kth.se/i18n/dataterm/)
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I SIG Security (1999:68-69) omnämns tre områden som är av stor vikt för ett företags
konkurrensförmåga: organisation, processer och informationsteknik. Organisation
främst i form av kunskap och kompetens, processer i form av metodik och de rutiner
man använder för att utföra olika uppgifter och informationsteknik för
informationsbehandling och samverkan. Rätt utnyttjade och kombinerade ger dessa
önskvärda effekter i form av snabbhet och effektivitet med tillräckligt bra kvalitet och
god ekonomi.
Fredholm (1997) talar om elektroniska affärer och vikten av att samordna
informationssystem i syfte att nå önskvärda effekter i form av kortare ledtider, lägre
kostnader, ökad service och högre kvalitet (färre fel genom att manuella rutiner kan
elimineras). Rätt utnyttjad kan elektroniska affärer ge betydande strategiska fördelar
och öka företagets konkurrensförmåga. Fredholm talar också om imaginära
organisationers framväxt som en konsekvens av företagens allt större fokusering på det
man är bra på, dvs företagens kärnverksamhet och kärnkompetens. Samverkan mellan
informationssystem är en avgörande och kritisk faktor för att dessa organisationer över
huvudtaget kan etableras och existera.
Mina forskningsfrågor i denna avhandling fokuserar på just detta problemområde. De
imaginära organisationer som studeras, säljer varor via webben, varför benämningen
WebBaserad Imaginär Organisation (WBIO) kommer att användas som begrepp för
denna typ av organisation6. De WBIO som studeras och fokuseras i avhandlingen är
sådana som framförallt säljer till konsumenter och tillhör därmed kategorin företagtill-konsument7.
Avhandlingens problemområde kan formuleras enligt följande:
Att få en webbaserad organisations aktörer och deras respektive informationssystem
att samverka på ett optimalt sätt är en kritisk framgångsfaktor för att uppnå önskvärda
effekter i organisationens affärsprocess. Med önskvärda effekter menas
processeffektivitet (kortare ledtider, lägre kostnader, ökade intäkter, …) och
processkvalitet (god kvalitet och service i de tjänster och produkter som produceras).
Denna avhandling fokuserar på vilka faktorer som är avgörande för att dessa
önskvärda effekter ska kunna uppnås. Detta innebär också att brister och problem
inom området kommer att beröras.

1.2 Avhandlingens syfte
Det primära syftet med avhandlingen är att förstå den typ av organisation som WBIO
utgör och hur samverkan sker ur ett informationssystem- och aktörsperspektiv. I en
verksamhet som består av flera interna och flera externa aktörer som ska samverka
inom ramen för en affärsprocess, är informationssystemen och dess inbördes struktur
av stor betydelse, likväl som den struktur de ingående aktörerna bildar. Såsom nämnts
ovan ligger fokus på de interorganisatoriska aspekterna av dessa samverkansformer.
6

Andra exempel på vanliga benämningar är Internetbutik, Internetshop, webbutik, elektroniska marknadsplatser.

7

Man brukar tala om två stora kategorier av elektronisk handel: den mellan företag (företag-till-företag) och den
mellan företag och konsumenter (företag-till-konsument). På engelska är motsvarande begrepp business-tobusiness och business-to-consumer.
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Att förstå denna samverkan, samt de förutsättningar och faktorer som utgör grunden
för affärsprocessens önskvärda effekter, är viktigt för att kunna utveckla och förändra
verksamheter. I avsnitt 1.3 sker en utvidgning av detta syfte till mera specifika
frågeställningar.
Ett annat syfte är att förmedla denna kunskap till personer som arbetar med utveckling
och förändring av verksamheter och jag anser att dessa utgör en viktig målgrupp. I
detta arbete ingår ofta Internet och webbteknik som en naturlig del. Detta
världsomspännande kommunikationsnät och den informationsteknik som följt i dess
spår har stor påverkan på affärsmodeller och samverkansformer. Vi är bara i början av
denna utveckling, vilket medför att behovet av erfarenheter och kunskap inom området
är stort. Förhoppningen är att denna avhandling inte bara ökar kunskapen för min egen
del, utan även för den målgrupp jag nämnde ovan, dvs personer som arbetar med
utveckling och förändring av verksamheter.
Under min tid som forskarstuderande inom VITS-gruppen har jag kommit i kontakt
med det handlingsteoretiska perspektivet, som har sin grund i bl.a. talaktsteori
(Habermas, 1984; Searle, 1969). I detta perspektiv, som närmare beskrivs i kapitel 3,
har aktörsbegreppet en framträdande roll. Individer och organisationer agerar som
aktörer och utför handlingar för att påverka sin situation och omgivning. Även
informationssystem kan ses som artefakter som utför handlingar. Reglerna för hur
dessa handlingar utförs är programmerade av den/de som designat systemet. Ett
informationssystem kan i detta perspektiv ses som ett verktyg i händerna på en
organisation eller oss som individer med syfte att underlätta de handlingar vi vill
utföra. Detta perspektiv har inspirerat mig och jag kommer i denna avhandling att dels
redogöra för grunderna för det handlingsteoretiska perspektivet och även göra
referenser till och jämförelser med detta perspektiv.
Jag har personligen varit yrkesverksam under 20 år och har under den tiden sysslat
med olika aspekter rörande utveckling av informationssystem och verksamheter. Att
kunna använda kunskapen från denna avhandling i min fortsatta praktiska
yrkesutövning är ett annat viktigt mål för mig.

1.3 Forskningsfrågor
Den övergripande forskningsfrågan är starkt kopplad till mitt primära syfte med
avhandlingen, nämligen att studera hur samverkan sker inom en webbaserad imaginär
organisation:
Hur stödjer olika samverkansformer affärsprocessen inom en webbaserad imaginär
organisation, i syfte att nå önskvärda effekter?
De olika samverkansformer jag här åsyftar är dels hur olika informationssystem
samverkar och den informationssystemarkitektur som dessa informationssystem utgör.
Dels syftar jag på de aktörer, både interna och externa, som utgör WBIO och hur
denna struktur av aktörer samverkar och stödjer affärsprocessen. Av detta kommer två
följdfrågor, som ska ses som preciseringar av den övergripande frågan:
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1. Hur stödjer olika informationssystem, och den informationssystemarkitektur de
bildar, affärsprocessen i syfte att nå önskvärda effekter?
2. Hur stödjer olika aktörer, och den aktörsstruktur de bildar, affärsprocessen i syfte
att nå önskvärda effekter?
Begreppen
informationssystem,
informationssystemarkitektur,
aktörer
och
aktörsstruktur kommer att förklaras längre fram i kapitel 3. Här nedan ges en
kortfattad beskrivning av begreppen.
Med informationssystemarkitektur avses hur olika informationssystem samverkar med
varandra och verksamheten i övrigt. Viktiga aspekter att studera är hur olika delar eller
funktioner i verksamheten stöds av informationssystem och hur man har fördelat
ansvaret för både informationssystemen och den information som behandlas i dessa.
På samma sätt som när det gäller aktörsstrukturen, så ligger fokus för
informationssystemarkitektur på det interorganisatoriska planet, dvs samverkan mellan
olika externa aktörers informationssystem. Det finns olika typer av
interorganisatoriska informationssystemarkitekturer och detta kommer närmare att
beskrivas i avsnitt 3.2.3. Till viss del kommer även de olika aktörernas interna
informationssystemarkitektur
att
beröras,
dvs
deras
intraorganisatoriska
informationssystemarkitektur. Det kan vara relevant i de fall där det krävs för att förstå
helheten, sett ur ett interorganisatoriskt perspektiv. Framförallt gäller detta
imaginatörens interna informationssystem och samverkan mellan dessa.
Med aktörsstruktur menas hur WBIO är uppbyggd av interna och externa aktörer och
hur dessa samverkar och stödjer affärsprocessen. Interna aktörer är avdelningar eller
enheter inom imaginatörens organisation och externa aktörer är enskilda juridiska
företag som samarbetar med imaginatören. Intressanta aspekter att studera är vilka
rolluppdrag (avtal) som finns mellan dessa juridiska enheter, vilka faktorer som varit
avgörande då man valt att kontraktera en extern partner, samt vilka kärnkompetenser
olika enheter har. Detta innebär ett fokus på att studera den interorganisatoriska
samverkan mellan olika juridiska enheter inom WBIO. När det gäller imaginatörens
juridiska enhet kommer också dess interna organisationen att analyseras.
Till stor del sker den formella, operativa affärssamverkan mellan aktörerna i WBIO
via deras respektive informationssystem. Detta innebär att de två olika områden som
forskningsfrågorna berör till viss del är överlappande (se Figur 2).
I forskningsfrågorna används begreppet stödjer och då åsyftas vilken förmåga eller
vilka förutsättningar som ges i form av informationssystemarkitektur och
aktörsstruktur och på vilket sätt dessa påverkar affärsprocessens genomförande. Denna
påverkan resulterar i olika önskvärda effekter när affärsprocessen genomförs, dvs i den
operativa verksamheten. Med önskvärda effekter menas här processeffektivitet och
processkvalitet. Processeffektivitet i form av kortare ledtider, lägre kostnader och
ökade intäkter. Processkvalitet i form av god kvalitet och service i de tjänster och
produkter som produceras. Detta illustreras i Figur 2 och utgör denna avhandlings
studiefokus.
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Figur 2 Avhandlingen studerar förutsättningar för affärsprocessens genomförande och
de effekter som detta ger
Denna figur kan jämföras med den värdekedja (se Figur 3) som beskrivs av Porter
(1985). Enligt denna modell finns det två typer av värdeskapande aktiviteter, primära
aktiviteter och stödjande aktiviteter.
De primära aktiviteterna är förknippade med den rent fysiska produktionen och
hanteringen av produkten, försäljning och distribution till kunden, samt service och
support av sålda produkter. Dessa motsvaras av själva genomförandet av
affärsprocessen i Figur 2.
De stödjande aktiviteterna utgör, precis som namnet anger, ett stöd till de primära
aktiviteterna och innefattar inköpshantering, teknikutveckling, personaladministration
samt vissa gemensamma aktiviteter och funktioner av infrastrukturell karaktär. Till
infrastruktur räknas olika aktiviteter, funktioner eller system som stödjer hela
processen och inte specifika delar av den. Informationssystemarkitektur i Figur 2, är
exempel på sådan infrastruktur och utgör en viktig förutsättning för processen.
Förutsättningarna påverkar till stor del de effekter som processen resulterar i.
Enligt Porter kan värdekedjan vara ett bra instrument för att designa en
organisationsstruktur, dvs vilka enheter som ett företag ska delas in i. Logiken vid en
sådan indelning är att likartade aktiviteter grupperas i samma enhet eller avdelning och
att man på detta sätt exploaterar dessa likheter, dvs utvecklar kunnande och kompetens
om hur dessa aktiviteter ska utföras. Att avgränsa dessa enheter på ett optimalt sätt och
att sedan koordinera deras verksamhet, är av stor vikt för att uppnå konkurrensfördelar.
En förutsättning för denna koordinering är att information inhämtas, bearbetas och
distribueras på ett bra sätt. Porter konstaterar att organisationer många gånger
misslyckas med att göra detta på ett tillfredställande sätt (ibid:59-61).
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Jag använder begreppet aktör som ett samlingsbegrepp för interna aktörer (enheter
eller avdelningar inom ett företag) och externa aktörer (externa företag). Med
aktörsstruktur menas hur en organisation har valt att dela upp och avgränsa
verksamheten i olika organisatoriska enheter, där varje enhet är en aktör. Begreppet
aktörsstruktur blir på detta sätt synonymt med det Porter benämner
organisationsstruktur.
Enligt min mening kan en sådan aktörsstruktur också ses som en infrastruktur som
stödjer företagets affärsprocesser.

Infrastruktur
Personaladministration

Stödjande
aktiviteter

M
arg
ina
l

Teknikutveckling
Upphandling

Operativ
verksamhet

Logistik
(distribution)

Marknadsföring
Försäljning

Service

l
ina
arg
M

Logistik
(materialhantering)

Primära aktiviteter

Figur 3 Värdekedjan enligt Porter (1985)

1.4 Avgränsning
Denna avhandlingen har en bred kontext i så motto att den spänner över flera områden,
såsom
A. Hur olika aktiviteter är samordnade i en affärsprocess i syfte att skapa positiva
effekter (värde) för kunden.
B. Egenskaper hos och innehåll i den informationssystemarkitektur som finns i
verksamheten och vilka förutsättningar detta ger för att uppnå önskvärda effekter i
affärsprocessen.
C. Egenskaper hos och innehåll i den aktörsstruktur som bygger upp WBIO och vilka
förutsättningar detta ger för att uppnå önskvärda effekter i affärsprocessen.
Detta definierar ett stort område, där det är nödvändigt att göra vissa avgränsningar.
När det gäller (A) sker en stark fokusering på just affärsprocessen (i avsnitt 3.1
beskrivs närmare vad som avses med affärsprocess). Andra typer av processer såsom
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personaladministration, olika beslutsprocesser, finansiell analys, mm kommer inte att
beröras annat än i vissa fall perifert.
Tekniska aspekter på informationssystemarkitektur (B), kommer inte att beröras annat
än ytligt. Avhandlingen fokuserar på de verksamhetsmässiga aspekterna, dvs hur
informationssystem samverkar och stödjer olika delar av verksamheten,
ansvarsförhållanden osv.
När det gäller de förutsättningar som aktörsstrukturen ger (C), kommer en fokusering
att ske på externa aktörer och hur man fördelat roller och ansvar mellan dessa, dvs
deras rolluppdrag. I detta sammanhang är det intressant att studera de olika
organisationernas respektive kärnkompetens och varför man valt att låta ett annat
företag, en annan aktör, sköta om vissa delar av verksamheten.
Informationssystemarkitektur och aktörsstruktur är exempel på två förutsättningar för
att affärsprocessen ska kunna genomföras effektivt. Det finns även andra
förutsättningar som jag inte berör i denna avhandling, annat än i vissa fall perifert.
Exempel på sådana är:
• Finansiering
• Styrnings- och beslutsprocesser
• Personaladministration
• Olika typer av
informationssystem)

hjälpmedel,

verktyg

och

instrument

(förutom

• Utveckling av kunskap och kompetens
Samverkan kan ske på många sätt. Den typ av samverkan som lyfts fram här är dels
informationssystemsamverkan8 som stödjer den operativa affärsprocessen i företaget
och dels den samverkan som sker på organisatorisk nivå i form av roll- och
ansvarsfördelning. Avhandlingens fokus ligger således på formell samverkan och den
informella samverkan9 som sker mellan olika individer inom organisationen berörs
enbart till viss del.

1.5 Avhandlingens centrala begrepp och dess samband
I detta avsnitt är det min avsikt att försöka klargöra sambanden mellan de centrala
begreppen i avhandlingen. Nedan följer en översiktlig beskrivning av dessa begrepp
och hur de är relaterade till varandra. I kapitel 3 kommer en mera utförlig beskrivning
av begreppen att göras. Syftet i detta avsnitt är att ge en bild av avhandlingens
problemområde. I Figur 4 finns en grafisk representation i form av en begreppsgraf.

8

9

Formell samverkan genom utbyte av verksamhetsrelaterade meddelanden mellan de olika aktörernas
informationssystem.
Muntlig kommunikation via ”mun-till-mun” eller telefon, e-mail, etc.
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När det gäller att ha en affärsidé skiljer sig inte en webbaserad imaginär organisation
(WBIO) från andra organisationer. Att ha en ”slagkraftig” affärsidé, som kan brytas
ned i målsättningar för verksamheten är mycket viktigt för att hålla ihop en imaginär
organisation (Hedberg et al, 1994:23). Hur dessa mål ska nås formuleras i en strategi,
som bryts ned till olika mål och handlingsplaner.
Det är människorna i verksamheten som formulerar affärsidé och planer, som sedan
ligger till grund för hur samma verksamhet ska styras. En WBIO är en organisation
som består av flera aktörer och dessa bildar i relation till varandra en aktörsstruktur.
På samma sätt ingår ofta flera informationssystem i WBIO och dessa bildar
tillsammans en informationssystemarkitektur (IS-arkitektur). Fokus i denna avhandling
ligger, som jag tidigare nämnt, på det interorganisatoriska planet, både när det gäller
informationssystemarkitektur och aktörsstruktur.
Med aktör menas i detta fall en grupp av individer, som både kan vara intern och
extern. En intern aktör är synonym med en avdelning eller enhet inom imaginatörens
företag. En extern aktör är synonym med ett externt företag. En aktör spelar en viss
roll inom organisationen och har ansvar och befogenheter som definieras av det
rolluppdrag som aktören och imaginatören kommit överens om. Detta rolluppdrag
brukar ofta vara i form av ett kontrakt, då WBIO ingår överenskommelser med externa
aktörer.
Både aktörer och informationssystem utför olika handlingar. Dessa utförs inom ramen
för organisationens affärsprocess. När det gäller aktörer kan deras handlingar vara helt
manuella, men ibland utförs de med hjälp av de olika informationssystem som finns i
verksamheten. Ett informationssystem utför automatiska handlingar baserade på de
regler som är programmerade10. För att utföra dessa handlingar krävs
handlingsförmåga, dvs en viss nivå av duglighet för att utföra handlingar. Olika typer
av kompetenser är en förutsättning för denna handlingsförmåga. Handlingarna som
utförs styrs också av olika regler, som är exempel på institutionaliserad kompetens.
Dessa regler kan vara programmerade i ett informationssystem och på det sättet styra
systemets utförande av handlingar. Det kan också vara regler i form av
arbetsinstruktioner, som anger hur olika handlingar ska utföras. En processbeskrivning
är en beskrivning av hur ett arbete, en uppgift, ska utföras och kan i detta perspektiv
ses som en uppsättning regler.
En väl fungerande affärsprocess är av fundamental betydelse för att verksamheten ska
kunna bedrivas på ett samordnat och effektivt sätt. Både informationssystemarkitektur
och aktörsstruktur är viktiga förutsättningar i detta sammanhang och båda bör stödja
och vara samstämmiga med affärsprocessen.
Både informationssystemarkitektur och aktörsstruktur är exempel på olika
samverksansformer inom en WBIO som medverkar till och utgör en förutsättning för
de önskvärda effekter man vill uppnå med operativ samverkan inom affärsprocessen.
Exempel på sådana önskvärda effekter är minskade ledtider, högre omsättning,
minskade kostnader, högre kvalitet och inte minst att kunden känner tillit och har
förtroende för WBIO.
10

Jämför Goldkuhl (1998a, sidan 18), där Goldkuhl talar om att komponera handlingar.
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Det primära syftet med avhandlingen är att försöka förstå denna typ av organisation
och hur samverkan sker ur ett informationssystem- och aktörsperspektiv. Hur denna
samverkan påverkar affärsprocessen och vilka önskvärda effekter man vill uppnå i
verksamheten, är också av central betydelse.
Minskade
kostnader

Högre
omsättning

Högre
kvalitet

Minskade
ledtider

Tillit
(kundupplevd)

Består ofta av kriterier såsom
Önskvärda effekter
av operativ
samverkan

Bör ge
upphov till

Medverkar till

Olika samverkansformer inom en
webb-baserad imaginär organisation

l på
empe
Är ex

Aktörsstruktur

Bör stödja och vara
samstämmig med

Affärsprocess (-er)

Realiseras

Bildar i relation till
andra aktörer
Aktörer

Är ex
empe
l på

Ingår i
och stödjer

genom

IS-arkitektur
Bildar i relation till
andra IS

Ingår i
och stödjer

En webb-baserad
imaginär organisation
(verksamhet)

Styr
Innehar olika

Bör stödja och vara
samstämmig med

Informationssystem
(IS)

Formulerar
Affärside
(Verksamhetsplaner,
strategier, mål, regler)

Roller

Definieras av

Utför

Utför

ibland med
hjälp av

Rolluppdrag
Handlingar
Krävs för att utföra

Styr utförandet av

Handlingsförmåga

Regler

Är institutionaliserad

Är en del av

Kompetens

Figur 4 Avhandlingens centrala begrepp och dess samband
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1.6 Disposition
Avhandlingen är indelad i sju kapitel som är disponerade enligt Figur 5.
Forskningsfrågor och metodik
Kap 2
Forskningsansats
och metodik

Kap 1 Inledning

Styr urval, insamling
och presentation av

Styr urval av

Empiri
Teori

Kap 4
Beskrivning av
fallstudie 1 - Netshop

Ömsesidig
påverkan

Kap 3 Teoretisk
referensram

Kap 5
Beskrivning av
fallstudie 2 - Buyonet

Kap 6 Jämförande
analys
och slutsatser
Ligger till grund för
Ligger till grund för

Kap 7 Avslutande
reflexioner

Figur 5 Avhandlingens disposition
Detta inledande kapitel ger en bakgrund till avhandlingens problemområde, dess syfte
och en redogörelse för forskningsfrågorna. En avgränsning görs och de centrala
begreppen i avhandlingen beskrivs kortfattat och relateras till varandra.
I kapitel 2 ges en inblick i den forskningsansats som ligger till grund för
avhandlingsprojektet och den forskningsmetodik som valts för forskning,
genomförande av fallstudier och insamling av empiri.
Kapitel 3 innehåller en mer utförlig teoretisk referensram där olika begrepp och
koncept definieras och diskuteras. Exempel på viktiga sådana är affärsprocess,
information, informationssystem, informationssystemarkitektur och imaginära
organisationer.
I kapitel 4 och 5 redovisas de två fallstudier som har genomförts. Det är två företag
som båda säljer varor via Internet: det ena företaget, Buyonet, säljer en digitaliserbar
produkt, varför deras distribution även sker via nätet. Det andra företaget, NetShop,
säljer fysiska produkter och har härmed ett fysiskt materialflöde. Detta utgör en stor
skillnad mellan företagens verksamhet.
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I kapitel 6 görs en analys i form av en jämförande studie av de två fallstudierna. Denna
analys resulterar i slutsatser, som relateras till de forskningsfrågor som ställdes i det
inledande kapitlet, samt den teoribildning som redovisas i kapitel 3.
Avslutningsvis sker en diskussion i kapitel 7, som resulterar i reflektioner avseende
den analys och de slutsatser som presenteras i föregående kapitel. Förslag till fortsatt
forskning inom området diskuteras också.
Som framgår av Figur 5 så utgör ”Forskningsfrågor och metodik” (kapitel 1 och 2)
grunden för hur jag gjort mitt urval av ”Teori” (kapitel 3) och ”Empiri” (kapitel 4,5
och 6). När det gäller empiri så har frågor och metodik inte bara styrt urvalet, utan
även hur insamling och presentation har designats. Mellan ”Teori” och ”Empiri” finns
en ömsesidig påverkan som jag utvecklar närmare i avsnitt 2.2 (begreppet abduktion).
Slutligen ligger både teori och empiri till grund för det avslutande kapitlet, där jag
utvecklar några reflektioner över mitt arbete med denna licentiatavhandling.
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2 Forskningsansats och metod
I kapitlet sker först en teoretisk genomgång och diskussion avseende olika
vetenskapsteoretiska traditioner (avsnitt 2.1), såsom positivism, hermeneutik och
fenomenologi. Därefter behandlas i avsnitt 2.2 de olika metodansatserna induktion
och deduktion och den kombination av dessa som benämns abduktion. Kvalitativ och
kvantitativ forskningsmetodik diskuteras i avsnitt 2.3 och en fördjupning av olika
kvalitativa forskningsmetoder följer i avsnittet därefter.
Efter dessa teoretiska avsnitt följer i avsnitt 2.5 en beskrivning av mitt
forskningsprojekt och den strategi och metod jag valt. I avsnitt 2.5.6 avhandlas de
olika modeller och metodkomponenter jag använt mig av och avslutningsvis redovisas
hur fallstudierna genomfördes (avsnitt 2.6).

2.1 Olika vetenskapsteoretiska traditioner
Vetenskapsteori är ett område som i stort behandlar två övergripande frågor. Dels
behandlas vetenskapens syfte och värde, dvs hur forskning och vetenskap bör bedrivas
och dels hur forskning och vetenskap i praktiken bedrivs (Wallén, 1993). Jag kommer
nedan att redogöra för några olika ideal avseende den första frågan, dvs hur forskning
bör bedrivas. En grundläggande fråga berör i vilken omfattning vetenskapen kan anses
vara sann och tillförlitlig, vilket i sin tur har att göra med den generella
kunskapsteoretiska frågan om hur kunskap uppstår och grundas. De olika
vetenskapsteoretiska traditioner som kommer att tas upp i detta kapitel, kan inte anses
vara sanna eller felaktiga i empirisk mening. De avspeglar istället olika
forskningstraditioner som var och en har olika företrädare och är mer eller mindre
lämpliga att använda beroende på det objekt som ska studeras.
2.1.1 Positivism

Positivismens upphovsman anses vara Auguste Comte11, som skapade vad han kallade
en positiv filosofi. Med detta menade han att all kunskap är begränsad till ”positiva
erfarenheter”, dvs till det som är givet och tillgängligt för observation. Positivismens
grundtanke växte fram under 1700-talets upplysningsera och har sina rötter i det som
kallas empirism12. Inom empirismen ansåg man att vetenskaplig kunskap måste kunna
verifieras empiriskt enligt den s.k. ”verifierbarhetstesen”. Enligt denna är en
vetenskaplig sats meningsfull enbart om den kan verifieras empiriskt. Allt som inte
kan prövas empiriskt, såsom känslor, uppfattningar och värderingar, religiösa eller
politiska uttalanden anses inte tillhöra den vetenskapliga sfären (Wallén, 1993).
Det som idag kallas positivism har följande huvuddrag (Wallén, 1993; Lundahl och
Skärvad, 1992):
11

Fransk samhällsfilosof (1798–1857), betraktad som positivismens och sociologins grundare (Encarta, 2000).

12

Empirism är en filosofisk riktning inom kunskapsteorin som betonar sinneserfarenheten snarare än förnuftet
som grund för vår kunskap. Dess motsats är rationalism. Empirismen har företrätts av bl.a. ett flertal brittiska
filosofer, t.ex. Locke, Hume, J.S. Mill och Bertrand Russell (Encarta, 2000).
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¾Man har en stark tilltro till vetenskaplig rationalitet. Man ska bara studera det
som är verkligt och iakttagbart, dvs man måste göra en stark åtskillnad mellan
fakta och värderingar.
¾Kunskap ska vara empirisk prövbar, uppskattningar och bedömningar ska
ersättas med mätningar.
¾Kunskapen ska vara tillförlitlig, dvs de mätningar som utförs ska inte innehålla
några systematiska fel och vara möjliga att upprepas med samma resultat som
följd (reliabilitet).
¾Vetenskapens mål är att ge förklaringar, dvs att söka samband i termer av
orsak-verkan (kausalitetssamband).
ska
uttryckas
¾Kunskap
kausalitetsamband.

i

lagbundenheter,

dvs

generaliserbara

¾Forskaren ska vara objektiv, dvs inte påverkas av utomvetenskapliga
värderingar.
Positivismens teoretiska utgångspunkt – att all meningsfull kunskap, exempelvis
rörande vetenskapens natur, i princip måste kunna nås med hjälp av empirisk
(erfarenhetsmässig) vetenskap som i sig är fri från spekulativa inslag – har utsatts för
inträngande kritik. Den viktigaste kritiken är att människan ses som ett objekt,
samtidigt som den reduktionistiska förklaringsprincipen kan innebära att man tappar
sammanhang och helhet. Dessutom utesluter positivismen innebörder i känslor,
värderingar och kulturfenomen (Wallén, 1993).
Som praktiskt forskningstradition är positivismen dock alltjämt inflytelserik. Det
gäller framförallt naturvetenskapliga discipliner där man har en positivistisk syn på de
metoder man använder, även om teorier inte ses som sanna utan mera som
abstraktioner med begränsad räckvidd.
2.1.2 Hermeneutik

Hermeneutik kan sägas vara läran om tolkning och har sina rötter i teologi och
filologi13. Själva ordet kommer från grekiskans hermeneuo, som betyder tolka,
förklara. Under 1800-talet utvecklades hermeneutiken till en vetenskaplig metod, där
förståelse och tolkning är centrala begrepp. För att kunna förstå och tolka olika
innebörder är det viktigt att veta vilka intentioner som ligger bakom uppkomsten av
olika fenomen.
Historiskt kan hermeneutiken ses som en reaktion på den mekanistiska syn som
karaktäriserar positivismen. Om positivismen var knuten till upplysningstiden, så kan
hermeneutiken tidsmässigt sägas vara knuten till romantikens era.

13

Filologi, (av grekiska philologia: kärlek till lärdom), är den del av språkvetenskapen som sysslar med
textkritik, grammatiska och stilistiska undersökningar av litterära alster m.m. och dessas samband med andra
kulturella företeelser. Tidigare avsåg termen språkvetenskap i allmänhet. Med klassisk filologi menas studiet
av antikens efterlämnade latinska och grekiska texter (Encarta, 2000).
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Nedan följer några viktiga huvuddrag i hermeneutiken (Wallén, 1993; Lundahl och
Skärvad, 1992):
¾Det finns en avgörande skillnad mellan fysiska och sociala fenomen. Alla
fenomen tolkas och tyds av människan – fenomen får betydelser i form av
innebörder och mening. Hermeneutiken handlar om tolkning av innebörder i
texter, symboler, handlingar, upplevelser mm.
¾Forskning om mänskliga och sociala förhållanden kan bara leda fram till
kunskap som är knuten till en viss tid och ett visst rum, dvs denna typ av
kunskap förändras och har begränsade möjligheter till generalisering.
¾Den som gör en tolkning har alltid en viss förförståelse14 i form av språklig och
kulturell kunskap. Denna förförståelse måste artikuleras och göras medveten.
¾När man gör en tolkning skiftar man mellan del- och helhetsperspektiv. Man
uppmärksammar motsättningar mellan del och helhet och tolkandet framskrider
genom en växling mellan den aktuella delen man arbetar med och den
framväxande helheten.
¾Tolkningar måste ske i förhållande till en kontext. Man måste alltid
uppmärksamma den situation i vilken de fenomen man tolkar har tillkommit
och vilka avsikter som kan ha funnits vid tillkomsten.
Hermeneutiken tillämpas inom samhällsvetenskapen och dess grundsyn är väl lämpad
då man studerar människor och hur dessa fungerar i organisationer. Det gäller att
uttolka och förstå den subjektiva verklighet som de studerade aktörerna verkar i. Med
detta menas att försöka förstå de intentioner och motiv som driver dessa aktörer och
vilka synsätt, begrepp och värderingar de är bärare av. Detta innebär att man anlägger
ett aktörssynsätt och att man ser en verksamhet genom de studerade aktörernas
perspektiv.
Som forskare enligt det hermeneutiska traditionen, är det viktigt att inse att man i
egenskap av uttolkare alltid har en viss förförståelse (se ovan). Den som tolkar måste
vara medveten om sina egna värderingar och sitt eget synsätt. Dessa utgör ett ”filter”
varigenom alla intryck filtreras och ligger till grund för de utgångspunkter man har
som forskare och hur man ser på tillvaron. Ett viktigt steg i den tidiga
forskningsprocessen är därför att problematisera de forskningsfrågor man har och
ifrågasätta om utgångspunkten är den rätta. Att på detta sätt ”se sitt eget seende” kan
kallas för perspektivanalys (Goldkuhl, 1998c). För att kunna analysera sitt eget
perspektiv, är det viktigt att föra en dialog med relevanta personer som kan reflektera
över de frågeställningar man har.
Den tolkning av innebörder som karaktäriserar hermeneutiken brukar ofta refereras till
som den hermeneutiska cirkeln (eller spiralen). Förståelsen av det som studeras ökar
genom att man växlar perspektiv från delar av en helhet till helheten själv. Som ett
exempel kan nämnas att förståelsen för en text är en process där innebörden av
enskilda delavsnitt förstås genom innebörden av hela texten. Denna process är i teorin
14

Med förförståelse menas de grundläggande antaganden och uppfattningar vi människor har om omvärlden.
Detta kan innefatta delar såsom: 1) hur vi definierar begrepp och kategorier, 2) föreställningar, 3) erfarenheter,
4) värderingar, 5) olika normer och regler och 6) förväntningar om framtiden (Goldkuhl, 1998c).
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oändlig, men begränsas i praktiken av att man når en förnuftig mening och en
sammanhängande förståelse som är fri från inre motsägelser (Patton, 1990:84). Här
finns samtidigt ett problem som man måste vara medveten om, nämligen att man
förutsätter att det finns en form för helhet och sammanhang i det material man
studerar. Om man alltför ihärdigt strävar efter en tolkning där ”allt stämmer” och ”alla
bitar faller på plats”, finns det risk för att man bortser från inre motsättningar och
tvetydigheter i det material som tolkas (Repstad, 1993).
2.1.3 Fenomenologi

Ordet fenomenologi15 står för läran om det som visar sig eller framträder ur
medvetandet och har sina rötter i den tyske filosofen Edmund Husserls arbete. Med
fenomenologi menade Husserl studier av hur människor beskriver och upplever olika
företeelser genom sina sinnen (Patton, 1990:69). Hans filosofi utgick från att det enda
man säkert kan veta är det man omedelbart upplever.
Fenomenologi är i många avseenden en motsats till den positivistiska traditionen, där
den empiriska prövningen av en företeelse är viktig och grundläggande. I
fenomenologin är det upplevelsen av företeelsen som är det väsentliga. Den
positivistiska traditionen utgår från att det finns en enda ”reell” verklighet, medan
fenomenologin delar upp världen i en reell och en upplevd värld, där den upplevda
världen är den väsentliga (Wallén, 1993). Detta ligger nära den uppfattning som flera
kunskapssociologer har, bl a Berger och Luckmann (1966), nämligen att vi människor
tolkar världen på olika sätt och därigenom också upplever den olika.
De upplevelser som en forskare studerar måste från en metodsynvinkel först beskrivas
för att göras explicita och sedan tolkas. Enligt Patton (1990:70) kan detta göras på två
sätt:
1. Genom att forskaren fokuserar på vad andra människor upplever och hur de
beskriver detta för att sedan kunna göra en tolkning av dessa upplevelser. Detta
innebär att man använder sig av intervjuer som teknik.
2. Genom att forskaren själv upplever och sedan tolkar de fenomen som ska
beskrivas. I detta fall är deltagande observationer en nödvändighet.
Den stora svårigheten med den första typen av undersökning är just förmedlandet av
upplevelser till andra. De upplevelser som den intervjuade personen har ska överföras
till den som intervjuar (forskaren). Här finns källor till feltolkningar och missförstånd.
I det andra fallet konfronteras man med det som är själva essensen av fenomenologin i
sig, nämligen att vi människor upplever världen på olika sätt. Risken för att forskaren
tolkar världen annorlunda, baserat på sin egen förförståelse, är uppenbar.

2.2 Induktion, deduktion och abduktion
Den forskningsansats man väljer beror i hög utsträckning på hur man uppfattar
relationerna mellan teori och empiri. Det finns två olika övergripande
15

Fenomenologi, av grekiska phainomenon, det som visar sig, och logos, lära (Encarta, 2000).
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”metodansatser”: den induktiva och den hypotetiskt-deduktiva där den förstnämnda
utgår från empiri och den andra från teori (Wallén, 1993).
Induktion står för ett sätt att dra generella slutsatser baserat på ett antal enskilda fall.
Som forskare utgår man från en datainsamling avseende det fenomen man studerar och
försöker sedan dra generella och teoretiska slutsatser. Man kan säga att man utgår från
specifika observationer och bygger successivt upp generella mönster. Den induktiva
strategin går ut på att man låter analysen växa fram utifrån de mönster man hittar i de
fallstudier man gör, utan att i förväg ha några uppfattningar (jmf förförståelse) av vilka
dessa mönster kan vara eller hur de ser ut (Alvesson och Sköldberg, 1994; Patton,
1990).
En deduktiv ansats utgår, i motsats till induktion, från en generell regel16 och hävdar
att denna förklarar ett visst enskilt fall (Alvesson och Sköldberg, 1994). I praktiken
brukar man prata om en hypotetiskt-deduktiv ansats. Denna börjar med att man har en
idé som man successivt utvecklar till en hypotes. När väl denna hypotes är formulerad
går man ”ut i verkligheten” och gör empiriska observationer. När dessa har analyserats
så prövar man hypotesen gentemot analysens resultat. Detta kan leda fram till att 1)
hypotesen förkastas, dvs teorin stämde inte med empirin, 2) hypotesen bekräftas, dvs
det man antog teoretiskt i sin hypotes stämde med empirin eller 3) hypotesen
modifieras, dvs man gör korrigeringar av hypotesen och utför kompletterande
empiriska undersökningar. Den stora skillnaden mellan en induktiv och en deduktiv
ansats är att man i den hypotetiskt-deduktiva ansatsen har en experimentell design som
baserar sig på att både variabler och begrepp, samt att själva hypotesen är formulerad
och specificerad, innan själva datainsamlingen påbörjas (Patton, 1990).
Enligt Patton (1990) så kombineras ofta en induktiv och en deduktiv ansats. Vissa
frågor, begrepp och kategorier fastställs utifrån en deduktiv ansats medan andra
lämnas öppna för att senare kunna fastställas baserat på de observationer man gör.
Båda ansatserna kan dra nytta av varandra. Den induktiva ansatsen genererar ofta
information som ger upphov till viktiga frågeställningar, variabler och begrepp
(explorativ undersökning), medan testandet av den deduktiva hypotesen hjälper till att
bekräfta dessa explorativa resultat. Man kan sedan återgå till den induktiva analysen
för att hitta alternativa hypoteser och icke förutsedda eller obekräftade faktorer. Detta
synsätt har stora likheter med det som Alvesson och Sköldberg (1994), benämner
abduktion. Abduktion är en kombination av induktion och deduktion (se Figur 6) och
författarna anser att denna metod är den som i realiteten används vid många
fallstudiebaserade undersökningar. Abduktion utgår från empiriska fakta liksom
induktion, men avvisar inte teoretiska föreställningar och ligger på det sättet också
nära deduktionen. En analys av empiri kan mycket väl kombineras med, eller
föregripas av, studier av tidigare teori i litteraturen. Dessa teoretiska studier ska då inte
mekaniskt appliceras på enskilda fall utan användas som inspirationskälla för att
upptäcka mönster som kan ge en ökad förståelse. Existerande kunskap och
referensramar som man utgår från i teorin ger vad författarna kallar för djupstrukturer
eller teoretiska mönster. Dessa ska användas vid de empiriska studierna för att göra de
empiriska mönster eller ytstrukturer, som framgår genom tolkning av empirin, mera
16

Enligt min tolkning används i detta sammanhang begreppet generell regel synonymt med generell teori.
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begripliga. En abduktiv ansats reducerar de svagheter som finns med både deduktion
och induktion. Inom deduktion består svagheten i att man inte har något att deducera
från, annat än en ”gissning”17, vilket gör att djupstrukturen blir spekulativ och löst
kopplad till empirin. När det gäller induktion är det svårt att generera djupstrukturer,
dvs teori. Det blir i många fall bara empiriska summeringar eller ytstrukturer.

Deduktion

Induktion

Abduktion

Teori
(Djupstruktur)

Empiriska
regelbundenheter
(Ytstruktur)

Empiri

Figur 6 Deduktion, induktion och abduktion (Alvesson och Sköldberg, 1994:45)

2.3 Kvantitativ vs kvalitativ forskning
Den mest utmärkande skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningar
ligger i den typ av data som observationerna genererar. När det gäller kvalitativa
undersökningar baseras slutsatserna på data som inte går att kvantifiera18 såsom
attityder, värderingar, föreställningar, etc. Dessa typer av data brukar benämnas
mjukdata. De slutsatser som dras från kvantitativa undersökningar baseras på data som
är möjlig att kvantifiera i någon form av mått (Lundahl och Skärvad, 1992).
Den kvantitativa forskningstraditionen beskrivs ofta som mycket lik naturvetenskapens
angreppssätt och är således också kopplad till den vetenskapsteoretiska tradition som
positivismen (se avsnitt 2.1.1) står för. Den kvantitativa forskningens logiska struktur
framgår av Figur 7. Här framgår att teorin bestämmer vilka problem och
frågeställningar forskaren tar sig an och att dessa formuleras som hypoteser som är
härledda från generella teorier. Steget från teori till hypotes är den deduktiva delen i
den kvantitativa forskningsprocessen. Dessa hypoteser har ofta karaktären av kausala
17

Med ”gissning” menas här den hypotes man har formulerat.

18

I vissa fall kan man inom kvalitativa undersökningar räkna förekomster av likartade fenomen och får då ett
kvanitativt inslag.
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samband19, mellan de begrepp som hypotesen är uppbyggd runt. Begreppen måste på
något sätt kunna definieras och man måste specificera de operationer genom vilka
begreppen mäts, vilket kallas för operationalisering. Efter det att observationer och
datainsamling gjorts, bearbetas och analyseras den data man fått fram för att senare
tolkas och ge upphov till ett resultat. Detta senare steg är den induktiva delen i den
kvantitativa forskningsprocessen.
Huvudsakliga faser

Mellanliggande faser

Teori
Deduktion
Hypotes
Operationalisering
Observationer/
datainsamling
Bearbetning
av data
Analys av data
Tolkning
Resultat
Induktion

Figur 7 Den kvantitativa forskningsprocessens logiska struktur (Bryman, 1997)
Till skillnad från naturvetenskapen är de begrepp och variabler som studeras inom
samhällsvetenskapen ofta abstrakta och svåra att definiera på ett sätt som gör dem
mätbara (operationalisering). Denna svårighet utgör ett stort problem när det gäller att
studera människor och organisationer. Kritikerna av den kvantitativa forskningen anser
att den positivistiska synen är ett dåligt sätt att studera den sociala verklighet som
människor, som är verksamma i organisationer, utgör (Bryman, 1997).
Inom naturvetenskapen förklaras ofta fenomen genom orsak-verkan samband. När det
gäller studier av människan och de sociala och kulturella verkligheter hon verkar
inom, är det i stället människors upplevelser av denna verklighet som är grunden. För
19

Dvs samband mellan orsak och verkan enligt ”om orsak A gäller, så medför detta verkan B”.
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att kunna skapa sig en bild av denna verklighet måste man tolka de egenskaper och
framträdande drag som finns hos de fenomen man studerar (Repstad, 1993). Två
viktiga vetenskapsteoretiska traditioner som ligger till grund för kvalitativ forskning är
hermeneutik och fenomenologi, som beskrevs i avsnitt 2.1.2 och 2.1.3. Ett utmärkande
drag för kvalitativ forskning är en uttalad vilja att försöka förstå händelser, personer
och handlingar i deras sammanhang. För att göra detta måste man ha en kontextuell
inriktning, dvs att försöka se sammanhang. Att människor och organisationer handlar
på ett visst sätt är sällan baserat på en enda orsak eller faktor. Oftast är det många
medverkande och samverkande orsaker, faktorer och förutsättningar som ligger till
grund. Det kan exempelvis vara (Goldkuhl, 1998d):
¾olika passiva förutsättningar och faktorer
¾befrämjande och underlättande faktorer
¾försvårande och hindrande faktorer
¾vissa faktorer som samverkar (synergier)
¾ofta finns någon utlösande faktor
I praktiken är forskningen inte så idealtypisk som beskrivits ovan. Repstad (1993:8-9)
talar exempelvis om att kvalitativa studier ofta har ett kvantitativt inslag. Att
kvantifiera ligger i människans natur och det är därför svårt att undvika detta under
någon längre tid. Även när det gäller induktion och deduktion finns inga klara
gränslinjer mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Medan en
kvantitativ ansats till stora delar är hypotetiskt-deduktiv, så är en kvalitativ ansats till
stor del induktiv. Patton (1990:46) menar att en forskningsmetod ofta innehåller båda
dessa element. Jag har också berört detta i avsnitt 2.2 ovan där jag talade om abduktion
som en kombination mellan induktion och deduktion.
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2.4 Olika kvalitativa forskningsmetoder
I Figur 8 visas en översikt av några olika metoder och tekniker som kan användas för
att utföra en undersökning. Samtliga dessa kan vara antingen kvalitativa eller
kvantitativa, där experiment kan anses ha störst inslag av kvantitativ ansats. Det
handlar då oftast om hypotetiskt-deduktiva ansatser där man försöker klarlägga om
den uppställda hypotesen är sann eller falsk. Undersökningsmetoderna kan också
klassificeras med utgångspunkt från graden av deltagande från forskarens sida. I takt
med en allt högre grad av deltagande (se Figur 8), blir det alltmer vanligt med en
kvalitativ ansats. Den undersökningsmetod som har högst grad av deltagande är
aktionsforskning. De gråmarkerade metoderna är sådana som oftast används vid
fallstudier.

Högre grad av
deltagande

Experiment

Hypotetiskt-deduktiv
Används ofta
för förklaringar

Enkäter
(surveyundersökning)

Används ofta
för förklaringar

Intervjuer

Öka förståelse

Deltagande
observation

Öka förståelse

Aktionsforskning

Öka förståelse

Ökad grad av
kvantitativ
ansats
Kan var
antingen
kvalitativa
eller
kvantitativa
Ökad grad av
kvalitativ
ansats

Figur 8 Olika metoder och tekniker för att utföra undersökningar (Dahlbom, 1994).
De gråmarkerade används ofta i fallstudier.
Enkäter används i så kallade surveyundersökningar. Syftet är att få fram information
som kan utgöra grund för att kunna dra slutsatser avseende kopplingar mellan olika
variabler som finns återspeglade i de frågor som ställs i enkäten. Denna typ av
undersökning syftar ofta till att påvisa kausala samband för att kunna urskilja orsak
och effekter. Antalet individer som tillfrågas måste vara tillräckligt stort för att kunna
få statistiskt relevanta mätdata (Bryman, 1997).
Intervjuer är en vanlig metod för att få fram information om en verksamhet, process
eller specifik situation. Viktiga aspekter är att den som intervjuer är väl förberedd och
insatt i det ämne som ska diskuteras och inte minst är intresserad och inte uppfattas
som ett hot (Repstad, 1993:58). Urvalet av respondenter (informanter) är av stor
betydelse och man bör ha några inledande samtal med personer som har en bra
överblick över den verksamhet som ska studeras och genom dessa samtal få fram
information om relevanta personer att intervjua.
De problem som ofta nämns i samband med intervjuer är att de kan bli alltför
idealistiska och i alltför hög utsträckning spegla enskilda personers åsikter och
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uppfattningar20. Det är därför viktigt att även fråga om saker som klargör
respondenternas förutsättningar, motiv och förförståelse. Detta kan uttryckas som att
man tar reda på människors upplevelser och kunskaper om sociala och materiella
ramar för deras sociala tillvaro (Repstad, 1993:58). Bryman (1997:59) talar om den
ostrukturerade intervjun där forskaren styr så lite som möjligt och lämnar stort
utrymme för respondenten att utforma sina svar och kommentarer21. Det är en stor
skillnad mellan intervju och enkät (surveyundersökning), där man har ett formaliserat
och uppstyrt frågeformulär22. Intervjun ger möjlighet att fånga upp associationer och
tanketrådar hos respondenten. Detta speglar uppfattningen att det kan ligga något
intressant i att respondentens tankar vandrar iväg och att detta kan ge information som
annars aldrig skulle framkommit och kan vara av stor betydelse för forskarens analys.
Lundahl och Skärvad (1992:91) talar om att intervjun ofta används som ett
komplement till andra metoder och är vanlig i samband med fallstudier. Den
traditionella uppfattningen är att ostrukturerade (eller ostandardiserade) intervjuer är
mest lämpliga vid explorativa och teoriutvecklande undersökningar, medan
strukturerade (standardiserade) intervjuer passar bäst vid hypotes- och teoriprövande
studier. Ostrukturerade intervjuer är en vanlig form vid organisationsforskning och
inom sociologi och psykologi.
Deltagande observationer används ofta när man vill studera ett beteende hos en viss
grupp eller roll (exempelvis yrkesroll). Den stora fördelen med denna typ av studie är
att man får en bra kännedom om det sociala samspelet mellan individer, man får en
”inifrånkunskap”. Dessutom kommer ofta tyst och outsagd kunskap fram på ett sätt
som är svårt att få fram under intervjuer (Wallén, 1993:74). Enligt Bryman (1997) är
denna typ av undersökning den mest kända av kvalitativa undersökningsmetoder och
syftar till att ge en heltäckande och djupgående bild av gruppen, organisationen,
institutionen eller vad det nu är som studeras. En deltagande observation kan skilja sig
dels i vilken grad man som forskare interagerar23 med studieobjektet och dels i vilken
utsträckning observationen är öppen24 för den som observeras (Lundahl och Skärvad,
1992:100). En viktig frågeställning är i vilken grad den som observeras påverkas och
hur detta påverkar den mätdata man får fram och gör den mindre tillförlitlig. Även den
som observerar kan bli utsatt för påverkan. Enligt Repstad (1993:21) kan en
observation mycket väl kombineras med intervjuer för att få fram den observerades
tolkning och uppfattning om de händelser som forskaren observerat.
Aktionsforskning används när man vill komma åt problem och frågeställningar som
framkommer då den verkliga processen studeras25. Utveckling av informationssystem
20

Vilket i många fall kan vara önskvärt.

21

En intervju kan vara mer eller mindre strukturerad, allt från en mera strukturerad form där forskaren utformar
fasta frågor, till checklistor och därefter den helt ostrukturerade intervjun.

22

Även en enkät kan vara mer eller mindre uppstyrd och strukturerad. Den kan vara utformad med fasta svar
(dvs man har ett antal förvalda alternativ att välja mellan) eller öppna svar där respondenten själv skriver sitt
svar i textform.
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Kan vara allt från intensiv till låg interaktion.

24

Kan vara allt från öppen (omaskerad) observation till helt dold (maskerad) observation.

25

Många gånger används denna kunskap för att senare åstadkomma förändringar i verksamheten.
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är ett sådant exempel, där det kan vara svårt att få fram uppgifter (data) om man inte är
med i själva processen. Aktionsforskning är den metod som har högsta graden av
”deltagande” från forskarens sida. Forskaren ”går in i uppgiften” och upplever
situationen såsom utförare av uppgiften och/eller processen. Det finns stora problem
med denna typ av undersökning och då inte minst balansen mellan att studera och att
utföra. Det är svårt att växla mellan nära förtrogenhet och att kritiskt överblicka och ha
distans. Metoden är dessutom tidsödande och inrymmer en rad etiska problem. Man
kan också fråga sig i vilken grad man påverkar undersökningen och därmed resultatet
av den. Det är viktigt att vara medveten om dessa problem och fällor när man använder
sig av aktionsforskning som metod.
En fallstudie är inte en metod enligt den klassificering som gjorts i Figur 8. Den är
mera en avgränsning där man kan använda sig av en eller flera av de metoder som är
gråmarkerade i figuren. Fallstudien kan utgöras av deltagande observation eller
aktionsforskning, i så motto att man studerar vad som händer i ett specifikt fall
(Wallén, 1993:105). Lundahl och Skärvad (1992:155) nämner intervjuer och enkäter
som viktiga metoder, tillsammans med att man får ta del av och studera skriftligt
material om studieobjektet, såsom planer, budget, protokoll, utredningar mm som kan
vara relevanta för studien ifråga. Wallén (1993) anser att även observationer kan vara
en del av en fallstudie. Fallstudien är enligt många organisationsteoretiska forskare det
bästa angreppssättet för att förstå en organisations hela komplexitet och gör det möjligt
att anlägga ett holistiskt synsätt. Med ett holistiskt synsätt26 menas att man anlägger ett
systemsynsätt i sina studier där man för att förstå systemet och de delar det består av,
också måste förstå helheten. Helheten går före delarna och delarna kan bara förstås i
förhållande till helheten eller i det sammanhang i vilket de ingår (jmf med
hermeneutiska cirkeln i avsnitt 2.1.2).
Fallstudier är lämpliga vid explorativa studier, dvs för att formulera och precisera
hypoteser. Även då det gäller att utveckla och testa teorier anses fallstudier vara
lämpliga. Patton (1990:54) anser att fallstudier är lämpliga när man vill få en djup
förståelse för en specifik grupp människor, en organisation, ett specifikt problem eller
en unik situation. Utformning av själva fallstudien är ett viktigt steg och denna design
ska ta utgångspunkt i den kunskapsutveckling som ska uppnås. Man måste ha en väl
genomtänkt plan för hur fallstudien ska genomföras.
Innan fallstudien kan påbörjas finns det ett antal ställningstaganden som ska göras
(Lundahl och Skärvad, 1992; Wallén, 1993):
¾Fokusering. Fallstudien måste avgränsas och inriktas på de aspekter som är
relevanta med utgångspunkt från undersökningens syfte och teoretiska grunder.
¾Antal fall. Man måste bestämma hur många fall som ska studeras. Detta är en
avvägning mellan bredd och djup i studien. En enda fallstudie kan ge den mest
djupa och aspektrika studien, men risken är stor att man får en alltför
situationsspecifik studie där generaliserbarheten är begränsad. Ofta kan det
dessutom vara en bra arbetsmetod att jämföra två eller flera fallstudier för att få
fram intressanta aspekter i de studerade fallen.
26

Kan även benämnas helhetssynsätt.
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¾Valet av fall. Ofta kan det vara intressant att studera typiska fall, dvs sådana fall
som har hög representativitet, men det kan ur andra synvinklar vara av intresse
att studera avvikande fall, t ex antingen framgångsrika fall eller särskilt
problematiska fall. Ofta styrs dessutom denna valsituation av utbudet av fall.
Många gånger har man ett begränsat antal studieobjekt att välja mellan, vilket
gör att man måste kompromissa avseende sina urvalskriterier.
¾Struktur. Fallstudien måste struktureras och planeras.
¾Anonymisering. Forskaren måste ta ställning till om fallbeskrivningen ska
redovisas öppet eller om den ska återges anonymiserat. Många gånger kan
anonymisering vara ett krav från den organisation som fallstudien genomförs i.
Av olika anledningar vill man inte att det ska framgå för läsaren vilket företag
eller organisation det gäller. Detta är en fråga som hör ihop med hur känslig den
information är som delges läsaren
¾Presentation. Det råder delade meningar om värdet av att presentera omfattande
och djupa fallstudier i sin helhet. Det finns dels de som hävdar att en fullständig
presentation är nödvändig för att kunna bedöma värdet och rimligheten i de
slutsatser som dras, medan andra hävdar att fallstudien är forskaren
”råmaterial” och att det räcker med att presentera slutsatserna. En mellanvariant
är att presentera slutsatser och relevanta delar av fallstudien som stödjer dessa
slutsatser. Mycket av underlaget kan presenteras i form av bilagor.
¾Slutsatser och generaliserbarhet. Även avseende vilka slutsatser som kan dras
från fallstudier, går åsikterna isär. När vissa hävdar att en fallstudie på sin höjd
kan generera hypoteser, finns det andra som hävdar att det ger underlag för att
utveckla väl sammanhängande teorier och även att pröva sådana teorier. I
spannet mellan dessa två ståndpunkter finns det många mellanlägen och det är
viktigt att klargöra vilket syfte som fallstudien har. Wallén (1993) påpekar att
det är viktigt med en långtgående redovisning av och diskussion om de
förhållanden som rådde då fallstudien genomfördes. Detta eftersom kunskapen
inhämtas från ett specifikt fall och för att läsaren ska kunna skapa sig en bild av
förutsättningarna och i vilken utsträckning slutsatserna är generaliserbara. Det
är viktigt att forskaren kan sortera bort det specifika i fallstudien och hittar de
grundläggande kriterier och faktorer som kan ha en mera allmängiltig
betydelse. Ett sätt att få mera ingående kunskap om vilka faktorer som inverkar
på ett fall och få mera kunskap om generaliserbarheten, är att göra en
systematisk jämförelse mellan två eller flera fall. Detta kallas för att man gör en
komparativ studie. Patton (1990) anser att fallstudier är speciellt värdefulla när
analysen kan innefatta jämförelser mellan olika situationer och deras skillnader
och unika variationer.
När väl själva fallstudien ska genomföras brukar följande arbetssteg återfinnas:
1. Datainsamling, där syftet är att beskriva det studerade fenomenet. Denna
datainsamling styrs av bl a problemets natur, teoretisk och praktisk förståelse av
(kunskap om) studieobjektet, samt vilka data som är tillgängliga och åtkomliga.
2. Beskrivning av det studerade fenomenet.
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3. Uttolkning av det studerade fenomenet med utgångspunkt från de studerade
aktörernas subjektiva logik.
4. Sökande efter mönster i det studerade fenomenet.

2.5 Beskrivning av forskningsprojekt, -strategi och -metod
2.5.1 Min forskningsansats

Den forskningsansats som ligger till grund för denna studie är kvalitativ till sin
karaktär. Det finns mycket få inslag av kvantitativa uppskattningar, utan studien syftar
till att analysera verksamheten och försöka upptäcka egenskaper och karaktäristiska
drag i de fenomen som studeras.
För att beskriva och kartlägga verksamheter har jag i första hand gjort intervjuer där
jag försökt tolka de upplevelser och beskrivningar av verksamheten som
respondenterna förmedlar. Jag ansluter mig främst till de tankegångar som finns inom
hermeneutiken, samtidigt som jag tycker vissa av fenomenologins utgångspunkter är
tilltalande. När det gäller den hermeneutiska grundsynen är det framförallt
övertygelsen att sociala fenomen måste förstås genom tolkning av innebörder i
handlingar och upplevelser. Jag ansluter mig också till den syn som finns inom
fenomenologin, att man måste ta fasta på den verklighet som människor upplever. Jag
återger i min kartläggning av mål, problem och styrkor, som jag beskriver nedan, vad
människor i verksamheten upplever som det centrala. Om man skulle gå vidare (vilket
inte är en del av denna avhandling) och åtgärda vissa problem som identifierats under
studien, är det givetvis viktigt att ta fasta på vad människor upplever som problem och
inte vad forskaren upplever, men forskaren kan bidra till ny viktig förståelse.
Min studie har dessutom varit abduktiv till sin karaktär, i så motto att jag under hela
tiden växlat mellan empiri och teori. För att tolka och analysera resultat har jag haft
stor nytta av de teorier jag successivt tagit del av och som gjort att jag fått en bättre
förståelse av den empiri jag studerat.
För att förstå och kunna dra relevanta slutsatser har det varit viktigt att kunna förstå
verksamhetens helhet, likväl som vissa delar (exempelvis delprocesser och enskilda
informationssystem) och hur dessa delar samspelar och bygger upp helheten. Detta
förhållningssätt ansluter till den hermeneutiska synen att tolkning sker under det att
man skiftar fokus mellan delarna och helheten. Det är viktigt att kunna se både
motsättningar och samverkande aspekter mellan helheten och delarna. Detta
helhetsperspektiv ligger också nära den holistiska synen som jag nämnde ovan i
samband med beskrivningen av fallstudie i avsnitt 2.4.
2.5.2 Bakgrund till forskningsprojektet och fallstudierna

Sedan lång tid tillbaka har jag haft ett stort intresse av verksamhetsfrågor och specifikt
hur informationssystem och informationssystemarkitekturen på ett bra sätt kan stödja
verksamheten. När det gäller informationssystemarkitektur gäller det inte bara det som
kallas extern systemstrukturering utan även intern sådan27. Under mitten och senare
27

Begreppen extern och intern systemstrukturering beskrivs längre fram i avsnitt 3.2.3.
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delen av 1990-talet väcktes dessutom ett allt större intresse för vad Internet och
webbteknik innebär för organisationers verksamhet. När jag säger innebär, så menar
jag dels de grundläggande bakomliggande faktorer (orsaker) som finns och vilka
effekter dessa har på en verksamhet. De två fallstudieföretag som finns med i denna
avhandling är båda företag som säljer produkter via Internet. De har ingen annan
försäljningskanal, utan Internet är den enda som existerar. Dessa företags
informationssystemarkitektur och aktörsstruktur studeras och jag intresserar mig för de
effekter (och avsaknad av effekter) som dessa två strukturer har på företagens
affärsprocess. Vilka dessa effekter är har jag haft en hypotes28 om redan från början
baserat på egen erfarenhet och litteraturstudier. Utifrån analysen av fallstudierna är
min avsikt att verifiera riktigheten i denna hypotes och hur de önskvärda effekterna
stödjs (och inte stödjs) av de strukturer jag nämnde ovan. Fallstudiens avgränsning har
varit styrd av de intresseområden som jag nämner ovan och som har konkretiserats i de
forskningsfrågor jag har i denna avhandling.
Fallstudieföretagen är inte bara helt webbaserade (dvs säljer produkter via Internet),
utan de är också vad man brukar kalla imaginära organisationer29 och består
därigenom av flera aktörer (interna enheter och externa juridiska enheter) som på olika
sätt samverkar. NetShop är ett företag där man mycket tydligt kan se dess imaginära
struktur. Man har haft en uttalad strategi att ta hjälp av andra företag för att lösa vissa
uppgifter, såsom logistik och viss administration (kundreskontrahantering). När det
gäller det andra fallstudieföretaget, Buyonet, var jag i början tveksam om dess
aktörsstruktur var sådan att verksamheten kunde falla inom ramen för en imaginär
organisation. Allteftersom empiristudierna fortlöpte kom det dock fram information
som gjorde att dessa farhågor kom på skam. Även Buyonet samverkar med olika
externa aktörer på ett sätt som är typiskt för en imaginär organisation. Redovisning av
fallstudierna längre fram i avhandlingen kommer att visa på dessa egenskaper.
NetShop har av olika anledningar velat vara anonyma i denna studie, vilket till stor del
hänger samman med den ganska omfattande kartläggning och analys som görs. Detta
hade inte varit möjligt att åstadkomma i deras fall, om inte kravet på anonymisering
tillgodosetts.
2.5.3 Kunskapsutveckling

Som jag beskrev ovan så har min drivkraft inför och under detta avhandlingsarbete
varit att på ett bättre sätt kunna förstå den inverkan (de effekter) som Internet och
webbteknik har på en verksamhet och specifikt den påverkan som utgörs av
informationssystemarkitektur och aktörsstruktur (samverkan mellan aktörer). Av detta
följer att den kunskap som i första hand utvecklas är förståelse- och
förklaringsorienterad. Även andra typer av kunskaper utvecklas, såsom
klassificerande, deskriptiv och normativ, men dessa är inte lika framträdande.
Goldkuhl (1998c) beskriver karaktären av olika typer av kunskaper och jag använder
denna källa för att beskriva dessa kunskapstyper och hur jag berör och utvecklar dessa
i avhandlingen:
28

Denna hypotes utgörs av de effekter som framgår av begreppsgrafen i Figur 4.

29

Begreppet imaginär organisation utvecklas längre fram i avsnitt 3.3.
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¾Förståelsekunskap innebär att man bestämmer innebörder av de fenomen man
studerar och inriktar sig på vad något är. Här finns en stark koppling till den
hermeneutiska grundsynen (se avsnitt 2.1.2), nämligen att olika sociala
fenomen tolkas och tyds av oss människor och får betydelser i form av
innebörder och mening. När man utvecklar förståelsekunskap30 anger man ofta
ett antal särskiljande egenskaper för fenomenet i fråga och relaterar dessa till
andra kategoriserade fenomen. I denna licentiatavhandling avser jag att
analysera hur egenskaperna hos ett antal kriterier stödjer de önskvärda effekter
som fallstudieföretagen formulerat avseende sina respektive affärsprocessers
genomförande.
¾Förklaringskunskap innebär att man anger orsaker, grunder, skäl eller
förutsättningar för olika tillstånd. Man inriktar sig på att förklara varför det
förhåller sig på ett visst sätt. Förklaringskunskap presenteras ofta i form av en
hypotes: Om A så B, dvs om A föreligger så leder detta till tillståndet B. A kan
här vara en orsak, grund, skäl eller förutsättning. Inom naturvetenskapen talar
man om strikta orsakssamband, medan man inom samhällsvetenskapen oftast
inte har denna typ av deterministiska samband, utan man anger istället
intentioner för olika typer av handlingar. Detta innebär att det oftast finns ett
syfte bakom de orsaker, grunder, skäl eller förutsättningar (A), som påverkar
ett visst tillstånd (B). Man kan i olika sociala sammanhang aldrig utesluta att
olika personer eller grupper har intentioner med sina handlingar. I detta arbete
så utgörs förklaringskunskapen av hur informationssystemarkitekturen och
aktörsstrukturen påverkar (stödjer respektive inte stödjer) affärsprocessen och
de önskvärda effekter man vill uppnå.
¾Klassificerande kunskap är en kunskapstyp där man delar upp ett fenomen i
olika delklasser (kategorier) beroende på olika egenskaper hos det aktuella
fenomenet. Man kan se denna kunskapstyp som en del av förståelsekunskap, då
indelandet i olika delklasser eller kategorier bidrar till att öka förståelsen av
fenomenet ifråga. I denna avhandling berörs klassificering av olika kriterier
inom informationssystemarkitektur och aktörsstruktur, samt även olika typer av
önskvärda effekter man vill uppnå med affärsprocessen.
¾Deskriptiv kunskap innebär kunskap som beskriver en bestämd egenskap hos
en kategori (se klassificerande kunskap ovan) av ett studerat fenomen. Detta är
en central kunskapstyp då en stor del av avhandlingen ägnas åt att beskriva
olika egenskaper hos olika kategorier (kriterier) inom informationssystemarkitektur och aktörsstruktur. Hur dessa egenskaper bidrar till önskvärda
effekter av affärsprocessen är ett viktigt inslag i min studie.
¾Normativ kunskap är kunskap som är vägledande för hur man bör handla i
olika situationer och kan bestå av metodkunskap. Olika modeller och metoder
för affärs-, verksamhets- och systemutveckling är exempel på normativ
kunskap. Normativ kunskap är nära relaterad till värdekunskap som uttrycker
det önskvärda, dvs vad man vill uppnå. Detta är ett centralt område i denna
avhandling, nämligen olika önskvärda effekter av en affärsprocess och hur
30

Förståelsekunskap benämns ibland också karaktäriserande kunskap.
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dessa stöds av olika samverkansformer såsom informationssystem-arkitektur
och aktörsstruktur. Den normativa kunskapen består i de slutsatser som jag
kommer fram till i slutet av denna avhandling. De olika egenskaper, hos de
beskrivna kategorierna inom informationssystemarkitektur och aktörsstruktur,
som på ett gynnsamt sätt bidrar till önskvärda effekter av en affärsprocess, är
också exempel på normativ kunskap. Det handlar dock inte om någon
metodkunskap, utan snarare kunskap om hur de egenskaper jag nämner ovan
ska vara beskaffade.
2.5.4 Forskningsstrategi

Studien är till stor del explorativ till sin karaktär, i den bemärkelsen att jag inriktar mig
på att undersöka mitt forskningsområde i syfte att utöka kunskapen inom det. En
explorativ ansats är en form av förståelseorienterade strategi där man söker innebörder
av de olika fenomen man studerar. Detta är centralt för mig, men studien har också
både utvärderande och diagnostiska inslag. Båda dessa är exempel på förklarande
ansatser. Utvärderande i den bemärkelsen att jag försöker identifiera och beskriva de
effekter som är resultatet av fallstudieföretagens affärsprocesser. Diagnostisk i så
motto att jag försöker identifiera och beskriva orsakerna till varför dessa effekter
uppstår (eller inte uppstår).
Det finns också en komparativ strategi i min studie, dvs jag gör en systematiskt
jämförelse av olika företeelser (egenskaper) hos informationssystemarkitekturen och
aktörsstrukturen i syfte att tydligare kunna se orsaker och effekter, i de två fallstudier
som utförs. En komparativ studie anses vara ett sätt att få mera ingående kunskap om
vilka faktorer som påverkar och därigenom generera en mera generell kunskap.
De forskningsstrategier jag använt mig av är också influerade av det
forskningsteoretiska ställningstagande jag redogjorde för i avsnitt 2.5.1. De utgör
tillsammans en grund för de olika forskningsmetoder jag använt mig av i denna studie
och som närmare beskrivs i nästa avsnitt.
2.5.5 Forskningsmetod

Som sagts i avsnitt 2.4 ovan så är en fallstudie inte en metod utan mera en avgränsning
av en studie inom vilken man kan använda sig av olika metoder och tekniker.
Arbetsgången i dessa fallstudier har i stort följt den som beskrevs i avsnitt 2.4 ovan:
1. Datainsamling.
2. Beskrivning av det studerade fenomenet.
3. Uttolkning av det studerade fenomenet med utgångspunkt från de studerade
aktörernas subjektiva logik.
4. Sökande efter mönster i det studerade fenomenet.
När det gäller datainsamling samt metoder och tekniker för denna, har jag
huvudsakligen gjort intervjuer som till sin karaktär varit relativt ostrukturerade31. Till
31

Mina intervjuer ligger nära det som Patton (1990:280) benämner general interview guide approach, där de
modeller och ramverk jag använt, tjänat som guide under intervjuerna.
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stor del har jag använt de modeller och ramverk, som beskrivs nedan, för att avgränsa
intervjuerna till de områden som varit i fokus för studien. Förutom avgränsning har
dessa modeller och ramverk varit till stor del vid förberedelserna för intervjuerna och
som checklistor under intervjuerna. Inom ramen för denna struktur har jag dock låtit
samtalet vara så lite uppstyrt som möjligt för att kunna fånga upp de tankegångar och
associationer som respondenten har ansett vara viktiga. I de fall då företagens
processer har kartlagts har intervjuerna varit mera uppstyrda än annars.
Utöver dessa intervjuer har jag fått ta del av en del interna dokument såsom olika
planer, utredningar mm som kompletterat den bild som intervjuerna gett.
För att kunna förstå affärsprocessen har jag också genomfört köp av produkter via
företagens webbplatser. Denna metod kan sägas vara en direkt observation av den
affärsprocess som kartläggs och även de informationssystem som används i denna
process.
Sammantaget har dessa metoder på olika sätt bidragit till att skapa en helhetsbild av
fallstudieföretagens relativt komplexa verksamhet. I så motto kan man säga att
angreppssättet bygger på ett holistiskt synsätt där helheten går före delarna och delarna
kan förstås i förhållande till helheten eller i det sammanhang i vilket de ingår.
2.5.6 Modeller och metodkomponenter som använts under studien

Under arbetet med att kartlägga fallstudieföretagens verksamhet har jag använt några
modeller, som varit till stor hjälp för att strukturera och styra upp intervjuer men även
för att beskriva processer mm. Jag hänvisar till avsnitt 2.6.2 för en mera uttrycklig
motivering till varför jag valt att använda just dessa modeller och metodkomponenter.
För att kartlägga verksamhetens handlingar har jag använt handlingsgrafer (ref) och
dessa har sedan legat till grund för processbeskrivningar. Dessa processer har jag
sedan strukturerat och beskrivit med den affärsgeneriska modellen som grund.
Kartläggning av informationssystemarkitekturen har skett med hjälp av
metodkomponenter från systemstrukturering/SIMM (Axelsson, 1998), där
samverkansgrafer (Röstlinger et al, 1997) har använts som ett komplement. När det
gäller att få fram vilka önskvärda effekter (mål) man har med verksamheten har jag
använt målanalys (Goldkuhl och Röstlinger, 1988), på samma sätt som problem- och
styrkeanalys (Goldkuhl och Röstlinger, 1988; Röstlinger, 1993) har använts för
kartläggning av styrkor och problem. Jag har dessutom inspirerats av den
praktikgeneriska modellen (Goldkuhl och Röstlinger, 1998e) under arbetet med att
kartlägga aktörsstrukturen. Jag beskriver dessa modeller och metoder lite mera
ingående nedan.
2.5.6.1 Handlingsgrafer

För att kartlägga verksamheten på en relativt detaljerad nivå har jag använt
handlingsgrafer som är en metodkomponent ur FA/SIMM-familjen (Goldkuhl, 1990).
Med hjälp av handlingsgrafer beskrivs:
¾vilka aktiviteter (handlingar) som utförs.
¾sekvensen av dessa aktiviteter, samt även hur aktiviteter initieras (start) och
avslutas (slut) kan vara en del av denna sekvens.
31

Kapitel 2
¾vem som utför aktiviteterna, dvs utföraren eller aktören32.
¾eventuellt var aktiviteterna utförs rent geografiskt.
¾de handlingsobjekt som är relaterade till aktiviteterna (handlingarna), vilket är
en central del av en handlingsgraf och består av olika typer av information och
fysiskt material.
I Figur 9 visas exempel på den notation som används i en handlingsgraf.

Figur 9 Exempel på notation för handlingsgraf
2.5.6.2 Affärsgeneriska modellen

I Figur 10 framställs den affärsgeneriska modellen (AGM)33 (Goldkuhl, 1998b) som är
en idealtypisk modell över samspelet mellan kund och leverantör under en
affärsuppgörelse. Denna modell, som består av sex faser, utgår från ett antal generiska
32

Kan vara antingen en enskild individ eller en grupp av individer, som kan tillhöra en intern eller extern enhet.

33

Den AffärsGeneriska Modellen kommer fortsättningsvis att förkortas AGM.
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handlingar som en kund och en leverantör utför under en affärstransaktion. De sex
faserna är:
1. Affären identifieras
2. Exponering och kontaktsökande
3. Etablering av kontakt och förslag (erbjudande)
4. Upprättande av kontrakt
5. Fullföljande av leverans
6. Utvärdering av de åtaganden som gjorts
Första fasen består av att etablera de förutsättningar som krävs för att en affär ska
kunna genomföras. Kunden har olika brister och behov i sin verksamhet. Leverantören
har å andra sidan kunnande och kompetens inom ett specifikt område, samt kapacitet
och förmåga att leverera detta till värde för en presumtiv kund. Denna förmåga kan
finnas i leverantörens egen organisation, men kan också mobiliseras av leverantören
med hjälp av externa aktörer utanför organisationen (Axelsson et al, 2000). I den andra
fasen söker kunden kontakt för att få hjälp med sina behov och leverantören exponerar
sig i form av marknadsföring och andra aktiviteter. När man väl funnit varann och
etablerat kontakt, sker ett ömsesidigt utbyte av de behov och brister som finns på
kundsidan och den förmåga att lösa dessa behov som leverantörssidan har. I denna den
tredje fasen manifesterar leverantören sin förmåga att lösa kundens behov i ett
erbjudande som brukar benämnas offert34. Efter erbjudandefasen följer en kontraktsfas
(fjärde fasen), där förhandlingar sker som till slut mynnar ut i att ett kontrakt35
upprättas. I och med att detta kontrakt upprättats har leverantören gjort ett åtagande att
lösa de problem, brister och behov som kunden har och som också ska vara artikulerat
i kontraktet. Kunden har å sin sida åtagit sig att betala för de tjänster och/eller varor
som leverantören levererar. Den femte fasen i AGM innebär att detta åtagande
fullföljs, dvs det sker en leverans av de produkter36 som man kommit överens om.
Kundens fullföljande består av betalning för leveransen. Denna fas kan vara mer eller
mindre komplicerad beroende på åtagandet. I en komplex situation kan det krävas
utveckling och produktion av dessa produkter, medan leverans i mindre komplicerade
fall kan ske direkt, antingen av lagerförda produkter eller inköpta från
underleverantörer. I den sjätte och sista fasen utvärderas de åtaganden som gjorts.
Kund och leverantör tar ställning till om man är nöjd med respektive parts agerande. I
bästa fall är kunden tillfredsställd och har då inga ytterligare krav på leverantören. Det
kan dock finnas delade meningar huruvida åtagandet har fullföljts eller ej, vilket
resulterar i olika krav från antingen kunden eller leverantören.
Jag har använt AGM för att strukturera och dela upp fallstudieföretagens
affärsprocesser i olika delprocesser. Utgångspunkten var de detaljerade handlings-

34

Offert och erbjudande kommer i det följande att användas som synonyma begrepp.

35

Här förutsätts att hela affärsprocessen fullföljs. Naturligtvis kan denna process avbrytas i detta skede, dvs att
inget kontrakt upprättas och parterna skiljs åt.

36

Med produkt menas här en vara och/eller en tjänst.
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grafer som togs fram för att beskriva verksamhetslogiken. Med AGM som modell
transformerades dessa till en affärsprocess. Detta beskriver jag nedan i avsnitt 2.6.2.
Leverantör

Kund

Förutsättningar:
- kunnande
- kapacitet
- leveransförmåga

Förutsättningar:
- verksamhet med
- brister
- behov

Affärsintresse
Exponering & kontaktsökande
Erbjudande

Efterfrågan
Etablering av kontakt & förslag

Kontrakt

Leverans
löfte

Beställning
(order)

(Ömsesidiga överenskommelser)

Fullföljande av leverans
Leverans
Betalning

Avslutning/
värdering:
- Tillfredsställelse
eller
- missnöje

Krav

Krav

Avslutning/
värdering:
- Tillfredsställelse
eller
- missnöje

Figur 10 Den affärsgeneriska modellen (Goldkuhl, 1998b)
2.5.6.3 Praktikgeneriska modellen

I Figur 11 visas den praktikgeneriska modellen (PGM)37 (Goldkuhl och Röstlinger,
1998e). Detta är en modell som fokuserar på de förutsättningar som gäller för att en

37

Den PraktikGeneriska Modellen kommer fortsättningsvis att förkortas PGM.
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verksamhet38 (praktik) ska kunna bedrivas. Det är en grundläggande modell över ett
antal viktiga begrepp och vad en verksamhet innebär. Modellen är indelad i
a) förutsättningar för verksamhetens bedrivande (uppdrag, underlag, ersättning,
kunnande, normer och instrument)
b) aktörer som på olika sätt ger dessa förutsättningar (uppdragsgivare, försörjare,
finansiärer, kunskapsutvecklare, normställare och instrumentmakare)
c) producenterna i verksamheten, dvs olika interna och externa aktörer som utför
olika typer av handlingar (aktiviteter) och producerar olika resultat
d) det resultat som levereras till kunden39, dvs den produkt som producenterna har
producerat
e) erfarenheter från producenternas handlingar och hur man drar lärdom av dessa
Normställare
Uppdragsgivare

Försörjare

Finansiär(er)

Uppdrag

Underlag

Ersättning

Marknadsföring

Kunskapsutvecklare

Instrumentmakare
Kunnande,
normer,
instrument

..............

Producent(er) och dess handlingar
Försäljning

Order

Inköp

Leverans

Betalflöden

Erfarenheter
Resultat

Klient(er) och
dess utnyttjande

Andra resultander
och påverkan på
deras handlande

Figur 11 Den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl och Röstlinger, 1998e)
I Tabell 1 redogör jag för de förutsättningarna och de aktörer som på olika sätt skapar
dessa. De som producerar (producenterna) olika former av resultat och bygger upp
värde i verksamheten, utgår från dessa förutsättningar. Inom ramen för verksamhetens
38

Jag kommer att använda begreppet verksamhet fortsättningsvis istället för praktik.

39

I PGM talar man om klient, som är ett mera generellt begrepp än kund.
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olika verksamhets- och affärsprocesser utförs olika handlingar, vars resultat till stor del
beror på dessa förutsättningar. Resultatet är detsamma som den produkt som
verksamheten producerar. En produkt kan generellt sett vara en vara eller en tjänst.
Man kan också skilja på olika typer av produkter genom att dela in dem i materiella,
informativa och upplevelsemässiga produkter.
Tabell 1 Olika förutsättningar enligt PGM
(baserat på Goldkuhl och Röstlinger, 1998e).
Förutsättning / Beskrivning
Aktör
Uppdrag /
Det finns tre olika typer av uppdrag; rolluppdrag, produktuppdrag
Uppdragsgivare och resursuppdrag.
I ett rolluppdrag framgår den roll som verksamheten skall ha, dess
ansvar och befogenheter. Det kan exempelvis vara en enhet eller
avdelning inom ett företag där ledningen genom rolluppdraget
klargör dess roll och de ramar som man kan agera inom.
Ett produktuppdrag är resultatet av en överenskommelse (avtal)
som slutits avseende en produkt som ska produceras. I detta fall är
uppdragsgivaren kund till verksamheten och oftast den som tar del
av resultatet. Kunden kan både vara intern eller extern.
Begreppet resursuppdrag används ofta inom offentlig verksamhet,
där exempelvis kommunledningen kan beställa ett visst antal
vårdtimmar (resurser) av en vårdenhet.
Underlag /
Försörjare

Med underlag menar man det ”material” som man utgår från och
förädlar i de interna produktionsprocesser man har. Man kan också
säga att underlag är olika former av input till dessa processer. Dessa
input kan vara både materiella (produkter, råvaror, etc.) och
immateriella (tjänster, information, etc.). De aktörer som förser
verksamheten med dessa underlag är leverantörer, som både kan
vara interna och externa.

Ersättning /
Finansiär(er)

Ersättning kan vara 1) i form av ersättning för de resultat
(produkter) man producerar till kund, 2) riskkapital om det är en
juridisk person, 3) anslag om det är offentlig verksamhet. De
aktörer som ger denna ersättning till verksamheten kallas
finansiärer.

Kunnande /
Kunskapsutvecklare

Med kunnande menas producenternas kunnande i form av
kompetens och olika kunskaper som behövs för att utföra olika
handlingar (aktiviteter) i verksamheten. De aktörer som har
utvecklat
och
förmedlat
denna
kunskap
kallas
för
kunskapsutvecklare. Dessa kan vara antingen interna eller externa.
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Normer /
Normställare

I en verksamhet finns det behov av olika normer, regler och
värderingar för att de som arbetar där ska kunna skilja mellan vad
som betraktas som bra och mindre bra handlingar samt mellan bra
och mindre bra resultat. Det kan också vara olika externa regelverk
i form av lagstiftning och förordningar. De aktörer som utformar
och formulerar dessa normer kallas normställare. Dessa kan vara
både interna och externa. Normer och värderingar kan vara mer
eller mindre explicit uttryckta. I vissa fall talar man om ”tysta”
normer eller att normerna ”finns i väggarna” och det handlar då om
sådana normer som vuxit fram under tidens gång i samband med
verksamhetens kontinuerliga utförande.

Instrument /
Instrumentmakare

Med instrument menas olika typer av hjälpmedel som används i
verksamheten. Det kan vara både fysiska sådana i form av verktyg,
maskiner, datorer, etc. och immateriella i form av programvara,
metoder, angreppssätt, processbeskrivningar, etc. De aktörer som
formar och förser verksamheten med dessa instrument kallas för
instrumentmakare och kan vara både interna och externa.

En annan viktig aspekt av en verksamhet är hur vi tar lärdom av de erfarenheter som vi
får när vi arbetar i verksamheten, dvs utför olika handlingar. Att ta tillvara dessa
erfarenheter, tolka och förstå dem och sedan dra lärdom av dem, dvs omvandla dem
till ny och utökad kunskap, är idag ett fokuserat område i de flesta verksamheter. Att
finna lämpliga rutiner och verktyg för att underlätta denna lärandeprocess är av stor
vikt för verksamhetens utveckling och konkurrensförmåga.
2.5.6.4 Målanalys

Syftet med en målanalys är att undersöka och fastställa vilka mål man har med
verksamheten (Goldkuhl och Röstlinger, 1988). I denna avhandling intresserar jag mig
för de önskvärda effekter man har med affärsprocessen och med detta menar jag de
mål man har med densamma. I målanalysen skiljer man mellan huvudmål och delmål.
Huvudmålen är så viktiga att de är giltiga oberoende av andra mål och delmålen är
medel för att uppnå andra mål (delmål eller huvudmål). Målanalysen resulterar i en
mållista och en målgraf, där mållistan är en numrerad textlista med samtliga
målformuleringar och där målgrafen är en grafisk representation av relationerna
mellan de olika målen (se Figur 12). För en mera ingående redogörelse av målanalys
och hur en sådan genomförs, hänvisar jag läsaren till Goldkuhl och Röstlinger (1988).
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Huvudmål

Delmål

Delmål

Huvudmål

Delmål

Delmål

Delmål

Delmål

Delmål

Figur 12 Målgrafen med huvudmål och delmål
2.5.6.5 Styrkeanalys

Syftet med en styrkeanalys är att lyfta fram de positiva aspekterna i verksamheten och
tydliggöra vilken betydelse de har för verksamhetens resultat. Idag talar man mycket
om möjligheter; vilka möjligheter som finns med olika typer av informationsteknik
osv. Man kan se en möjlighet som en ännu ej utnyttjad styrka, en potentiell styrka. Att
göra en styrkeanalys innebär att man försöker identifiera olika positiva förutsättningar
(styrkor) som finns i verksamheten och som aktivt bidrar till att uppnå viktiga positiva
effekter och/eller resultat. Ett sådant resultat kan sedan utgöra en ny förutsättning
(styrka) för nya positiva effekter och/eller resultat.

Orsak / Förutsättning
(Styrka x)

Orsak / Förutsättning
(Styrka y)

Positiv effekt / resultat
Orsak / Förutsättning
(Styrka z)

Positiv effekt / resultat
Figur 13 Styrkegrafen med dess samband mellan orsak / förutsättning (styrka) och
positiva effekter / resultat (fritt efter Röstlinger, 1993).
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I en styrkelista dokumenteras de styrkor man identifierar och i målgrafen (se Figur 13)
framgår relationen mellan olika styrkor (orsaker/förutsättningar) och de positiva
effekter och/eller resultat de ger upphov till. För mera information avseende
styrkeanalys och dess genomförande, hänvisar jag läsaren till Röstlinger (1993).´
2.5.6.6 Problemanalys

Med ett problem avses ett tillstånd eller en situation som av olika aktörer inom en
verksamhet, upplevs som otillfredsställande i något avseende (Goldkuhl och
Röstlinger, 1988). Upplevelsen av en sådan situation avviker på något sätt från dessa
aktörers förväntade eller önskade upplevelse. Ett problem kan både upplevas i den
situation man befinner sig (nuläget) eller upplevas som ett potentiellt problem i en
framtida situation. Man brukar då tala om detta potentiella problem som ett hot.
Syftet med en problemanalys är att successivt medvetandegöra och utveckla
människors kunskap och förståelse för problem och de samband som finns mellan
dessa. Det är viktigt att analysera sambanden mellan problem, dess orsaker och
effekter av dessa orsaker, för att identifiera den grundläggande orsaken till en
problemsituation. Resultatet av en problemanalys är dels en problemlista, som
innehåller en lista över alla identifierade problem och en problemgraf (se Figur 14)
som beskriver relationer mellan orsaker (problem) och effekter.

Orsak
(Problem x)

Orsak
(Problem y)

Effekt
Orsak
(Problem z)

Orsak
(Problem p)

Effekt

Figur 14 Problemgrafen med dess samband mellan orsaker (problem) och effekter
(fritt efter Goldkuhl och Röstlinger, 1988).
2.5.6.7 Samverkansgraf

Syftet med en samverkansgraf är att beskriva en verksamhet på ett översiktligt sätt, där
det framgår hur samverkan sker mellan olika aktörer innanför och utanför
verksamheten, dvs mellan interna såväl som externa aktörer (Röstlinger et al, 1997).
Denna samverkan kan ibland ske mellan aktörernas informationssystem och är då
exempel på datoriserad samverkan, men det kan också vara en helt manuell
samverkan. Genom samverkansgrafen erhålls en bredare förståelse för verksamheten. I
Figur 15 framgår hur en samverkansgraf principiellt är uppbyggd och de olika
symboler som används.
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Aktör A

Aktör C

Info b
IS x

Info a
Info c

Aktör B
IS y

Symboler:
Aktör

Intern eller extern aktör i verksamheten
(avdelning, enhet, företag, etc.)

Info

Informationsmängd (eller meddelande) som
utbyts vid samverkan mellan aktörer
Anger riktning för informationsmängd / meddelande

IS

Datoriserat informationssystem

Figur 15 Samverkansgrafens principiella uppbyggnad
2.5.6.8 Analys av systemanvändning och ansvarsfördelning

Denna analys fokuserar på hur verksamhetens informationssystem används och hur
ansvaret för dessa är fördelat, dvs vem som är systemägare, vem som har
systemansvar, etc. Resultatet dokumenteras dels i textform där varje
informationssystems funktionalitet och användning beskrivs och dels i form av en
system- och ansvarsmatris (i bilaga 1 och 4 framgår ett exempel). I denna matris
framgår vilka aktörer i verksamheten som har olika typer av ansvar för
informationssystemet, samt vilka delprocesser informationssystemen stödjer. För mera
information hänvisar jag till Axelsson (1998:247-249).
2.5.6.9 Analys av informationsmängder

I samverkansgrafen och andra analyser ingår olika informationsmängder som en del av
olika dokument och grafer (framgår som romber i exempelvis samverkansgrafen). Det
är viktigt att dessa informationsmängder definieras och förklaras på ett entydigt sätt,
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för att skapa och upprätthålla ett gemensamt verksamhetsspråk. Detta är inte en
fullständig data- och begreppsanalys, utan enbart de viktigaste och mest centrala
informationsmängderna tas upp i denna analys. Syftet är att genom en analys av
informationsmängdernas bidrag (användningsområde) belysa informationssystemarkitekturen ur ett helhetsperspektiv (Axelsson, 1998:254-256). Resultatet redovisas i
en informationssammanställning (se exempel i bilaga 7), där informationsmängdernas
innehåll beskrivs, deras bidrag till verksamheten och i mitt fall40 även en referens till
aktuell samverkansgraf. Informationsmängderna kan även relateras till varandra i en så
kallad informationsgraf, som har vissa likheter med en begreppsgraf. Jag använder mig
dock inte av detta dokument i min analys, då jag anser att samverkansgrafen uppfyller
detta syfte.
2.5.6.10 Analys av relationer mellan informationsmängder och system

I denna analys framgår hur informationsmängderna är relaterade till olika
informationssystem (Axelsson, 1998:256-258). Resultatet redovisas i en
sambandmatris (i bilaga 8 framgår ett exempel på en sådan). I sambandsmatrisen
framgår kopplingarna mellan informationssystem och informationsmängder på så sätt
att det för varje informationsmängd framgår i vilket system som informationen
registreras, skapas eller tas ut, var informationsmängden lagras samt om den överförs
till andra informationssystem.
2.5.6.11 Analys av IT-infrastruktur

I denna metodkomponent (Axelsson, 1998:258-259)görs en analys av verksamhetens
IT-infrastruktur, dvs information om olika tekniska plattformar, hårdvara,
operativsystem, osv. I Figur 26 framgår hur informationssystemarkitekturen är
relaterad till IT-infrastrukturen. Syftet med analysen är att få en helhetsbild av
informationssystemarkitekturen och de beroendeförhållanden som finns till ITinfrastrukturen. Olika hård- och mjukvaror, som ingår i IT-infrastruktur, betjänar en
eller flera informationssystem. Det är en stor fördel om IT-infrastrukturen är så
homogen som möjligt, dvs att de hård- och mjukvaror som används kan betjäna så
många informationssystem som möjligt. Resultatet av analysen dokumenteras i en ITinfrastrukturtabell, där tekniska fakta framgår för varje system:
¾Vem som är leverantör.
¾Systemets ålder, dvs hur gammalt systemet är.
¾Om systemets har specialutvecklats eller är ett standardsystem (om systemet har
specialutvecklats anges om detta skett internt eller av extern leverantör).
¾Vilken hårdvara och periferiutrustning som används.
¾Vilket operativsystem systemet körs på.
¾Den databas som används i systemet.
¾Vilka utvecklingsverktyg som har använts för att utveckla systemet.
40

Axelsson (1998) refererar till IS-graf respektive ISA-graf. Jag använder samverkansgraf istället för dessa
dokument.
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2.6 Beskrivning av fallstudiernas genomförande
Att valet av fallstudieföretag föll just på NetShop och Buyonet är till viss del en
konsekvens av tillfälligheter. Båda företagen är dock i högsta grad relevanta för den
studie som krävs för att få svar på mina forskningsfrågor. Båda genomför sin
affärsprocess med Internet som enda försäljningskanal, använder informationssystemoch teknik som möjliggörare i stor utsträckning och båda är exempel på imaginära
organisationer. De är på så sätt representativa för de frågeställningar jag studerar. Att
antalet fall blev just två var naturligt med tanke på det mervärde en jämförande analys
ger. Att enbart studera ett företag hade gjort studien alltför situationsspecifik. Även om
generaliserbarheten är begränsad även vid två fallstudier, så ökar den dock markant
jämfört med enbart en. En jämförelse mellan två studier gör också att man får en mera
aspektrik analys, genom att studera likheter, skillnader och unika variationer mellan
fallen. Om jag hade valt att använda mig av tre eller flera fallstudier hade jag fått
större bredd i min studie, men hade samtidigt fått ge avkall på djupet och hade inte
kunnat genomföra en lika inträngande analys. Valet av två fallstudier och en
komparativ analys mellan dessa framstod efterhand som en naturlig kompromiss.
Fallstudierna har till vissa delar genomförts tillsammans med min forskarkollega
Henrik Lindberg. Vissa delar av datainsamlingen har vi gjort tillsammans och vi har i
vissa fall även utfört analys och uttolkning av resultat gemensamt. Lindberg fokuserar
dock mera på det webbaserade affärsgörandet och dess effekter ur ett kundperspektiv
(Lindberg, 2000), medan denna avhandling fokuserar på WBIO , dvs leverantören av
varor och tjänster. Detta samarbete har bl.a. medfört en förbättrad triangulering, vilket
jag skriver om i avsnitt 7.2.
2.6.1 Tidplan för fallstudierna

De två fallstudier jag genomfört har, som tidigare nämnts, följt samma mönster:
1. En datainsamling som framförallt har bestått av intervjuer, men även studier av
interna dokument som beskriver företagens planer och mål med verksamheten. Jag
har använt AGM och PGM som referensmodeller och ramverk, för att avgränsa
datainsamlingen och styra in den på de områden jag vill fokusera.
2. En beskrivning och sammanställning av de fenomen jag studerat. Här har jag
använt ett flertal av de grafer, tabeller och sammanställningar som ingår i de
metodkomponenter som är beskrivna i avsnitt 2.5.6.
3. En analys som består av dels en verksamhetsanalys och dels en analys av
aktörsstrukturen och informationssystemarkitekturen.
När de två fallstudierna var genomförda gjorde jag en jämförande analys mellan dem.
Detta för att få fram olika aspekter som skiljer och som förenar de båda studierna..
Syftet var att söka svaren på hur aktörsstrukturen och informationssystemarkitekturen
stödjer de önskvärda effekter som fallstudieföretagen formulerat avseende sina
respektive affärsprocessers genomförande.
Den första fallstudien, NetShop, påbörjades hösten 1998 (se Figur 16).
Datainsamlingen pågick fram till våren 1999, med vissa kompletterande frågor och
klargöranden under sommaren och hösten.
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Fallstudien på Buyonet påbörjades i februari 1999 och avslutades under våren 2000.
De olika fasernas ungefärliga tidslängd framgår av Figur 16. Den jämförande analysen
mellan de båda fallstudierna genomfördes under maj-juli, 2000.

NetShop
Intervjuer och
övrig datainsamling
Sammanställning
& beskrivning
Analys

Buyonet
Intervjuer och
övrig datainsamling
Sammanställning
& beskrivning
Analys

Jämförande
analys

9901

9906

0001

0006

Figur 16 Fallstudiernas genomförande med övergripande aktiviteter och tidpunkter
2.6.2 Använda metodkomponenter och modeller

För att söka svar på de forskningsfrågor jag ställde inledningsvis, krävs en
kartläggning av såväl affärsprocessen, informationssystemarkitekturen som
aktörsstrukturen. Detta innebär en bred kartläggning av verksamheten i dess helhet och
jag har därför använt mig av ett flertal metodkomponenter (se avsnitt 2.5.6). I Figur 17
framgår de metodkomponenter som jag använt mig av under studien och sambanden
mellan dessa.
På ett övergripande plan har jag gjort:
¾en verksamhetsanalys
¾en analys av aktörsstruktur och informationssystemarkitektur
¾en diagnos av mål, styrkor och problem
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¾en sammanfattande värdering där mål, problem och styrkor sammanfattas och
kopplas till affärsprocessen, informationssystem och aktör
Affärsgeneriska
modellen

Praktikgeneriska
modellen

Handlingsgrafer

Samverkansgraf

Verksamhetsanalys

Informationssystemanalys

Analys av aktörsstruktur &
informationssystemarkitektur

Processgrafer

Diagnos
Problemanalys

Styrkeanalys

Målanalys

Sammanfattande
värdering

Figur 17 Metodkomponenter som använts under studien
För att kartlägga affärsprocessen utfördes först en noggrann analys av verksamheten
med hjälp av handlingsgrafer. Denna analys resulterade i en detaljerad beskrivning av
fallstudieföretagets aktiviteter, deras sekvens och kopplingar mellan dem. För att
transformera dessa grafer till affärsprocesser användes AGM som modell eller
ramverk. Med detta menar jag att AGM användes som ett raster och förebild för att
dela upp affärsprocessen i olika delprocesser och att avgöra vilka aktiviteter i
handlingsgraferna som skulle tillhöra olika delprocesser. I denna transformation var de
olika generiska faser som AGM består av till stor hjälp för att få en vettig uppdelning
och struktur på de delprocesser som affärsprocessen delades in i. I Figur 18 framgår
denna transformering mera tydligt.
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Handlingsgrafer
HANDLINGSGRAF

Serie

Refkod

buyOnet

BAT

Utfärdare

HL, PAS

Datum

Version

1999-06-09

2

Sid

1(24)

buyOnet
Avser:
NyLev2
buyOnets
hemsida

Spontana surfare
+ "alla andra"
som kommer till
BuOnets
hemsida

Behov

Uppdaterad
produktdatabas

Klient är på buyOnets hemsida
[Klient] * webb

PSkap1
Sökaktiviteter på webben
[Klient] * webb

Loggning av
aktiviteter [Is]

Affärsgeneriska
modellen

InfoBB
Logg av
aktiviteter per
IP#

Saldobaserade
erbjudande från
Buyobank

Resultat från
sökning

Begäran om nedladdning
[Klient -> Is] * webb
Klient
information

Kryptering av
programvara [Is]
Krypterat progra
(med hjälpprogram och
"annat")

[Klient]

Betalning [Klient -> Buyonet?] * webb

Betalningsinformation
(kkrypterad)

Betal

Su pp lie r

C u sto me r

BA T M o del

P requisites
- know-how
- capacity
- supply

Prequisites
- operations w ith
- lacks
- needs

Bu sin es s int erest

E xposure & contact search
Desire &
demand

Of fer
Contact est ablishment & proposal

Transformering

Contract
Delivery
promise

Order
(Mutual comittments)

Fulfil ment
Delivery
Payment

Com pletion
- satisfaction
or
- dissatisfaction

K n ow - H ow
K a pac it e t
L ev era n s f ö r m åg a

E x po n er in g
K o n t a k ts ök an de

E r b ju dan de
( O f f ert )

B e t a ln in g / Le v e r an s
(F u ll f ö lj a nd e)

Claim

Completion
- sati sfaction
or
- dissatisfaction

Krav

Affärsprocess

U t v e c k lin g
av webb

L i c e n s i er i n g

K o nt r ak t

Claim

P r o d u k th a n t e ri n g

E r b ju d a n d e / K o n tr a k t / F u ll f ö l ja n d e

M a rk n a d s fö r i n g

S u p p o rt

Figur 18 Transformering av handlingsgrafer till affärsprocess med Affärsgeneriska
modellen som ramverk
För att kartlägga informationssystemarkitekturen har jag använt vissa
metodkomponenter ur systemstrukturering/SIMM. Dessa har beskrivits i avsnitt
2.5.6.8 - 2.5.6.11 och innebär analys av:
a) systemanvändning och ansvarsfördelning
b) informationsmängder
c) relationer mellan informationsmängder och system samt
d) IT-infrastruktur
Sammantaget ger denna analys en god bild av informationssystemarkitekturen, hur
olika informationssystem samverkar, vilka informationssystem som stödjer olika
delprocesser och hur detta stöd är uppbyggt.
I avsnitt 2.5.6.3 redogjorde jag för PGM. Denna modell har jag till viss del använt för
att kartlägga aktörsstrukturen. Modellen fokuserar på de förutsättningar som gäller för
att en verksamhet ska kunna bedrivas och som sådan har den dels hjälpt mig att
avgränsa vad jag ska fokusera vid studien av aktörsstrukturen och dels varit till hjälp
vid uppdelningen av verksamheten mellan olika aktörer.
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När det gäller aktörsstrukturen inriktar jag mig i denna avhandling framförallt på:
1) De aktörer som den imaginära organisationen består av och hur dessa är
relaterade till varandra. Här avser jag både interna och externa aktörer. I PGM
motsvaras detta av den verksamhet41 som PGM är en modell av.
2) Den kompetens de olika aktörerna behöver för att utföra sina uppgifter. Om
man refererar till PGM motsvaras detta av ”kunnande, normer och instrument”.
Graden av kompetens är framförallt kopplad till det kunnande eller den kunskap
som finns avseende hur man utför de uppgifter man är ålagd.
3) Vilka rolluppdrag aktörerna har, dvs hur man inom den imaginära
organisationen fördelat roller och vad dessa roller innebär, vilka uppgifter som
aktörerna ska utföra och det ansvar som följer av detta. Om man refererar till
PGM innebär detta att jag tittar på de uppdrag och den uppdragsgivare som
finns. Uppdragsgivaren är i detta fall ledningen i form av den chef eller
ledningsgrupp, som finns för hela den imaginära organisationen.
4) De produktuppdrag, dvs de enskilda uppdrag, som aktörerna får. Dessa kan vara
formulerade i ett specifikt kontrakt för enskilda uppdrag eller vara ett ramavtal
som täcker in en serie av uppdrag som ska utföras under den tid som ramavtalet
gäller. Uppdragsgivare kan vara kunder som beställer produkter eller tjänster,
men det kan också vara en annan intern eller extern enhet. I PGM motsvaras
även detta av uppdrag och uppdragsgivare.
Även samverkansgrafen har varit till stor hjälp för att kartlägga aktörsstrukturen.
Genom att markera olika aktörer i den totala samverkansgrafen, framgår på ett tydligt
sätt hur olika delar av den totala verksamheten är fördelad och uppdelad mellan
imaginatören och olika externa aktörer.
Diagnosen som ligger till grund för den sammanfattande värderingen, utgörs av
problem-, styrke- och målanalys (se avsnitt 2.5.6.4 - 2.5.6.6). Målanalysen ligger till
grund för problem- och styrkeanalys på det sätt att problem och styrkor har grupperats
med avseende på de primära mål som identifierats. Detta underlättar sedan den
sammanfattande värderingen där problem och styrkor som hör ihop med en viss
önskvärd effekt (ett specifikt mål), kopplas till respektive informationssystem (IS),
delprocess och aktör.

41

I PGM beskrivs verksamheten som producenterna och deras handlingar.
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3 Teoretisk referensram
Kapitlet ger en teoretisk referensram där ett antal begrepp och koncept, som är viktiga
för avhandlingen, definieras och diskuteras. Affärsprocessbegreppet är ett sådant
centralt begrepp (avsnitt 3.1). Bakgrund till dess uppkomst berörs såväl som olika
definitioner och perspektiv på processbegreppet. Information, informationssystem och
informationssystemarkitektur är tre andra viktiga begrepp som behandlas utförligt i
avsnitt 3.2. I underavsnittet 3.2.3 diskuteras olika idealtypiska arkitekturstrategier och
hur dessa ger upphov till olika informationssystemarkitekturer. I avsnitt 3.3 tar jag
upp begreppet imaginära organisationer till diskussion, samt de olika definitioner och
begrepp som återfinns inom området. I avsnitt 3.3.2 diskuteras orsaker till hur denna
organisationsform uppkommer och vilken betydelse transaktionskostnadsteorin har i
detta sammanhang. Slutligen (avsnitt 3.3.3) tas även begrepp som kärnkompetens och
outsourcing upp, såväl som olika former av samarbetsavtal.

3.1 Affärsprocess
Fokuseringen på processperspektivet tog fart i början av 1990-talet42 och initierades i
en artikel i Harvard Business Review (Hammer, 1990). Hammer pekade på behovet av
allt snabbare förändringstakt och kortare produktcykler i en omgivning där nya
teknologier allt oftare avlöser varandra. För att uppnå radikalt bättre resultat måste
man tänka om när det gäller hur arbetet ska utföras och inte bara automatisera
befintliga arbetssätt. Om man inte utnyttjar ny teknik i syfte att omdesigna
affärsprocesser, kan man bara uppnå marginella förbättringar av resultatet. Hammer
talar om att vanans makt är stor; att man i alltför många fall utför arbetet ”som man
alltid gjort” och inte ifrågasätter varför man gör på ett visst sätt. Många gånger kan en
process utförande vara baserat på tillfälligheter där orsaken och fokus varit helt andra
kriterier än effektivitet. Hammers koncept blev känt under beteckningen BPR
(Business Process Re-engineering). I Hammer och Champy (1993) beskrivs reengineering som ett fundamentalt nytänkande som innebär radikal omdesign av
affärsprocesser i syfte att uppnå dramatiska förbättringar av kritiska framgångsfaktorer
såsom kostnad, kvalitet, service och hastighet. Samtliga dessa faktorer ska förbättras
och mätningarna av resultatet ska ske samtidigt.
Hur definieras då en process? Det finns flera olika beskrivningar av vad en process
innebär och jag kommer att återge några av dem. Davenport (1993) säger att en
process är en strukturerad samling av mätbara aktiviteter som är designade med avsikt
att producera ett specifikt resultat för en speciell kund eller marknad. Det betyder att
man fokuserar starkt på hur aktiviteter utförs inom en organisation, till skillnad från ett
produktfokus, där vad som utförs är i centrum. En process kan alltså sägas vara en
struktur för att utföra handlingar, där det finns ett definierat start- och sluttillstånd och
klart identifierbara input samt output i form av resultat. Davenport (ibid.) lyfter fram
vikten av att identifiera karaktäristiska och mätbara kriterier. Exempel på sådana är
42

Innan dess finns en lång bakgrund inom TQM, Total Quality Management, där syftet är att kontinuerligt
åstadkomma förbättringar i termer av en process kvalitet, kostnader och ledtider (Davenport, 1993:145).
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kostnad, ledtid, kvalitet på resultatet, samt kundtillfredsställelse43. Dessa kriterier är
också många gånger skäl till varför man genomför förändringar av processer. Syftet
med en processorienterad syn på verksamheten är ofta att man vill reducera ledtider
och kostnader, eliminera onödiga kostnader samt öka kvalitet och service. Enligt Keen
(1997) har många företag rapporterat om radikala förbättringar av sitt resultat i termer
av sänkta kostnader och ledtider samt förbättrad kvalitet och produktivitet. Keen
påpekar vikten av att fokusera på att förbättra de processer som bidrar till ett ökat
ekonomiskt värde, dvs man måste fokusera på rätt processer om företaget ska få den
strategiska fördel som oftast är målet med ett ökat processtänkande (ibid.).
Hammer och Champy (1993) definierar en affärsprocess såsom en samling aktiviteter
med en eller flera olika input som skapar ett resultat med ett påtagligt värde för
kunden. Goldkuhl (1995a) ser processen som en helhet av sammanhängande
aktiviteter som avslutas med ett resultat som har ett påtagligt värde för (interna och
externa) kunder, genom att lösa problem/uppgifter åt dessa kunder. Ett
processtänkande innebär fokusering på horisontella processer i verksamheten och vad
som görs, snarare än vem som bestämmer och en mera funktionell eller vertikal syn.
Goldkuhl säger vidare att processer skär över organisatoriska gränser och det saknas
därmed någon som har ett sammanhållet ansvar för processen och dess aktiviteter.
Som en följd av detta har processägare blivit en allt viktigare roll för att ta ansvar för
processen och dess resultat (ibid.)
Lind (1996) gör en rekonstruktion av sex olika författares44 definitioner på begreppet
affärsprocess. Själva ordet process innebär en fokusering på aktiviteter och hur dessa
är sammansatta för att producera ett resultat med ett specifikt syfte. Processens mål är
att transformera en eller flera input till output. Olika författare har olika fokus på hur
aktiviteterna är sammansatta och vem som utför dessa olika aktiviteter. Goldkuhl
(1995b) är den som mest betonar samspelet mellan leverantör och kund i den modell
som kallas AGM (AffärsGeneriska Modellen, se avsnitt 2.5.6.2). Betoningen på affär
innebär en fokusering på ett utbyte mellan kund och leverantör, där kundens ökade
värde och nytta sätts i centrum.
I Figur 19 görs en kategorisering av olika typer av verksamhetsprocesser, baserade på
Goldkuhl (1995b). Här särskiljs operativa verksamhetsprocesser från ledningsprocesser som karaktäriseras av aktiviteter såsom strategiutformning, målformulering,
planering, budgetering och uppföljning. Operativa processer kan i sin tur delas in
beroende på hur de styrs, dvs vilken grundläggande aktörsrelation45 som existerar.
Denna indelning baseras på
transaktionskostnadsteorins tre grundläggande
aktörsrelationer (ibid.):
¾Uppdragsrelation (hierarki)
¾Affärsrelation (marknad)
43

Jämför den begreppsgraf jag presenterade i Figur 4.

44

Davenport (1993), Hammer och Champy (1993), Steneskog (1991), Willoch (1994), Rummler och Brache
(1995) samt Goldkuhl (1995b).

45

I avsnitt 3.3.2 använder jag istället för aktörsrelation uttryckssättet ”olika former för styrning av aktiviteter
…”, dvs olika generiska styrningsformer.
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¾Samarbetsrelation (klan46)
Denna uppdelning av operativa verksamhetsprocesser resulterar i de tre
underkategorierna 1)operativ uppdragsprocess, 2)operativ affärsprocess och 3)operativ
samverkansprocess. En operativ affärsprocess är en typ av operativ
verksamhetsprocess som karaktäriseras av affärsrelationen mellan kund och
leverantör. Denna affärsrelation initierar och styr de olika typer av affärsgeneriska
handlingar som processen är uppbyggd av. Exempel på sådana handlingar är
erbjudanden, förfrågningar, order, ömsesidiga åtaganden och fullföljande av
åtaganden. Dessa handlingar är väsentliga och styrande aktiviteter i affärsprocessen
och andra aktiviteter är beroende av dem (ibid.).

Verksamhetsprocess

Operativ
verksamhetsprocess

Operativ
uppdragsprocess

Operativ
affärsprocess

Styr-/ledningsprocess

Operativ
samverkansprocess

Figur 19 En uppdelning av olika typer av verksamhetsprocesser (Goldkuhl, 1995b)
Baserat på denna definition har Goldkuhl (ibid.) skapat en affärsgenerisk modell,
AGM, där relationen mellan kund och leverantör är i centrum. Jag har avsnitt 2.5.6.2
redogjort för hur denna modell är uppbyggd. AGM har i min avhandling en central roll
då den har legat till grund för hur affärsprocessen kan indelas i delprocesser. De
affärsprocesser jag studerar är inte renodlade operativa affärsprocesser, utan snarare en
kombination av uppdrags-, affärs- och samverkansprocess.

3.2 Information, informationssystem och
informationssystemarkitektur
Ett primärt område i denna avhandling är informationssystemarkitektur. Vad menar
man då med detta begrepp? Såsom ordet indikerar handlar det om en arkitektur av
informationssystem. För att skapa förståelse för området, diskuteras först de

46

Williamson (1991) kallade denna generiska styrningsform för en hybrid av de två övriga styrningsformerna,
hierarki och marknad.
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närliggande begreppen information och informationssystem. Därefter kommer
begreppet informationssystemarkitektur att tas upp till diskussion.
3.2.1 Data, information och kunskap

I litteraturen är begreppen data, information och kunskap långtifrån entydigt
definierade. I de flesta fall är information starkt förknippat med begreppen data och
kunskap.
Enligt Langefors (1993) är information liktydigt med den kunskapsutveckling som
sker när vi tolkar data. När vi gör denna tolkning använder vi våra förkunskaper i form
av kända begrepp, gemensamt språk och olika värderingar. Den nya information som
vi på detta sätt anammar, blir ytterligare ett tillskott till våra förkunskaper (vår
kunskap).
Langefors (1993) formulerade detta i en ekvation, den infologiska ekvationen
”I=i(D,S, t)”, där
I = Information (kunskap) producerad från data D och förkunskapen S, tolkad genom
tolkningsprocessen i under tiden t.
Checkland och Holwell (1998) diskuterar också dessa begrepp (se Figur 20). Här utgår
man från begreppet fakta som är påvisbara och kontrollerbara. Dessa fakta kallas för
data. Av alla enorma mängder fakta sorterar vi som individer ut de som vi är
intresserade av och som är relevanta sett med utgångspunkt från våra värderingar och
vårt omdöme. Denna selekterade data kallar man för capta (av engelska captured
data). Nästa steg i denna ”förädlingsprocess” är att man ger dessa capta innebörd och
mening genom att placera in dem i ett sammanhang (kontext). Detta ger upphov till
information. Genom att strukturera och relatera olika mängder information närmare vi
oss begreppet kunskap. Ju komplexare kunskap desto mera komplexa strukturer.
Värderingar
Omdöme
Intresse

Data

Fakta

Medveten
selektering
av data

Kontext
Intresse

Capta

Capta ges en
innebörd,
betydelse

Selekterad eller
skapad fakta

Information

Meningsfull fakta

Skapandet av
strukturer
av information

Kunskap

Större, stabilare
strukturer av
meningsfull fakta

Figur 20 Begreppen data, capta, information och kunskap enligt Checkland och
Holwell (1998)
Davenport (1997) gör inte samma distinkta gränsdragning mellan data, information
och kunskap, eftersom han anser det vara svårt att precist definiera begreppen. Att
göra ett försök till definition anser han dock vara en bra utgångspunkt. Data definieras
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som ”observationer av tillstånd”, dvs kvantifierbara företeelser som går att omvandla
till ”råa fakta”. Dessa observationer kan göras av både människor och lämpliga
artefakter. Data kan lätt digitaliseras och lagras i en dator. För att omvandla data till
information krävs en mänsklig handling, att någon analyserar och tolkar data och gör
den relevant och förstålig för mottagaren. Det faktum att information har tolkats av en
människa gör den också svårare att lagra i en dator. Kunskap är information som
ytterligare har förädlats och givits en ökad innebörd och mening. Kunskap är
information som är satt i ett visst sammanhang. Dess höga förädlingsvärde gör det
också svårt att hantera kunskap, dvs att fånga in och formalisera den (ibid.).
Vissa av de exempel jag hittills redovisat (Langefors, 1993; Davenport, 1997), kan
anses företräda ett avbildningstänkande. Detta gäller framförallt begreppen data och
information, där fokus ligger på deras beskrivande funktion, dvs ett användande som
bygger på att representera eller avbilda olika fenomen. Goldkuhl (1995) utvecklar
denna syn på data och information och utvidgar den syn som ligger till grund för
Langefors infologiska ekvation (se ovan). Vad denna ekvation säger är att en
mottagare får information, I, genom att tolka data baserat på sina förkunskaper, S,
under ett tidsintervall, t. Goldkuhl (ibid.) menar att denna definition av begreppet
information är asymmetrisk så tillvida att den enbart refererar till mottagaren. För att
få symmetri krävs att även sändaren av information inkluderas i definitionen. I Figur
21 framgår denna utvidgning där både sändare och mottagare är representerade.

Kunskap,
avsikt

Sändare

Förkunskap,
motivation

Handling

Information

Tolkning

Mottagare

Figur 21 Information i relation till handling och tolkning (Goldkuhl, 1995c)
Goldkuhl tar utgångspunkt i talaktsteori (Austin, 1962; Searle, 1969; Habermas, 1984)
och tar fasta på att språket inte bara har en beskrivande funktion47 utan också en
handlingsaspekt48. Med detta åsyftas att vi människor har avsikter med de yttranden vi
gör och att språket förutom sitt informationsinnehåll också har en handlingsaspekt. I
figuren framgår detta genom att sändaren inte bara avger information utan också har
avsikter med denna information. Exempel på sådana avsikter, eller
handlingsorienterade syften, är att beordra, begära, fråga, lova, erbjuda, avtala, osv.
Sändaren vill åstadkomma något med sitt yttrande och har således en intention med
vad han/hon säger. Detta sätt att se på information har, bland annat, betydelse då man
47

Den traditionella språkfilosofins uppfattning om att språket uteslutande används för att beskriva fakta kallade
Austin (1962) för ”the descriptive fallacy”. Han menade att språket dessutom används för att t ex påverka
någon eller att få någon att göra något.

48

Inom talaktsteorin kallas ett yttrandes handlingsaspekt för dess illokutionära beståndsdel och dess beskrivande
(informationsinnehållet) för dess propositionella beståndsdel.
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ingår olika former av överenskommelser och utfästelser. Den affärsgeneriska
modellen, som jag använt som ett ramverk i denna avhandling (se avsnitt 2.5.6.2), tar
utgångspunkt i detta synsätt och ligger till grund för dess indelning i olika faser.
3.2.2 Informationssystem

Informationssystem är ett centralt begrepp inom ämnesområdet informatik och är som
ordet anger ett system som hanterar information. Detta system behöver inte
nödvändigtvis vara formaliserat och automatiserat, utan kan mycket väl vara manuellt.
När man talar om automatiserade informationssystem så menas oftast sådana där
automatiseringen skett med hjälp av datorer, dvs datoriserade system eller datasystem
(Goldkuhl, 1993:12). När jag i denna avhandling använder begreppet
informationssystem, så avser jag datoriserade informationssystem.
Av begreppet informationssystem finns ett flertal olika definitioner som speglar olika
perspektiv. För att gå tillbaka lite i tiden börjar jag med Langefors (1967) syn på
informationssystem, som åskådliggörs i följande definition:
”A system of information sets needed for decision and signalling in a larger system (of
which it is a subsystem) containing subsystems for collecting, storing, processing and
distributing of information sets.” (Langefors, 1967:143).
Denna syn på informationssystem brukar benämnas informationsteoretisk eller
systemteoretisk, där man betraktar systemet som ett objekt i sig. Med tiden har denna
objektifierade syn förändrats och man har övergått till att se ett informationssystem
som en del av ett större sammanhang, nämligen den verksamhet49 som
informationssystemet är en del av. Andersen (1991) menar att berättigandet och
betydelsen av ett informationssystem bara kan förstås i relation till en verksamhet. För
att den insamling, lagring, bearbetning och presentation av information som görs av ett
informationssystem ska bli ändamålsenlig och vettig, måste man känna till
verksamheten och dess mål och uppgifter. Andersen (1991:12) presenterar några
karaktäristiska drag hos informationssystem för att förtydliga begreppet:
¾Ett informationssystem är en mänsklig konstruktion
¾Ett informationssystem måste vara knutet till en viss arbetsuppgift
¾Ett informationssystem förmedlar information från vissa personer till andra
personer
¾Ett informationssystem tar emot information av olika slag
¾Ett informationssystem utför olika typer av informationsbehandling
¾Informationsbehandling i ett informationssystem kan vara både manuell och
maskinell
Andersen (ibid.) talar om att informationssystemet förmedlar information mellan olika
personer. Denna syn där informationssystemet är en del av en verksamhet där
människor arbetar och verkar benämns av Goldkuhl som det humaninfologiska
perspektivet (Goldkuhl, 1992; 1993). Centrala begrepp i det humaninfologiska
49

Med verksamhet avses här en bred tolkning av begreppet och kan vara ett företag eller mera avgränsade delar
av ett företag såsom avdelningar, enheter, funktioner eller aktiviteter.
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perspektivet är mänskligt handlande och kunskapsbildning, där grunden utgörs av att
människor handlar intentionellt och (bland annat) producerar artefakter, såsom
informationssystem, som sedan används och påverkar oss som individer
(Goldkuhl,1992).
Att ta utgångspunkt i att människor handlar intentionellt, dvs att människor handlar på
ett avsiktligt sätt för att uppnå vissa mål, är att anlägga ett handlingsperspektiv
(Goldkuhl, 1993). Med handling avses här att något produceras eller någon utför en
aktivitet. Detta perspektiv grundar sig på talaktsteori, vilket redan har diskuterats i
avsnitt 3.2.1 ovan. I Goldkuhl (1998a) diskuteras ett informationssystem utifrån ett
talaktsperspektiv. Ett informationssystem ses här som en agent50 i betydelsen
handlande enhet och har som sådan en viss typ av handlingsförmåga: En jämförelse
görs mellan handlingsförmågan hos personer, organisationer och datasystem (se Tabell
2).
Tabell 2 Handlingstyper som kan utföras av olika typer av agenter Goldkuhl (1998a)
Agenttyp
Handlingstyp
Regelstrikta
Anpassade
Spontana

Person

Organisation

X
X
X

X
X
X

Informationssystem
(Datasystem)
X

Till skillnad från personer och organisationer kan ett informationssystem enbart utföra
regelstrikta handlingar, dvs handlingar baserade på programmerade verksamhetsregler.
Informationssystemet reproducerar på detta sätt ett fördefinierat handlande. Personer
och organisationer kan utöver detta utföra handlingar som är både anpassade och
spontana. En annan viktig aspekt är att ett informationssystem aldrig kan vara
ansvarigt för sina handlingar. Personer och organisationer kan ställas till svars för sina
handlingar, men när det gäller ett informationssystem vilar detta ansvar på de personer
som har designat systemet och de som använder systemet för operativt handlande
Goldkuhl (ibid).
En liknande handlingsorienterad syn återfinns i Checkland och Holwell (1998:110),
där man utgår från att ett informationssystem är en funktion som ger support till
människor i deras handlande:
”The nature of an information system is that it is a function supporting people taking
purposeful action …”
Denna syn kan beskrivas enligt Figur 22, där författarna ser både det stödjande
informationssystemet (A) och den verksamhet som ska stödjas som system51.
Informationssystemet bearbetar på olika sätt selekterad data, som är relevant för de
människor som ska genomföra olika typer av handlingar. En naturlig konsekvens av
detta är att man alltid måste utgå från och fokusera på de handlingar som ska utföras
50

Goldkuhl (1998a) för en diskussion om begreppen agent kontra aktör.

51

Denna syn på verksamheter som system är baserad på den systemteori (Soft Systems Methodology, SSM) som
utvecklas i Checkland (1981).
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och stödjas av informationssystemet. IT och data har i detta perspektiv en underordnad
roll.

Det system (B) som får stöd

Det system (A) som utgör stöd
Bearbetning av selekterad data
(capta) som är relevant för de
människor som ska utföra
målmedvetna handlingar

Tillhandahåller stöd
(support) för
människors handlande

Målmedvetna handlingar vars
utförare har ett visst
informationsbehov

Figur 22 Konceptet 'Informationssystem' enligt Checkland och Holwell (1998)
Ytterligare en handlingsorienterad syn på informationssystem ges i Ågerfalk (1999).
Ågerfalk talar om att informationssystem inte är begränsade till att lagra information
om den omgivning de verkar i, utan används för att utföra kommunikativa handlingar
som är av stor betydelse för verksamheten. Ett informationssystem är ett
”handlingssystem”, i betydelsen att det är kapabelt att utföra handlingar. Enligt detta
perspektiv agerar informationssystemet som en agent i och för verksamheten
(Goldkuhl, 1998a). I Figur 23 framgår olika typer av handlingar som är involverade
när det gäller (1) utveckling och (2) användande av informationssystem.
Verksamhet
Tolkningar

Regulativa
handlingar

Tolkningar
Informationssystem

Regler
Tolkningar

Interaktiva
handlingar
Meddelande
Automatiska
handlingar

Bearbetning av
meddelanden

Meddelande

Konsekven
handlingar

Handlingsminne

Figur 23 Informationssystem sett ur ett handlingsperspektiv (Ågerfalk, 1999)
Dessa handlingar är:
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(1)

regulativa handlingar designade och utförda av SU-aktörer52, vilka ger upphov
till de regler som stödjer och styr utförandet av

(2)

interaktiva handlingar, automatiska handlingar och konsekvenshandlingar

Ett informationssystem är alltså en artefakt som utför kommunikativa handlingar som
är styrda av specifika regler. Dessa regler utgör systemets handlingspotential och utgör
en uppsättning av fördefinierade handlingar, definierade av dessa regler. Vissa
handlingar kräver att man har tillgång till tidigare handlingar och dess resultat. Ett
informationssystem måste därför ha möjlighet att lagra uppgifter om redan utförda
handlingar i ett handlingsminne.
Jag uppfattar detta som en vidareutveckling och kombination av den syn på
informationssystem, som utvecklas i Axelsson (1998:58) och Goldkuhl (1998a).
3.2.3 Informationssystemarkitektur som resultat av olika arkitekturstrategier

Jag kommer i detta avsnitt först att diskutera varför informationssystemarkitekturen är
viktig att beakta och vilka syften man har med en god sådan. Efter en kort redogörelse
för begreppen arkitekturstrategi, systemstrukturering och informationssystemarkitektur
tittar jag närmare på vad som avses med extern kontra intern systemstrukturering. En
djupare genomgång sker sedan av extern informationssystemarkitektur och olika
arkitekturstrategier som stödjer en sådan.
3.2.3.1 Vikten av att fokusera på informationssystemarkitektur

En viktig del av informationssystemarkitekturen är hur olika informationssystem är
avgränsade gentemot varandra och gentemot olika former av manuellt utförande. Varje
informationssystem är en del av en helhet och avgränsningen avgör hur dessa delar
förhåller sig till helheten. Avgränsningen avser både funktioner och information och
deras inbördes fördelning mellan olika system.
En annan viktig del av informationssystemarkitekturen är samverkan mellan
informationssystem, dvs hur delarna kommunicerar med varandra och även hur
kommunikation sker med verksamheten, dvs de människor som använder sig av
systemen. Samverkan mellan system kan ske enligt två olika idealtypiska principer:
databassamverkan53 eller meddelandesamverkan54 (Magoulas och Pessi, 1991).
Databassamverkan innebär att man identifierar viss information som är gemensam för
flera informationssystem. Dessa system kan både hämta information från och lämna
information till55 denna gemensamma databas. Meddelandesamverkan innebär att
varje system har sin egen datalagring och samverkar genom att meddelanden överförs
mellan systemen. Kopplingen mellan systemen kan vara olika ”hård”, dvs sambanden
mellan systemen kan kännetecknas av olika grader av beroenden. Dessa beroenden kan
vara funktionella, tidsmässiga (temporala) och tekniska (ibid.).

52

Begreppet står för aktörer som är involverade i SystemUtvecklingsprocessen.
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Kallas ibland också registersamverkan.

54

Kallas ibland också transaktionssamverkan.

55

Dvs både registrera ny information samt uppdatera befintlig.
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Beroende på hur olika informationssystem är avgränsade gentemot varandra och hur
de samverkar, påverkas i stor utsträckning möjligheterna att utveckla, förändra och
använda dem. Även drift och förvaltning påverkas av dessa faktorer. Axelsson och
Goldkuhl (1998) talar om syftet med en väl genomtänkt informationssystemarkitektur
och att den ska underlätta och stödja:
¾Förändringsbarhet
Detta är kanske den viktigaste egenskapen hos en informationssystemarkitektur.
Det ska vara enkelt att lägga till och förändra funktioner, information och
systemsamband i de olika informationssystemen, utan att detta leder till
okontrollerade följdeffekter. Man ska även successivt kunna byta ut system och
ersätta dem med nya.
Förändringsbarhet är en del av anpassningsbarhet. Det är viktigt med en hög
förändringsbarhet i syfte att anpassa informationssystem till de krav och
förväntningar som finns i en organisations verksamhet (Brooks, 1986).
¾God funktionalitet hos olika informationssystem
Man måste kunna infoga nya goda informationssystem i organisationens olika
verksamheter. Välstrukturerade system innebär att man minskar riskerna för att
olika typer av fel uppstår i informationssystemen.
¾Samexistens mellan informationssystem
Informationssystemarkitekturen
är
detsamma
som strukturen
hos
organisationens samlade informationssystem. Genom att skapa en god
informationssystemarkitektur56, så skapar man också möjligheter för olika
informationssystem att samexistera på ett ömsesidigt fruktbart sätt. Detta
innebär i sin tur att dessa informationssystem utbyter data på ett kontrollerat sätt
och på ett sätt som ömsesidigt stödjer dessa system.
¾Överblickbarhet och begriplighet
Om informationssystem är dåligt avgränsade57 gentemot varandra och inte
samverkar på ett kontrollerat sätt skapas, vad Magoulas och Pessi (1998:290)
kallar för, ”spagettistrukturer”. Detta ger upphov till system som är oflexibla,
instabila och oöverblickbara. Om ett system inte är möjligt att överblicka blir
det svårt att förstå var systemgränser går; vad som är en del av systemet och
vad som inte är det. Olika systemintressenter måste förstå vad systemen gör och
hur de hänger samman annars kan de inte ta korrekta beslut i samband med
förändring av systemen. En god struktur som ökar överblickbarhet och
begriplighet, minskar samtidigt komplexiteten som i sin tur ökar förändringsoch anpassningsbarheten.
¾Ansvarstagande

56

En god struktur innebär varken för mycket integration (överintegration”) eller för lite integration (”isolerade
systemöar”).

57

Kan både vara oklara gränser och att systemen ”överlappar” varandra.
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En informationssystemarkitektur bör möjliggöra och underlätta att ansvaret för
informationssystem kan fördelas i organisationen. Detta ansvar kan gälla
systemens handhavande, ekonomi och vidareutveckling. En dålig struktur
medför svårigheter att tydligt fördela ansvar och även att kunna ta ansvar.
¾Utnyttjandet av olika tekniska plattformar
En organisations befintliga informationssystemarkitektur måste kunna fungera
på den IT-infrastruktur som används. Olika informationssystem måste kunna
samexistera (utbyta data) även om de körs på olika tekniska plattformar.
En informationssystemarkitektur kan vara resultatet av en systemstrukturering, där
man använt sig av principer och riktlinjer enligt en viss arkitekturstrategi (se Figur 24).
Med ett processorienterat synsätt kan man säga att systemstrukturering är själva
processen, där ett antal aktiviteter utförs. Arkitekturstrategin är en viktig input som
styr hur processen genomförs, vars resultat är en informationssystemarkitektur.

Arkitekturstrategi

Systemstrukturering

Informationssystemarkitektur
Figur 24 Relationer mellan arkitekturstrategi, systemstrukturering och
informationssystemarkitektur (Axelsson och Goldkuhl, 1998)
Det finns ett antal olika arkitekturstrategier och jag ska längre fram i detta kapitel
redogöra för fyra ansatser nämligen,
¾VerksamhetsBaserad Systemstrukturering (VBS)
¾Datadriven arkitekturstrategi (IRM58)
¾Process-, Aktivitets- och Komponentbaserad Systemstrukturering (PAKS) och
¾Interorganisatorisk arkitekturstrategi.
Själva systemstruktureringsarbetet sker ofta kontinuerligt i en verksamhet och då i
samband med systemutvecklingsprojekt och/eller systemanskaffningsprojekt. Det är
58

IRM kommer från det engelska begreppet Information Resource Management.
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vid sådana tillfällen det ges möjlighet att förändra strukturen av system. Om man inte
håller isär själva systemstruktureringsarbetet från systemutveckling och förvaltning,
finns risk för att informationssystemarkitekturen blir alltför adhoc-mässig59. Risken för
att informationssystemarkitekturen blir en ogenomtänkt konsekvens av
systemutvecklingsprocessen är uppenbar. Det önskvärda är att man ser
systemstruktureringsarbetet som en separat del som sker åtskilt från, men på ett
planerat sätt och i medveten och konstruktiv växelverkan med systemutvecklings- och
förvaltningsarbetet60. Det är då viktigt att den arkitekturstrategi man använder är i
samklang och överensstämmer med systemutvecklings- och förvaltningsmetodiken.
Man kan se arkitekturstrategin som överordnad systemutvecklingsmetodiken, där
utformningen av specifika informationssystem sker baserat på de beslut man fattat
inom ramen för arkitekturstrategin. När så sker kan man tala om en arkitekturbaserad
utveckling av informationssystem (Axelsson och Goldkuhl, 1998).
3.2.3.2 Extern kontra intern systemstrukturering

Systemstrukturering såsom den är beskriven ovan kan kallas för extern
systemstrukturering, vilket innebär en fokusering på relationerna mellan olika
informationssystem och inte så mycket på hur det enskilda systemet är strukturerat
internt. Med intern strukturering avses hur man internt delar upp systemet i olika
moduler, vilket innebär ett mera tekniskt och konstruktionsmässigt perspektiv, jämfört
med ett verksamhetsmässigt perspektiv när det gäller den externa struktureringen.
Den interna systemstruktureringen har till stor del samma syften som den externa, dvs
den syftar till att öka förändringsbarhet och anpassningsbarhet av det enskilda
informationssystemet. För att åstadkomma detta krävs en god intern struktur som
minskar komplexiteten61 och ökar förändringsbarheten. En sådan minskning av
komplexiteten påverkar också ledtiderna i utvecklingsarbetet på ett markant sätt. Den
interna struktureringen avser hur man delar in det aktuella informationssystemet i
mindre delar. Dessa delar benämns ofta moduler eller komponenter. I Figur 25 framgår
skillnaden mellan extern och intern strukturering. I verksamheten finns olika
informationssystem som tillsammans bildar en extern informationssystemarkitektur.
Ett enskilt informationssystem kan betraktas och studeras med avseende på sin interna
arkitektur62. Denna interna arkitektur är resultatet av en intern systemstrukturering, där
man valt att dela in systemet i olika moduler och komponenter. I det aktuella exemplet
har man delat in systemet i en treskikts klient/server-arkitektur63, där varje delsystem
har olika uppgifter: 1) Användargränssnitt, dvs hur data presenteras och registreras
samt hur en användare interagerar med systemet, 2) Verksamhetslogik, som baserat på
verksamhetsregler styr bearbetningen av den information som ska behandlas och 3)
59

Benämns av Axelsson & Goldkuhl (1998) för implicit systemstrukturering.

60

Benämns av Axelsson & Goldkuhl (1998) för explicit systemstrukturering.

61

Med komplexitet avses här det enorma antalet tillstånd en mjukvara kan befinns sig i. Denna komplexitet
växer ickelinjärt med avseende på mjukvarans (systemets) storlek och påverkar på ett negativt sätt
möjligheterna att förändra och anpassa systemet (Brooks, 1986).

62

Begreppet arkitektur används här synonymt med systemstruktur.

63

För mera information om denna uppdelning av ett informationssystem i olika moduler och komponenter, se
Andersson & Nilsson (1996) och Kalakota & Whinston (1996). (Exemplet visar en tre-skikts klient/server
arkitektur, men det bör påpekas att det finns arkitekturer där antalet skikt kan vara både fler och färre).
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Databaslogik, där funktioner för hantering av databasen återfinns. Varje sådant
delsystem är sedan uppdelat i mindre moduler som var och en har olika uppgifter. De
olika delsystemen och modulerna är avgränsade gentemot varandra och samverkar
(utbyter data) med varandra. De utgör tillsammans den interna systemarkitekturen.
Företaget
IS

IS

DB

DB

Informationssystem (IS)
IS

Användargränssnitt
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p1

y2

z2

p2
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DB

Verksamhetslogik
x2

Databaslogik
x3

IT-infrastruktur

Figur 25 Extern kontra intern systemstrukturering
Det finns inga klara gränser mellan den interna och externa strukturen. Var gränsen går
beror till stor del från vilken nivå man väljer att betrakta systemet. Man kan dock säga
att den externa strukturen speglar ett verksamhetsperspektiv, dvs hur man använder
systemet i verksamheten medan den interna strukturen mera fokuserar på ett
konstruktionsperspektiv, dvs hur det enskilda systemet ska byggas.
I denna avhandling fokuseras den externa informationssystemarkitekturen och de
verksamhetsmässiga aspekterna, men även intern systemstrukturering kommer att
beröras. Att jag framförallt fokuserar på extern informationssystemarkitektur är en
konsekvens av att min avhandling är inriktad på forskningsfrågor som berör
interorganisatoriska samverkansaspekter, avseende både informationssystemarkitektur
och aktörsstruktur.
3.2.3.3 Informationssystemarkitektur

Resultatet av systemstruktureringsarbetet är informationssystemarkitekturen. Axelsson
(1998) ger följande definition:
Informationssystemarkitektur är ett samlande begrepp för:
• Fördelning av information och informationsbehandlande uppgifter, och därmed
ansvar, mellan olika informationssystem samt mellan system och manuellt
utförande
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• Samverkan (kommunikation) som sker mellan olika informationssystem samt
mellan system och övrig verksamhet
En informationssystemarkitektur består av applikationer och den information dessa
applikationer hanterar (se Figur 26). Informationen kan vara strukturerad och lagrad på
olika sätt beroende på vilken arkitekturstrategi man valt. Andra viktiga aspekter på
information är vem som ska ha tillgång till information, hur aktuell denna information
ska vara, hur den ska göras tillgänglig i verksamheten, etc.
Applikationerna hanterar informationen baserat på de verksamhetsregler som är
programmerade (se ovan Figur 23). Exempel på handlingar som en applikation typiskt
utför är att samla in, bearbeta, sammanställa och distribuera information samt att
överföra information till andra applikationer. Tillsammans bildar information och
applikationer de informationssystem som finns i verksamheten och den struktur som
bildas av samtliga informationssystem, utgör verksamhetens informationssystemarkitektur.
Informationssystemen existerar i en omgivning som utgörs av olika tekniska
plattformar. Dessa plattformar är olika typer av hård- och mjukvaror, som tillsammans
bildar den driftsmiljö som utgör en förutsättning för att informationssystemen ska
fungera. Exempel på hårdvaror är datorer, nätutrustning och olika typer av periferiutrustning. Exempel på mjukvaror är operativsystem, kommunikationsprogramvara
och mellanprogramvara. Man kan se dessa hård- och mjukvaror som en infrastruktur,
eftersom de oftast betjänar ett flertal informationssystem, och en sammanfattande
benämning på dem är IT-infrastruktur.
De pilar som finns mellan informationssystemarkitektur och verksamhet i Figur 26,
symboliserar att informationssystemen används av människor som utför handlingar i
verksamheten (se även Figur 23).
Som sagts ovan så finns det ett antal idealtypiska64 arkitekturstrategier, som var och en
ger upphov till olika typer av informationssystemarkitekturer. Nedan beskrivs några
vanliga sådana arkitekturstrategier. Jag vill dock betona att en informationssystemarkitektur vanligtvis växer fram adhoc-mässigt. Enligt den diskussion som fördes
tidigare i detta avsnitt medför detta en uppenbar risk för att informationssystemarkitekturen blir ogenomtänkt med negativa konsekvenser för verksamheten som följd.

64

Med idealtypiska menas här en idealbild av hur en strategi kan se ut i teorin. Enligt Nurminen (1988) består en
idealtyp av ett antal karaktäristiska egenskaper som betraktaren har på det fenomen som studeras.
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Verksamhet

Informationssystemarkitektur

Information

Applikationer

IT-Infrastruktur

Figur 26 Informationssystemarkitekturens delar och kontext (Axelsson, 1998)
3.2.3.4 Den verksamhetsbaserade arkitekturstrategin, VBS65

Enligt denna strategi ansvarar varje verksamhetsfunktion66 för respektive
informationssystem. En verksamhetsfunktion definieras som en välavgränsad del av
verksamheten som har en specifik uppgift och ett ansvar för att denna uppgift utförs
(Hugoson, 1990,1991). För dess utförande förfogar funktionen över ett antal resurser,
där informationssystemen är en del av dessa resurser. VBS bygger på ett
decentraliserat tankesätt där varje verksamhetsfunktion förfogar över sina
informationssystem och systemavgränsningen styrs av uppdelningen i dessa funktioner
(se Figur 27).
En annan viktig princip inom VBS är meddelandesamverkan mellan de autonoma
system som finns i verksamheten. Dessa formaliserade meddelanden består av s.k.
sambandsinformation som kan vara händelser, beslut, åtgärder eller resultat inom en
verksamhetsfunktion som måste göras tillgänglig för en annan verksamhetsfunktion.

65

VerksamhetsBaserad Systemstrukturering.

66

Uppdelningen i olika verksamhetsfunktioner bestäms av den ansvarsstruktur som finns i verksamheten. Denna
kan vara liktydig med den organisatoriska uppdelning som råder, exempelvis enheter, avdelningar (el. dyl.),
men behöver inte vara det.
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Verksamhet B

Verksamhet A
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DB
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DB

Figur 27 Illustration av VBS, den verksamhetsbaserade arkitekturstrategin (baserat på
Hugoson, 1990,1991).
Ett viktigt syfte med VBS-strategin är att man vill uppnå oberoende mellan olika
informationssystem (Magoulas och Pessi, 1991). Detta oberoende kan vara
funktionellt, tidsmässigt eller tekniskt:
¾Funktionellt oberoende, med detta menas att varje del av en verksamhet
(avdelning, enhet, funktion, etc.) har en viss frihetsgrad att förändra den lokala
informationen och dess hantering67. Denna frihet begränsas av det beroende
som finns gentemot omgivningen, dvs en förutsättning är att inte andra delar av
verksamheten eller sambandsinformationen påverkas av de förändringar man
utför.
¾Temporalt oberoende (tidsmässigt oberoende), här menas graden av tidsmässigt
oberoende gentemot andra informationssystem. Hög grad av temporalt
oberoende kännetecknas av att:
1) varje informationssystem ska fungera utan att andra informationssystem
är tillgängliga. Detta kräver att den sambandsinformation som utbyts
mellan informationssystemen kan lagras temporärt (genom att använda
buffertteknik).
2) utveckling, utformning och förändring av ett informationssystem ska
kunna ske vid en godtycklig tidpunkt, oberoende av andra
informationssystem. Detta gäller även införande av nya systemversioner.

67

Kan innebära bearbetning, utsökning, sammanställning och presentation, insamling (registrering), förvaltning
och användning av information (Magoulas & Pessi, 1991).
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¾Tekniskt oberoende, den grad av oberoende som medför att informationssystem
och den samverkan som finns mellan dessa, kan frikopplas logiskt från teknik68.
Detta oberoende kan vara av två slag:
1) Utrustningsoberoende, som kännetecknas av att man kan använda eller
byta ut olika typer av teknisk utrustning, utan att informationssystemet
påverkas.
2) Sambandstekniskt oberoende, som kännetecknas av att
1) sambandsinformationen mellan informationssystem kan
förändras utan att kommunikationen måste förändras ur en
rent teknisk synvinkel.
2) tekniken för att utbyta sambandsinformation (meddelandesamverkan) kan förändras utan att sambandsinformationen
i sig måste förändras.
Ansvarsfrågor är av central betydelse inom VBS-strategin och kan delas in i fyra
områden som berör ansvar för (Magoulas och Pessi, 1991):
¾Informationssystemarkitekturen, det övergripande ansvaret för den totala
informationssystemarkitekturen åligger ledningen av den verksamhet som
arkitekturen berör. Informationssystemarkitekturen för en verksamhet anses ha
strategisk betydelse och det är viktigt att den speglar ansvarsgränser i
organisationen. För viss global information, där det är viktigt att hela
verksamheten uppfattar och tolkar vissa begrepp på samma sätt, bör ansvaret
ligga på central nivå.
¾Sambandsinformation, den sambandsinformation (olika meddelanden) som
skickas mellan olika informationssystem är en lokal fråga för de funktioner (del
av verksamhet) som har ansvar för informationssystemen. Man kan se detta
som en överenskommelse mellan de funktioner som berörs (se även avsnittet
”Avtalad samverkan” nedan). Förändringar av sambandsinformationen får inte
ske utan att berörda parter är överens.
¾Lokalt informationsansvar, varje funktion ansvarar för den information som
krävs för att funktionen ska fungera på ett önskvärt sätt. Här avses såväl lokal
information som sambandsinformation. Tre skyldigheter finns:
1) Att skapa och tillhandahålla nödvändig och korrekt information, som
krävs för att ta beslut, genomföra åtgärder och aktiviteter, etc.
2) Om behov finns av information om förhållanden i andra funktioner, dvs
sådan information som finns i andra informationssystem, ska denna
överföras via sambandsinformation från aktuellt informationssystem.
3) Om andra funktioners informationssystem kräver information ska den
egna funktionens informationssystem tillhandahålla och överföra denna
som sambandsinformation.

68

Med teknik menas här IT-infrastruktur enligt Figur 26.
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¾Beställning och utveckling, det anses i VBS-strategin vara viktigt att skilja på
beställar- och utvecklaransvar. Den funktion som ansvarar för ett
informationssystem har också ansvar för att specificera kraven på informationssystemets egenskaper. Utvecklingen (eller förändring) av informationssystemet
kan dock av en extern leverantör.
Under det senaste decenniet har verksamhetens processer varit i fokus, snarare än dess
funktioner, avdelningar eller enheter (se avsnitt 3.1). I Hugoson (1997) redovisas en
modifierad variant av VBS-strategin som kallas ProcessBaserad Systemstrukturering
(PBS). Ett av motiven till denna delvis förändrade ansats sägs vara att många
processorienterade förändringsprojekt misslyckas på grund av att processerna inte
stödjs på ett bra sätt av informationssystem. De grundläggande principerna för
oberoende och samverkan kvarstår, men processen är i fokus istället för
verksamhetsfunktionen. Den som är ansvarig för processen ska också ansvara för de
informationssystem som stödjer processen. Likartade processer kan stödjas av var sin
systemförekomst, men man bör i så stor utsträckning som möjligt eftersträva samma
baslösning (ibid.)
3.2.3.5 Den datadrivna arkitekturstrategin, IRM

Denna datadrivna arkitekturstrategi utgår från att informationen i verksamheten är en
resurs på samma sätt som arbetskraft, maskiner och kapital. Man eftersträvar en
samordnad dataadministration som hanterar informationsresurserna på ett så effektivt
sätt som möjligt (Martin, 1989; Swende, 1989; Ward och Griffiths, 1996). IRMstrategin växte fram under 1970-talet och fick näring av relationsdatabasernas snabba
framväxt under 1980-talet. Ward och Griffiths (1996:11) delar in IS/IT-utveckling i tre
perioder: 1) Data Processing (DP), 2) Management Information Systems (MIS) och 3)
Strategic Information Systems (SIS), där IRM-strategin var en del av MIS-eran och
där ett övergripande mål var att öka ledningens effektivitet genom att tillgodose deras
behov av information. Detta ställer i sin tur krav på att informationshanteringen är så
effektiv som möjligt. Några grundtankar är att informationen ska
1) planeras med hjälp av datamodellering,
2) anskaffas endast en gång och då vid källan,
3) lagras på ett sätt så att alla kan nå informationen vid behov
Detta kräver en integrerad hantering och lagring av information vilket leder till att
data och databaser är viktiga företeelser i IRM-strategin (Axelsson, 1998:79).
Man strävar efter att renodla de begrepp som används i verksamheten och att skapa en
datamodell som avspeglar verksamheten. Denna avbildning sker i två steg, först från
verklighet till datamodell och därefter från datamodell till databas (se Figur 28). Denna
datamodell anses vara relativt stabil över tiden, dvs oberoende av händelser i
verksamheten behåller de flesta begrepp och objekt sin betydelse. Detta har kritiserats
av Magoulas och Magoulas (1995) som anser att IRM bortser från att verksamheten
ständigt förändras och att därmed också datamodellen förändras, vilket på sikt leder till
att modell och verklighet skiljer sig åt.
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Figur 28 Sambandet mellan verksamhet, datamodell och informationssystem (Axelsson
och Goldkuhl, 1998)
En annan viktig princip i IRM är att man vill uppnå en hög grad av oberoende mellan
databas och de applikationer som bearbetar data. Funktionalitet i applikationerna ska
kunna förändras oberoende av datamodellen och databasen. Samma applikation kan
bearbeta flera olika datamängder och samma data kan bearbetas av flera olika
applikationer (se Figur 29). Databasen är en central resurs för samtliga applikationer.
Informationshantering är ett centralt område inom IRM. Information ses som en resurs
och en speciell sådan eftersom den inte förbrukas. Detta medför att man inom IRMstrategin enbart anskaffar data en gång och att inkonsistens och dubbellagring
(redundans) inte bör förekomma. Som tidigare nämnts ska denna data anskaffas vid
källan och med detta menas att anskaffandet ska ske i den verksamhetsdel som
ansvarar för aktuell data (Swende, 1989).
Lokalt
IS

Gemensam
databas
Lokalt
IS

Figur 29 Schematisk beskrivning av dataadministrativ strukturering av IS enligt IRM
(Axelsson och Goldkuhl, 1998)
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3.2.3.6 Arkitekturstrategin PAKS

Denna arkitekturstrategi presenteras av Axelsson och Goldkuhl (1998) och kallas för
Process-, Aktivitets- och Komponentbaserad Systemstrukturering (PAKS). Den kan
till viss del ses som en syntes mellan VBS och IRM, där man tagit fasta på vissa
problem som uppmärksammats med dessa strategier. PAKS är dock mer än enbart en
kompromiss mellan dessa båda.
PAKS bygger på tre viktiga hörnpelare, nämligen process, aktivitet och komponent (se
Figur 30). Med process menas att ett affärsprocesstänkande är i fokus och
informationssystem och systemstrukturer ska utformas så att dessa stödjer processen.
Detta ansvar ligger i första hand på processägare.
Aktivitet innebär en fokusering på aktiviteter och informationens handlingsroll i en
affärsrelation. Med detta menas hur information används för att exempelvis utforma
erbjudanden, göra olika former av begäran och åtaganden, realiseringar av åtaganden,
etc. Detta kommunikativa handlingsperspektiv har diskuterats tidigare i detta kapitel
och medför att ett informationssystem ses som ett handlingssystem (se Figur 23).

Kommunikativt
handlande

IRM

Processtänkande

VBS

Komponentorientering

PAKS
Figur 30 Arkitekturstrategin PAKS; en syntes av VBS och IRM (Axelsson och
Goldkuhl, 1998).
Komponenttänkande innebär att man tar fasta på principen om autonoma,
samverkande delsystem eller komponenter, när det gäller den interna struktureringen
av systemet. Även när det gäller den externa systemstruktureringen anammar PAKS
principen om autonoma och samverkande system, dvs ett VBS-tänkande. När det
gäller samverkan mellan system kan detta ske både via registersamverkan och via
meddelandesamverkan. I de fall där gemensamma informationskomponenter finns kan
den data som är associerad med komponenten delas mellan olika applikationer. Detta
illustreras i Figur 31 och kan ses som en syntes mellan VBS- och IRM-strategin.
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En positiv aspekt från IRM-strategin, som man anammat i PAKS, är fokuseringen på
datamodellering och den begreppsanalys69 som är en förutsättning för denna
modellering. Med datamodellering följer förhoppningsvis en god och genomtänkt
strukturering av data (Axelsson och Goldkuhl, 1998).

Ordersystem
Artikelkomponent

Orderkomponent

Produktionsplanerings
system

Prod.planeringskomponent

Kundkomp.

Leveranssystem
Prod.resurskomponent
Leveranskomponent

Figur 31 Illustration av komponenttänkandet i PAKS, där komponenter och dess data
kan delas mellan flera applikationer (Axelsson och Goldkuhl, 1998).
3.2.3.7 Jämförelse mellan VBS, IRM och PAKS

För att belysa skillnader och likheter mellan de tre arkitekturstrategierna VBS, IRM
och PAKS, redovisar jag en jämförelse som är en kombination av Axelsson (1998:9799) och Axelsson och Goldkuhl (1998:206-208). Axelsson (ibid.) gör en jämförelse
mellan VBS och IRM baserat på ett antal jämförande kriterier och Axelsson och
Goldkuhl (ibid.) gör en jämförelse där även PAKS ingår, men med delvis modifierade
kriterier. Jag använder kriterier från Axelsson (ibid.) och inkluderar PAKS i denna
jämförelse, vars resultat redovisas i Tabell 3. Man kan notera att PAKS i flera
avseenden inkluderar egenskaper från både IRM- och VBS-strategin och utgör, som
Axelsson och Goldkuhl (1998) påpekar, en syntes av dessa strategier.
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Att göra bra definitioner och avgränsningar av centrala verksamhetsbegrepp är viktigt, både för god
funktionalitet och förändringsbarhet hos informationssystem (Axelsson & Goldkuhl, 1998).
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Tabell 3 Jämförelse mellan idealtypskriterierna för VBS-, IRM och- PAKS-strategin
(kombination av Axelsson, 1998 och Axelsson och Goldkuhl, 1998)
Kriterier

A rkitekturprincip

VBS-strategin

IRM-strategin

PAKS-strategin

V erksam hetens inform ationsförsörjning är uppbyggd kring en
struktur av avgränsade, autonom a
inform ationssystem

V erksam hetens inform ationsförsörjning är uppbyggd kring
ett fåtal stora och integrerade
databaser

Inform ationen ses som en viktig
resurs och varje
verksam hetsfunktion förfogar
över sin egen

Inform ations ses som en
gem ensam resurs

Inform ationssystem en sam verkar
m ed varandra via datoriserade
m eddelanden, dvs m eddelandesam verkan

D ata utbytes via
registersam verkan

Ledningen ansvarar för
sam verkan och
inform ationssystem arkitektur

C entralt ansvar,
dataadm inistrationsfunktionen

Sam verkansbeslut m ellan
resurs-, processansvariga
och IS/IT-ledning

A nsvar för data,
A nsvar för
inform ationssystem verksam hetsfunktionen innebär
också ansvar för
inform ationsförsörjningen

A dm inistration och ansvar för
data sker centralt av
dataadm inistrationsfunktionen

Typansvar 71 : resursansvariga

Förändring kontra
stabilitet

D ata och datastrukturen är
stabil m edan
inform ationsbehoven kan
förändras

K ontrollerbarhet i ändring
genom generisk
kom ponentstrukturering och
autonom a enheter

Syn på data

Inform ationssam verkan

A nsvar för
inform ationssystem arkitektur

Inform ationssystem en skall kunna
förändras och anpassas inom
ram en för sam bandsstrukturen
och oberoende av andra
funktioners inform ationssystem

A utonom a, sam verkande
system
A utonom a, sam verkande
och (ibland) gem ensam m a
kom ponenter
------------------------- 70

M eddelandesam verkan
(m ellan autonom a
system /kom ponenter)
R egistersam verkan (via
gem ensam m a kom ponenter)

Instansansvar 72 :
”K om m unikationsaktörer”
m ed väldefinierade
roller/ansvar

Sam bandsinform ation är relativt
stabil över tiden

70

Blank ruta innebär att det inte har identifierats något korresponderande kriterium i denna strategi.

71

De personer som är ansvariga för att tillhandahålla systemet (kallas ofta systemägare).

72

De personer som producerar information och olika meddelanden i informationssystemet.
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Tabell 3 Jämförelse mellan idealtypskriterierna för VBS-, IRM och- PAKS-strategin
(kombination av Axelsson, 1998 och Axelsson och Goldkuhl, 1998)
Kriterier

Tillgänglighet och
spridning av data i
verksam heten

VBS-strategin

IRM-strategin

D et finns endast lokala databaser
som är kopplade till
verksam hetsavgränsande
inform ationssystem (redundans är
tillåten)

V erksam hetens data är
tillgängliga för alla i
verksam heten, databaser
används av personer från olika
verksam hetsfunktioner
(redundans undviks)

V issa kom ponenter
gem ensam m a för flera
system (brett tillgängliga)

V arje inform ationssystem stödjer
en avgränsad del av verksam heten D et ställs en stor m ängd
spontana frågor till databaserna
Tillgänglighet och spridning av
m
ed hjälp av frågespråk och
data är begränsad och definierad
rapportgeneratorer
genom sam bandsinform ation

PAKS-strategin

R eglerad sam verkan m ellan
system (redundans undviks
m en accepteras)

O rganisationsstruktur i relation
till inform ationssystem

Inform ationssystem en skall vara
beroende av ansvarsstrukturen

Inform ationssystem en är
oberoende av
organisationsstrukturen

H elhetslösning för att
befräm ja
verksam hetsprocesser

O rganisations- och
verksam hetsförändring i
relation till
inform ationssystem

Förändringar i verksam hets- och
ansvarsstruktur bör leda till
m otsvarande förändringar av
inform ationssystem

Inform ationssystem en är
opåverkade av
organisationsförändringar

O rganisationsförändringar
kan leda till förändring av
ansvar för kom ponenter,
m en behöver inte leda till att
kom ponentstrukturen
revideras

A nskaffning av
data

-------------------------

D ata anskaffas bara en gång
och då vid källan

-------------------------

Sam band m ellan
databaser och
applikationer

D et förekom m er inga
gem ensam m a databaser och inte
heller någon korsvis läsning eller
uppdatering

M an har ett m ånga-till-m ångaförhållande m ellan databaser
och applikationer

Inform ationssystem skall kunna
förändras och anpassas inom
ram en för sam bandsstrukturen
och oberoende av andra
funktioners inform ationssystem

M an skiljer på sam bandsinform ationen och lokal
inform ation
D atabas och applikation är
sam m anhållet i ett autonom t
inform ationssystem

V issa kom ponenter
(inklusive dess data) kan
vara gem ensam m a för olika
syften
M an skiljer på inform ation som
resurs (ett stabilt datalager) och D ata, dess lagring och
applikationer, dvs m an har en behandling, är sam m anhållet
hög grad av oberoende m ellan (inkapslat) i kom ponenter
data och program
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Tabell 3 Jämförelse mellan idealtypskriterierna för VBS-, IRM och- PAKS-strategin
(kombination av Axelsson, 1998 och Axelsson och Goldkuhl, 1998)
Kriterier

VBS-strategin

IRM-strategin

D atastrukturering
och datalagring

D ubbellagring kan förekom m a

D atabeskrivning

M an har en central datakatalog K om ponenters data är väl
D et upprättas
m ed definitioner
beskrivna
inform ationskontrakt som
beskriver sam bandsinform ationen
m ellan olika
verksam hetsfunktioner

D riftm iljöer

D et kan förekom m a flera
driftm iljöer i en och sam m a
verksam het

-------------------------

-------------------------

Sårbarhet

D en oberoende
inform ationssystem strukturen
leder till en låg sårbarhet

-------------------------

-------------------------

Lokal lagring av data sker inom
varje autonom t
inform ationssystem

D atabaser är välstrukturerade
(få datatyper, norm aliserade
data, ingen dubbellagring av
data)

PAKS-strategin

R edundans av data och
operationer på data undviks
genom användning av
kom ponenter

3.2.3.8 En interorganisatorisk arkitekturstrategi

Den sista arkitekturstrategin som jag ska redogöra för benämns av Magoulas och Pessi
(1991) för interorganisatorisk73. En sådan informationssystemarkitektur grundar sig på
olika organisationers behov av att samverka och agera på ett samordnat sätt. Detta
leder till att deras respektive informationssystem också måste samverka och utbyta
information. En sådan samverkan mellan olika organisationer skiljer sig från
samverkan inom en organisation och leder till några konsekvenser:
¾Ansvarsförhållanden kan inte hanteras med samma principer som för övriga
arkitekturstrategier.
¾I vissa fall måste de berörda organisationerna släppa på sin självständighet för
att på detta sätt få samverkanseffekter.
¾Kommunikationen mellan de berörda organisationerna måste studeras noggrant.
¾Behandling och förvaltning av information påverkas, dvs informationen måste
behandlas och förvaltas på ett ur samverkanssynpunkt accepterat sätt.
Magoulas och Pessi (ibid.) ser den interorganisatoriska informationssystemarkitekturen som en utvidgning av den verksamhetsbaserade (VBS). Likheten ligger i
att de olika organisationernas informationssystem per definition är autonoma, dvs de
stödjer respektive organisations verksamhet och organisationen förfogar och ansvarar
73

Magoulas och Pessi (1991) talar om filosofi istället för strategi, men detta är enbart ett alternativt ordval. Man
menar samma sak med dessa olika begrepp enligt Axelsson (1998:72).
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för den information som hanteras av systemen. Det finns dock en stor skillnad. I en
verksamhetsbaserad arkitekturstrategi finns det alltid en ledningsfunktion som
ansvarar för helheten. När det gäller den interorganisatoriska strategin saknas74 en
sådan uttalad övergripande ansvarsinstans.
I Figur 32 illustreras vad som avses med intraorganisatorisk kontra interorganisatorisk
systemstruktur. I figuren framgår ett företag, ”Företaget”, som samverkar med olika
externa aktörer (”Leverantörer”, ”Partners”, ”Kunder”, ”Myndigheter” och ”Banker”).
Inom ”Företaget” framgår dess intraorganisatoriska systemstruktur och i samverkan
med externa aktörer framgår den interorganisatoriska systemstrukturen. Mellan olika
externa aktörers informationssystem sker kommunikation och utbyte av
informationsmängder.

Partners
IS
DB

Leverantörer
Leverantörer
Leverantörer
Leverantörer IS

Företaget

Kunder
Kunder
Kunder
IS
Kunder

IS

IS

IS

IS
IS

DB
DB
DB
DB

IS

DB

DB

IS

DB
IS
DB
DB
DB

IS
DB

Myndigheter

Banker

IS

IS
DB

DB

Figur 32 Illustration av intraorganisatorisk respektive interorganisatorisk samverkan
mellan informationssystem.
Magoulas och Pessi (ibid.) tar upp tre olika typer av samverkansformer:
¾Informell samverkan
¾Avtalad samverkan
¾Samverkan genom koalition
Nedan karaktäriseras dessa samverkansformer lite närmare och de konsekvenser som
de får.

74

När det gäller mera formaliserade samverkansformer, som jag studerar i denna avhandling, finns det oftast en
viss uttalad ledningsfunktion (jmf imaginatör avsnitt 3.3.1). Styrningsformen är dock inte lika uttalad som i en
vertikalt styrd organisation.
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Informationssystemarkitektur för informell samverkan
Denna samverkan sker ofta mellan företag inom en bransch, där man har behov av att
lösa exempelvis variationer i efterfrågan, som kan vara säsongsberoende. Samverkan
sker på ett samordnat sätt, men utan att inskränka på organisationernas respektive
självständighet. Exempel på negativa konsekvenser av denna självständighet är (ibid.):
¾Trögheter när det gäller att förändra existerande relationer mellan och rutiner
inom de olika organisationerna.
¾Informationssystemarkitekturen kan leda till att organisationerna bevakar
varandra snarare än att man samordnar sina resurser.
¾Samverkan innebär att respektive organisation ska rapportera in data som inte
är relevant utifrån det egna behovet. Tidspress och andra faktorer leder ofta till
att man endast rapporterar in de data som uppfyller egna behov.
Informationssystemarkitektur för avtalad samverkan
Denna typ av samverkan stödjer ett mera permanent samordnat handlande, ofta baserat
på leverantörs- och kundrelationer. En informationssystemarkitektur för avtalad
samverkan förutsätter en mer formell hantering, där det från båda parter sker
åtaganden. Detta innebär ett givande och tagande som kan ge upphov till
inskränkningar i respektive organisations självständighet.
Den ökade graden av formalisering påverkar sättet att kommunicera och innebär en
synkronisering av de samverkande organisationernas rutiner. Detta leder fram till ett
antal krav (ibid.):
¾Utbytet av information mellan organisationerna måste analyseras noggrant. Det
måste finnas kompatibla begrepp som ligger till grund för kommunikationen.
¾Synkronisering av de samverkande organisationerna kan bli aktuell. Det kan
exempelvis gälla tidsberoenden.
¾Ansvaret för respektive informationssystem ligger inom respektive
organisation, medan däremot ansvaret för informationsutbytet upprättas genom
förhandlingar mellan organisationer.
¾Utformning av informationsbehandling och informationsförvaltning baseras på
respektive organisations sätt att hantera information och är således oberoende
av samverkan. Vidare innebär detta att varje organisation kan ha sina egna
objektmodeller samt att det inte föreligger något behov av integration mellan
dessa.
¾Informationsförsörjningen baseras på meddelandeutbyte mellan de
samverkande parterna. Mottagningsvillkor bestäms av den som tar emot
information.
Hur framgångsrik denna typ av samverkan blir, beror i hög grad på hur de inblandade
parterna uppfyller sina åtaganden.
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Informationssystemarkitektur för organisationer som samverkar genom koalition
Magoulas och Pessi (ibid.) utvecklar inte närmare hur man definierar koalition, utan
ger istället exempel på denna typ av samverkan. De nämner exempelvis
affärssamverkan mellan banker i olika länder, samverkan mellan bibliotek både inom
och utom Sverige, samt samverkan mellan olika aktörer inom resebranschen.
I dessa fall måste informationssystemarkitekturen anpassas till gemensamma regler
som karaktäriserar samverkan, exempelvis en gemensam begreppskatalog för
kommunikation. I vissa fall har man ett gemensamt informationssystem där de
samverkande organisationerna lämnar och hämtar uppgifter. I ett sådant fall ställs det
stora krav på informationens konsistens och fullständighet. Gemensamma
objektmodeller kan också vara ett krav för att uppnå en gemensam begreppsbildning.
Typiska problem med denna typ av informationssystemarkitektur är relaterade till
ansvarsförhållanden. Oklara sådana innebär ofta en minskning av effektivitet och
samverkanseffekter. Att klarlägga vem som har ansvaret är därför av stor vikt.

3.3 Imaginära organisationer
Imaginära organisationer är en organisatorisk företeelse som funnits under lång tid75
men som under de senaste tio åren kommit att hamna alltmer i fokus. Denna ökande
fokusering kan inte förklaras på annat sätt än mot bakgrund av den förändring och
anpassning många organisationer måste hantera. I en snabbt föränderlig omgivning
konfronteras organisationer med ny och innovativ informationsteknik, en alltmer
ökande press på att minska kostnader och ledtider samt förändrade önskemål och krav
från kunder. Den imaginära organisationsformen är en mera lätthanterlig
organisationsform, som medför utökade möjligheter att snabbt kunna reagera på
snabba förändringar och möjligheter i omgivningen.
Längre fram i detta kapitel kommer jag att utveckla olika orsaker till imaginära
organisationers uppkomst, men först görs en utveckling av vissa grundläggande
begrepp och ett försök till definition av begreppet imaginär organisation.
3.3.1 Några begreppsdefinitioner

Det finns flera likartade betydelser av ordet imaginär76:
• något som inte existerar i verkligheten
• något som enbart är tänkt
• något som enbart existerar i fantasin
• något som är inbillat
• något som är overkligt
Den engelska motsvarigheten till begreppet imaginära organisationer är virtual
organization eller virtual corporation77 (Davidow och Malone, 1992). Ordet virtual,
75

Hedberg et al (1994:12-13) nämner exempelvis Hermods som ett exempel på en imaginär organisation som
funnits sedan början av 1900-talet.

76

Enligt Svenska Akademins Ordbok.
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som på svenska motsvaras av ordet virtuell, är synonymt med betydelserna skenbar
eller antagen (Svenska Akademins Ordlista).
Enligt dessa betydelser speglar både orden imaginär och virtuell fenomen som vi
människor skapar med hjälp av vår fantasi. Ordens exakta betydelse ger intryck av
något som inte existerar i verkligheten utan något vi föreställer oss. Eftersom dessa
typer av organisationer i allra högsta grad är verkliga finns det en risk att benämningen
av dem leder till felaktiga associationer. Det som skiljer dessa företag från traditionella
hierarkiska organisationer är att flera företag samverkar i ett nätverk och att denna
samverkan till stor del möjliggörs av informationsteknik.
Orsaken till begreppens uppkomst finns att spåra i den engelska motsvarigheten,
virtual corporation, som har inspirerats av ett annat engelskt begrepp; virtual memory
(Hedberg et al, 1994; Christie och Levary, 1998). Virtuell minnesteknik kom tidigt
under åttiotalet och bestod i att använda sekundära minnesenheter som
”reservutrymme”, när det primära minnesutrymmet tog slut. En dator som använder
tekniken kan då fortsätta sitt arbete om än något långsammare. Som användare av
datorsystemet upplever man att det primära minnesutrymmet blir större än vad det i
verkligheten78 är.
Ska man försöka sig på en parallell metafor, kan man se den imaginära organisationen,
som en organisation som verkar vara större än den i verkligheten är. Detta är möjligt
tack vare ett stort utnyttjande av informationsteknik79, vilket jag nedan kommer att
utveckla.
Alla är vi engagerade i någon form av organisation. Det kan vara privata företag,
offentliga företag, offentliga förvaltningar eller myndigheter. Ständiga förändringar i
omvärlden gör att dessa organisationer i sin tur måste reagera på och anpassa sig till
dessa förändrade förutsättningar. Informationsteknik och kommunikationsnätverk
såsom Internet, är också en starkt pådrivande faktor i detta sammanhang. Det faktum
att vi kan kommunicera på ett enklare och billigare sätt möjliggör andra sätt att
organisera företag. Detta gäller både hur ett företag internt organiserar sig och hur man
samverkar med externa företag och organisationer, dvs både det intraorganisatoriska
och interorganisatoriska samarbetet.
Imaginära organisationer är en benämning på en sådan interorganisatorisk form.
Hedberg et al (1994:16) definierar denna företeelse på följande sätt:
”Imaginära organisationer är system där för företaget avgörande värden, processer
och aktörer också existerar och hanteras utanför företagets juridiska enhet,
redovisningar och organisatoriska beskrivningsspråk.”

77

Även på svenska används ibland begreppen virtuell organisation eller virtuellt företag.

78

Jämför betydelsen av orden imaginär och virtuell ovan.

79

Det finns även andra närbesläktade begrepp där användandet av informationsteknik är avgörande: virtuell
verklighet, virtuellt rum, virtuellt kontor, virtuella objekt, virtuell simulering.
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De talar också om imaginära organisationer som (ibid.:17):
”… ett samlingsnamn på det nya företagande som utnyttjar informationsteknologi,
nätverk och allianser, attraktion och kundrelationer för att driva och hålla samman
verksamheter (imaginära system) som sträcker sig utanför organisationens gränser
och som bygger på medverkan och synergier från externa aktörer”.
En imaginär organisation är således ett företag som använder sig av externa aktörer för
att hantera vissa delar av företagets verksamhet. Detta är i sig inget nytt, men under
senare år har trenden varit att allt fler funktioner i ett företag placeras ut eller
outsourcas till externa aktörer. Olika former av informationsteknik gör detta praktiskt
möjligt genom att reducera transaktionskostnaderna80. Att köpa in en tjänst eller vara
blir billigare än att producera den innanför för företagets gränser.
I Figur 33 utvecklar Hedberg et al (ibid.) sin syn på hur imaginära system kommer till
och utvecklas. Imaginatören är en individ eller grupp som vill åstadkomma något och
har en föreställning (imagination) om hur detta ska gå till. Denna föreställning
representeras av en strategisk karta, som är en ritning över det imaginära systemet och
hur affärsidén ska realiseras. Imaginatören är också väl medveten om sin egen
kärnkompetens runt vilken den imaginära organisationen ska byggas. Denna
kärnkompetens kompletteras sedan med andra kompetenser från andra partnerföretag.
Imaginatörens enhet kallas för ledarföretaget. Detta ledarföretag blir oftast en juridisk
enhet, som med hjälp av andra juridiska enheter81 utgör den imaginära organisationen.
Ledarföretaget måste precisera vilka kunder som utgör basen för verksamheten, på
vilket sätt leveranser och betalningar ska ske och vilka metoder som kommer att
användas för kundkommunikation. Dessa val ligger sedan till grund för utformning av
det produktionssystem, som ska användas för att framställa de varor och/eller tjänster
som ska produceras.

80

Begreppen outsourcing och transaktionskostnader kommer att utvecklas närmare längre fram i detta kapitel.

81

Hedberg et al (1994) talar om partnerföretag som tillsammans med imaginatören är aktörer i den imaginära
organisationen.
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Partnerföretag
Leveranssystem

Betalsystem

Imaginatör

Kundbas

Kundkommunikation
Ledarföretag

Kunder

Kärnkompetens

Figur 33 Det imaginära systemet (Hedberg et al, 1994)
Doz och Hamel (1998:235) talar istället för imaginatören om ”nod-företaget”82 i ett
nätverk av företag. Deras beskrivning av detta nod-företags roll är mycket likt
imaginatörens. Denna ”nod-position”, som nod-företaget innehar, baseras på styrkan i
följande tre faktorer:
¾En vision som lockar, entusiasmerar och driver på. En sådan vision fungerar
som en magnet som attraherar andra partners och på detta sätt legitimerar
behovet av ett nätverk.
¾Unika resurser och unik kompetens83. Dessa kan vara egenutvecklade
innovationer och kompetenser eller en vilja att anta risker inom hela nätverket;
de är basen för inflytande och makt.
¾Att inneha skicklighet i förhandlingar, tålamod och ödmjukhet. Detta är det lim
som håller samman nätverket.
Byrne et al (1993) talar om det imaginära företaget som ett temporärt nätverk av
oberoende företag (leverantörer, kunder och även konkurrenter), som länkas samman
med hjälp av informationsteknik i syfte att dela kompetens, kostnader och varandras
marknader. Företaget har varken centralt kontor eller organisationsschema. Det har
heller ingen hierarki eller vertikal integration. De enskilda företag som ingår i det
imaginära företaget bidrar var och en med sina respektive kärnkompetenser, dvs de
kompetenser man är bäst på i varje företag. Dessa kärnkompetenser matchas inom det
imaginära företaget ihop till en helhet. Byrne et al (ibid.) nämner också vikten av att
hitta rätt partners med kompatibla mål och värderingar, samtidigt som det är viktigt att
hitta rätt balans mellan frihet och kontroll. Alla ingående parter måste se ett mervärde
med att delta i det imaginära företaget. Man måste hitta så kallade ”vinna-vinnasituationer”.
82

Begreppet nod är liktydigt med knutpunkt eller skärningspunkt (Svenska Akademiens Ordlista).

83

Jämför med begreppet kärnkompetens i avsnitt 3.3.3.
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Efter att ha studerat ett antal ytterligare källor (Chesbrough och Teece, 1996; Christie
och Levary, 1998; Davidow och Malone, 1992; Handy, 1995) kan följande egenskaper
sägas karaktärisera en imaginär organisation:
¾ Koncentration på kärnkompetens
Varje part som deltar i nätverket bidrar med sin kärnkompetens och sina speciella
färdigheter. Det är svårt för ett enskilt företag att upprätthålla en hög standard på
många olika kompetensområden. Den imaginära organisationens samlade
kompetens blir därför stor och man kan uttrycka det som att summan blir större än
delarna.
¾ Flexibilitet
Imaginära organisationer kan sägas bygga vidare på det flexibla koncept som
dynamiska nätverksorganisationer bygger på. Eftersom en imaginär organisation
inte är begränsad av fysiska platser och komplexa överenskommelser i form av
kontrakt84, kan denna vidareutveckling ske.
¾ Opportunism
Här berörs en svaghet i denna typ av organisationer. De företag som ingår i
nätverket kan på kort varsel ändra inställning till samarbetet och minska sitt
engagemang. Av olika orsaker måste man prioritera andra områden, vilket då
medför ändrade förutsättningar i den imaginära organisationens verksamhet.
¾ Teknologi
Kommunikationsnätverk och informationsteknik är en förutsättning för samverkan
mellan de ingående företagen. Information är den faktor som vanligtvis poängteras
när man pratar om grundläggande förutsättningar för imaginära organisationer.
Det är viktigt att bygga en gemensam plattform för samverkan. I första hand måste
varje enskilt företags informationssystem kunna kommunicera och samverka. I
andra hand måste en gemensam infrastruktur byggas i form av nätverk och
standarder, så att företagen på alla nivåer kan kommunicera (Byrne et al, 1993).
¾ Förtroende
Även om teknologi (se ovan) har en avgörande betydelse och till stor kan ses som
en faktor som möjliggör bildandet och utvecklingen av imaginära organisationer, är
detta inte tillräckligt för att skapa framgång. Förtroende och kommunikation
mellan de ingående parterna är av yttersta betydelse och anses av de flesta vara en
central förutsättning. Alla parter måste samverka och är beroende av varandra. Den
imaginära organisationens framgång är starkt kopplad till denna ömsesidiga
samverkan.
En ändamålsenlig företagskultur och förtroende mellan de ingående parterna är
avgörande villkor för en imaginär organisation. Det gäller att vara framgångsrik i
84

De avtal olika imaginära organisationer har med sina samarbetspartners kan variera stort i formaliseringsgrad,
vilket kommer att framgå av de fallstudier som presenteras i kapitel 4 och 5.
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form av att kunna erbjuda de anställda en omgivning som är flexibel, lättrörlig och
kreativ. Förtroende är något som måste förtjänas och kräver ömsesidig respekt och
lojalitet.
¾Avsaknad av gränser
Imaginära organisationer består av strukturer och system som är mer eller mindre
löst sammansatta och har mer eller mindre tydliga gränser. Denna egenskap gör att
organisationen blir flexibel, lättrörlig och kreativ och kan dessutom snabbare
anpassa sig till förändringar på marknaden. Samtidigt innebär detta att det blir
svårare att avgöra vad som är innanför eller utanför en organisations gränser. Vad
som är en del av företaget och vad som tillhör omgivningen.
Graden av ”gränslöshet” varierar dock från organisationer med relativt strikta
gränser, där samverkan är reglerad i formella samarbetsavtal, till mera gränslösa
organisationer där samverkan regleras av informella överenskommelser.
Det kan verka som om det bara finns fördelar med imaginära organisationer, men det
finns givetvis också vissa svagheter med denna samarbetsform. De företag som
ansluter sig till ett imaginärt företag måste i någon mening släppa kontrollen över de
funktioner och resurser som de bidrar med i samarbetet. Man måste dela med sig av
känslig information och teknologi, som normalt sett är behäftad med sekretess. Detta
är en av orsakerna till att chefer och andra medarbetare måste lära sig att bygga upp
förtroende och tillit till de parter som ingår i nätverket (Byrne et al, 1993).
3.3.2 Orsaker till imaginära organisationers uppkomst

Vad är det då som möjliggör den imaginära organisationen som organisationsform?
I Hedberg et al (1994) lyfter man fram transaktionskostnadsteorin som en av de
viktigaste förutsättningarna för dess uppkomst. Carr (1999) talar om sänkta kostnader
för att koordinera arbete samtidigt som kostnaden för att inte få fram produkter i tid
ökar dramatiskt. Hendry (1995) talar om dramatiskt sänkta transaktionskostnader, som
i sin tur givit upphov till ett balansskifte mellan marknad och hierarki.85 Tapscott
(1996) och Tapscott et al (2000) nämner också sänkta sök-, kontrakts- och
koordineringskostnader som den främsta orsaken till varför imaginära organisationer86
i allt större utsträckning möjliggörs.
Coase87 var den som först uppmärksammade effekterna av transaktionskostnader. Han
frågade sig varför man i vissa fall utvecklar och producerar varor och tjänster inom
ramen för en hierarkisk organisation (företag) och varför man i andra fall väljer att
köpa varor och tjänster på den öppna markanden (Coase, 1988). Man kan se det som
valet mellan att ”göra själv” och att ”köpa”. Coase frågade sig varför man inte
använder sig av marknadskrafterna inom ett företag, dvs varför olika interna aktörer
inte agerar köpare och säljare och internt förhandlar om priser och villkor för de
85

Hendry (1995) använder begreppen nätverksorienterade organisationer och integrerade organisationer, som
synonymer till marknad och hierarki.

86

Tapscott (1996) använder begreppet molekylära organisationer, men säger också att detta begreppet är
liktydigt med det som kallas virtuella organisationer.

87

Ronald Coase fick 1991 Nobelpriset för sina landvinningar avseende transaktionskostnadernas betydelse.
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tjänster som utförs i företagets processer. Det svar som Coase fann var att kostnaden
och tiden för att hantera information88 skulle bli allt för hög, om man kontinuerligt
skulle behöva göra denna typ av överenskommelser. Han uttryckte detta på följande
sätt (Coase, 1988:15):
”Gränsen för ett företags storlek ligger vid den punkt där företagets kostnader för att
organisera en transaktion är lika stora som kostnaderna för att genomföra den på
marknaden. Detta bestämmer vad företaget köper, producerar och säljer”.
De grunder som Coase lade för transaktionskostnadsteorin har vidareutvecklats och
förfinats av Williamson (1975). Teorin beskriver hur valet mellan att själv producera
en vara eller tjänst och att köpa in denna vara eller tjänst, beror av
transaktionskostnaden. Transaktionskostnaden består av produktionskostnaden,
kostnaden för att koordinera aktiviteter och kostnaden för att motivera de parter som är
involverade i varans eller tjänstens produktion89. Valet mellan att själv producera eller
att köpa, beskrivs som valet mellan hierarki och marknad. Med hierarki menar man en
organisation (juridisk enhet), som till stor del är vertikalt styrd, medan marknad står
för det utbud som finns på den öppna marknaden och som är horisontellt styrd. För
hierarkin är produktionskostnaden hög och samordningskostnaden låg, medan det
omvända gäller för marknaden, dvs låg produktionskostnad och hög
samordningskostnad (se Figur 34).
För att utföra olika aktiviteter i ett företag har senare, utöver de två styrningsformerna
marknad och hierarki som Coase och Williamsson presenterade, en tredje mellanform
förts fram som ett alternativ (Reve, 1990, Richardson, 1972). Denna mellanform
bekräftade senare Williamsson (1991) och kallade för en hybrid av marknad och
hierarki. Detta innebär att det finns tre generiska former för styrning av aktiviteter:
1. organisera och styra aktiviteten internt (hierarkisk eller vertikal styrning).
2. organisera för att kunna styra individuella
(marknadsstyrning eller horisontell styrning).

marknadstransaktioner

3. utveckla samarbetsavtal med en eller flera företag (hybrid av marknad och
hierarki).

88

Dessa kostnader benämns inom transaktionskostnadsteorin för samordningskostnader.

89

I Dahlman (1979) beskrivs transaktionskostnader som bestående av sök- och informationskostnader,
förhandlings- och beslutskostnader samt kontroll- och genomförandekostnader.
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Produktionskostnader

Hierarki

Marknad

Samordningskostnader

Figur 34 Valet mellan hierarki och marknad
Det finns tre olika dimensioner av en transaktion (Augustson, 1998). Att förstå
innebörden av dessa är betydelsefullt för valet mellan att ”köpa” (marknad) eller att
”göra själv” (hierarki):
1. Speciella resursegenskaper. Här menas såväl fysiska som mänskliga resurser90.
Fysiska resurser i form av anläggningar, maskiner mm som krävs för att producera
en produkt och mänskliga resurser i form av kunskap och kompetens som krävs för
motsvarande produktion. Enligt Joskow (1993), är det fyra olika typer av speciella
egenskaper som är viktiga att lyfta fram:
a) Speciellt platsberoende. Resurser som enbart är tillgängliga på speciella platser
eller är svåra att flytta på.
b) Speciella egenskaper hos fysiska resurser. Maskiner, verktyg eller utrustning där
man gjort speciella investeringar för att anpassa dem till en viss transaktion (hög
grad av kundanpassning). Detta medför att det är svårt att använda dessa resurser i
andra sammanhang.
c) Speciella egenskaper hos mänskliga resurser. Här menar man kunskap och
kompetens som är anpassad och utvecklad för en speciell typ av transaktion.
d) Dedicerade resurser. Speciella resurser (kan vara både fysiska och mänskliga) i
form av exempelvis speciella verktyg eller speciell kompetens, som en leverantör
utvecklar för en viss kund. Dvs om relationen mellan kund och leverantör upphör,
har leverantören en överkapacitet som inte kan utnyttjas för andra kunders räkning.
Ju mera speciella egenskaper desto mera bilaterala beroende skapas mellan
90

Med mänskliga resurser menas vad som brukar kallas humankapital.
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exempelvis en leverantör och en kund. Det blir allt svårare att hantera denna typ av
kontrakt, vilket medför ett minskat intresse för handelsutbyte. Vid en viss punkt
blir det lättare (billigare) att hantera denna typ av transaktioner inom det egna
företaget och vertikal styrning (hierarki) blir det mest passande
styrningsalternativet.
2. Frekvens. Här menas hur ofta en transaktion genomförs. Om en transaktion inte
genomförs så ofta, dvs har låg frekvens, ökar transaktionskostnaden. Detta talar för
att man bör utföra transaktionen på marknaden om möjligt. En annan aspekt på
frekvens är att desto mera långsiktig relation man har och ju mer frekvent en
transaktion genomförs, desto mindre är behovet av formella och detaljerade
kontrakt. Detta eftersom man har större möjligheter att korrigera det sätt på vilket
transaktionen genomförs. Om man väljer att utföra transaktionen inom det egna
företaget och frekvensen är hög innebär detta att de fasta kostnader, som är
förknippade med speciella resursegenskaper, blir mindre per producerad enhet.
Detta medför att man lättare kan motivera dessa kostnader.
3. Osäkerhet och komplexitet. Denna dimension av transaktionskostnaden är starkt
kopplad till de beteendemässiga begreppen begränsad rationalitet och
opportunism. Begränsad rationalitet blir ett problem endast i det fall där en hög
grad av osäkerhet existerar. Ju mera osäkerhet som är förknippat med en
transaktion och ju komplexare en transaktion är, desto svårare blir det att hantera
denna osäkerhet i ett kontrakt. När osäkerheten och komplexiteten blir allt större,
blir det allt lättare (billigare) att hantera detta genom vertikal styrning (hierarki).
Låg

Hög
Köpa

Egen produktion
Speciella resursegenskaper

Köpa

Egen produktion
Osäkerhet och komplexitet

Köpa

Egen produktion
Frekvens

Figur 35 De tre avgörande dimensionerna av transaktionskostnaden och dess
betydelse för bestämmande av styrningsform (baserat på Augustson, (1998)).
I Figur 35 framgår dessa tre dimensioner och hur de påverkar transaktionskostnaden
och därmed valet av styrningsform. Om graden av speciella resursegenskaper är låg
och om osäkerheten och komplexiteten också är låg, samtidigt som transaktionens
81

Kapitel 3
frekvens inte är alltför låg bör man använda marknaden som styrningsform, dvs valet
blir att köpa istället för att producera själv (Reve, 1990).
I början av detta kapitel konstaterades att en avgörande orsak till imaginära
organisationers uppkomst, är en konsekvens av sänkta transaktionskostnader (Hedberg
et al, 1994; Carr, 1999; Hendry, 1995; Tapscott, 1996; Tapscott et al, 2000). Samtidigt
kan vi konstatera att transaktionskostnaden till stor del uppkommer som en följd av
svårigheter att koordinera en transaktion. Genom att utnyttja informationsteknik på ett
effektivt sätt kan dessa koordinerings- och samordningskostnader sänkas dramatiskt
(Keen, 1997:14). Den allmänna tillgången till kommunikationsnätverk i form av
Internet och Internetrelaterad informationsteknik är exempel på sådan ny teknik.
Även produktionskostnaderna sänks som en följd av utökade möjligheter till
kommunikation och informationshantering. Detta kan illustreras på det sätt som
framgår av Figur 36. Marknad och hierarki flyter ihop och ger upphov till imaginära
organisationer. Denna organisationsform kan ses som ett mellanting mellan marknad
och hierarki, där man utnyttjar det bästa av dessa två alternativa former. Imaginära
organisationer borde därför falla inom det som Williamson (1991) benämner hybrid.
Produktionskostnader

Hierarki

”F
ö
hi rä
er nd
ar ra
ki d
”

Im aginära
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M arknad

Sam ordningskostnader

Figur 36 Imaginära organisationer uppkommer i gränslandet mellan de förändrade
marknads- och hierarkibegrepp som är en följd av utökade möjligheter att
kommunicera och hantera information.
Keen (1997) talar om att informationsteknologi idag handlar lika mycket om
koordinering som information och att virtuella företag exploaterar denna
”koordinationsteknologi” i syfte att hantera relationer utanför företagets gränser och
utnyttja möjligheterna till sänkta transaktionskostnader. De virtuella företagen gör
detta utan att behöva bygga komplexa interna organisationer.
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3.3.3 Kärnkompetens, outsourcing och olika former av samarbetsavtal

En viktig aspekt när det gäller imaginära organisationer är imaginatörens uppfattning
om och fokusering på kärnkompetens (se exempelvis Figur 33). Att identifiera,
utveckla och använda sin kärnkompetens är att fokusera sin energi på det man är
duktig på. Detta leder till att man blir konkurrenskraftig och attraherar andra parter i
det nätverk som den imaginära organisationen består av (Hedberg et al, 1994).
Prahalad och Hamel (1990) säger att ett företags konkurrensförmåga i det kortsiktiga
perspektivet beror på dess produkters egenskaper i form av pris och prestanda. I det
längre perspektivet beror dock företagets konkurrensförmåga på dess förmåga att,
snabbare och till lägre kostnad än sina konkurrenter, bygga upp kärnkompetenser som
ger upphov till nya, inte förutsedda produkter.
Falk och Olve (1996:27) talar om att många företag idag har insett att man, i en värld
med goda kommunikationer, låga tullmurar och minskade handelshinder, inte kan vara
bäst på allt. Nyckeln till framgång ligger då i att utveckla överlägset kunnande inom
en speciell aktivitet och förmågan att samverka med andra för allt det som man inte är
bäst på själv. Denna utveckling understöds av företagens kompetensmässiga
koncentration till sina kärnkompetenser och att de låter andra partners ta hand om
uppgifter som inte tillhör denna kärnkompetens. Detta frigör resurser för att ytterligare
koncentration sig på det man är bäst på och anser vara av strategisk vikt. Att låta andra
partners på detta sätt ta hand om basuppgifter benämns outsourcing. Begreppet
outsourcing används då ett företag från början har hanterat en viss uppgift internt och
sedan väljer att låta en partner ta hand om detta91. Eftersom en imaginär organisation
redan från början väljer att låta partners ta hand om olika basuppgifter, är det mera
relevant att använda termen utplacering, dvs man ”placerar ut” uppgifter redan från
början.
I många branscher går utvecklingen från vertikal integration till virtuell integration92. I
en sådan koalition specialiserar sig vart och ett av företagen på några
kärnkompetenser. Även om företagsledningen måste förstå vilka kompetenser som
fordras för att man ska kunna konkurrera på en viss marknad, behöver inte alla finnas
inom det egna företaget (Hamel och Prahalad, 1994).
Vad är då kompetens? Enligt Hedberg et al (1994) är kompetens förmågan att kunna
handla på ett ändamålsenligt sätt. Viktiga aspekter såsom faktakunskaper, färdigheter,
erfarenheter, värderingar och attityder samt nätverk är det som formar vår kompetens.
En liknande beskrivning av kompetens görs av Keen (1988). Enligt Hamel och
Prahalad (1994) är kompetens en samling färdigheter snarare än en enskild färdighet
eller teknologi. Istället för färdighet kan även begreppet förmåga användas, men vare
sig man använder termen kompetens eller förmåga är förutsättningen att konkurrensen
handlar lika mycket om att bli kompetensledande som att vinna en stark
marknadsposition.

91

Begreppet kommer från att man arrenderar ut (”source out”) något man tidigare gjort internt.

92

Den virtuella integration som Hamel & Prahalad (194) pratar om har ett stort släktskap med begreppet
imaginär organisationer, som jag använder i denna avhandling.
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Det finns mycket skrivet om kärnkompetens och dess betydelse för ett företags
konkurrensförmåga. Som en sammanfattning93 kan man säga att kärnkompetens
kännetecknas av följande egenskaper:
¾Det kollektiva lärandet i organisationen och hur man koordinerar förmåga och
kunnande för att producera varor och tjänster, samt hur man integrerar olika
teknologiska strömningar med detta kunnande.
¾Förmågan att kombinera och omvandla kunnande, teknologi och koordinering till
värde för kunden.
¾Förmågan till kommunikation, inlevelse och djupt engagemang för att arbeta över
organisationsgränser.
¾Kärnkompetens förbrukas inte när man använder den. Den måste dock hela tiden
ges näring och skyddas. Kompetens tynar sakta bort om den inte används.
¾Kärnkompetens är det ”lim” som håller ihop olika delar av ett företag.
¾Kärnkompetens är ”motorn” och drivkraften bakom utvecklandet av nya
affärsmöjligheter.
¾Kärnkompetens är summan av de erfarenheter som finns hos olika individer och
affärsenheter. Det är därför högst osannolikt att en kärnkompetens helt och hållet
finns hos en enda individ eller grupp.
Det är av mycket stor vikt för ett företag att lära sig skilja mellan en kärnkompetens
och mera perifera kompetenser som kan betecknas som baskompetenser. Man måste
lära sig att identifiera vad den egna kärnkompetensen består av och sedan sträva efter
att utveckla den, men även att kontrollera och skydda den så att konkurrenter har svårt
att plagiera den. För att en kompetens ska klassas som en kärnkompetens måste den
uppfylla åtminstone tre kriterier (Hamel och Prahalad, 1994:209-212):
a) Värde för kunden. En kärnkompetens måste svara för en övervägande del av varans
eller tjänstens värde för kunden. Kärnkompetenserna är de färdigheter som gör det
möjligt för företaget att tillhandahålla en grundläggande kundförmån och i sista
hand är det kunderna som avgör vad som är en kärnkompetens.
b) Differentiering. För att kunna kallas för kärnkompetens måste en färdighet vara
särpräglad på marknaden. Det är föga meningsfullt att kalla en kompetens som är
allmänt förekommande och lätt att plagiera för kärnkompetens.
c) Mångsidighet. En kärnkompetens ska kunna användas i flera varor och tjänster.
Detta innebär att den som identifierar och definierar kärnkompetensen måste bortse
från den specifika produkt där kompetensen för närvarande finns och tänka sig hur
kompetensen skulle kunna användas på andra områden. Om kärnkompetensen är
knuten till en specifik vara eller tjänst kan den knappast betecknas som en
kärnkompetens. En verklig kärnkompetens ska öppna vägen till nya
produktmarknader.

93

Denna sammanfattning grundar sig framförallt på Prahalad & Hamel (1990) samt Hamel & Prahalad (1994).
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När man samverkar med andra företag i en imaginär organisation, är det viktigt att
imaginatören ingår kontrakt med de övriga aktörerna. Syftet är att komma överens om
vilka aktiviteter respektive aktör ska utföra och det ansvar och de befogenheter som
detta medför. Enligt Hedberg et al (1994:22-23) är olika former av kontrakt en av fyra
faktorer94 som binder samman en imaginär organisation.
Man kan upprätta olika typer av kontrakt med de företag man vill samarbeta med. Ett
samarbetsavtal definieras som ett långvarigt och explicit kontrakt mellan ett eller flera
företag (Martiti och Smiley, 1983). Med explicit menas inte nödvändigtvis att det ska
vara ett skriftligt kontrakt. Det är skillnad på kortvariga kontrakt och långvariga
relationer95 mellan företag. För att ett kontrakt ska ses som ett samarbetsavtal, måste
det handla om mera långvariga relationer. Med kortvariga kontrakt menas de fall då ett
företag köper enstaka varor eller tjänster. Detta ses i litteraturen inte som ett
samarbetsavtal (Augustson, 1998).
Olika former av samarbetsavtal och samverkan aktualiserar frågan om var gränserna
för ett företag går. Enligt transaktionskostnadsteorin definieras gränserna av
transaktionens utsträckning och egenskaper, vilket medför att företagets gränser är
dynamiska över tiden och varierar beroende på de transaktioner som utförs. I Figur 37
ges en översikt över olika former av samarbetsavtal och hur dessa beror av speciella
resursegenskaper enligt transaktionskostnadsteorin. Resurser som har hög grad av
specifika egenskaper96 hanteras bäst genom interna kontrakt97. Resurser med låg
specialitet hanteras mest effektivt via marknaden. I området mellan dessa båda
ändpunkter, dvs det område som i figuren benämns ”medium”, existerar olika former
av bilaterala kontrakt och ju högre grad av speciella resursegenskaper desto mer
strategiska blir kontrakten (Cox, 1996).

94

De fyra faktorerna är synergier, informationsteknologi, kontrakt och en kraftfull vision.

95

På engelska benämt short-term contractual vs.. long-term relationships.

96

Detsamma som kärnkompetens.

97

Detsamma som vertikal styrning och hierarki.
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Speciella resursegenskaper
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Figur 37 Olika former av samarbetsavtal och hur de varierar med avseende på
speciella resursegenskaper (figuren är en bearbetning av Cox (1996:63)
De olika samarbetsavtal som framgår av Figur 37 beskrivs kortfattat nedan. De
presenteras i stigande ordning, med början på låg grad av speciella resursegenskaper,
dvs låg grad av unik kompetens eller kärnkompetens (Cox, 1996:63):
¾Leverantörens inflytande är lågt. Det finns stor tillgång på dessa produkter och det
är lätt att från gång till gång välja olika leverantörer.
¾Prioriterade leverantörer. För mindre strategiskt viktiga produkter eller tjänster kan
man ha ett flertal leverantörer som man kan välja mellan.
¾Single sourcing. Innebär att man för olika produkter och tjänster har olika partners
(underleverantörer), dvs en underleverantör för en speciell produkt/tjänst.
¾Network sourcing. Innebär att ett imaginärt företag skapas som hanterar alla delar
av försörjningskedjan. Ingen vertikal styrning förekommer.
¾Strategisk allians med leverantör. En strategisk allians med en leverantör som
levererar kompletterande produkter och tjänster (”single sourcing”). Detta innebär
oftast någon form av ”joint venture”.
¾Interna avtal. Den verksamhet som hör ihop med den kärnkompetens man besitter,
bör hanteras inom det egna företaget, dvs vertikal styrning. Denna verksamhet
benämns ofta kärnverksamhet.
Chesbrough och Teece (1996) pekar på en motsättning som finns inom imaginära
organisationer. I en vertikalt styrd organisation har man större möjligheter att
koordinera och styra aktiviteter, jämfört med en imaginär organisation som är
horisontellt styrd. Som en följd av detta ökar även möjligheterna att hantera konflikter.
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Samtidigt minskar kreativiteten och benägenheten att ta risker (se Figur 38). Denna
avvägning mellan riskbenägenhet och kontrollbehov är viktig att beakta när man väljer
organisationsform.
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Figur 38 En illustration av hur man hittar rätt nivå av centralisering vid olika typer av
samarbeten (Chesbrough och Teece, 1996)
I Figur 39 framgår några idealtypiska fall. I horisontell ledd representeras graden av
autonomitet, dvs hur oberoende produkten eller komponenten är av övriga
systemdelar. På den vertikala axeln framgår om kompetens och kapacitet redan
existerar utanför företaget eller om den måste skapas.
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Figur 39 Hur man organiserar för innovation (Chesbrough och Teece, 1996)
Om kapacitet och kompetens finns att tillgå utanför företaget och komponenten är
relativt autonom, kan man välja ett virtuellt samarbete. Måste däremot kompetens och
leveranskapacitet skapas och komponenten har ett stort beroende till övriga
systemdelar, bör man hantera denna utveckling internt. Möjligheterna att kontrollera
och koordinera aktiviteter är i detta fall viktiga aspekter. Kombinationen kompetens
och kapacitet existerar utanför företaget parat med en hög grad av systemberoende, ger
möjlighet att använda någon form av allians som organisationsform. Ju mera
strategiskt viktig komponenten är, desto mer ökar behovet av strategisk allians. Den
sista kombinationen där kompetens och kapacitet inte existerar utan måste skapas parat
med en hög autonomitet, är en situation som kan organiseras både internt och via
allianser.
Om man jämför Figur 35, där olika resursegenskaper framgår, med Figur 39, så
motsvaras en låg grad av autonomitet, dvs ett högt systemberoende av en hög grad av
osäkerhet och komplexitet enligt transaktionskostnadsteorin. En hög grad av speciella
resursegenskaper motsvaras på samma sätt av den situation där kompetens och
kapacitet inte existerar utanför företagets gränser, utan måste skapas. Enligt
transaktionskostnadsteorin skapar detta en situation där man bör välja egen
produktion. Detta sammanfaller med de slutsatser som Chesbrough och Teece (1996)
kommer fram till.
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3.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för min egen syn på de teoretiska begrepp jag
redogjort för ovan. Jag gör detta genom att knyta an till den begreppsgraf jag
presenterade i avsnitt 1.5 och som framgår av Figur 4. På detta sätt placeras de
teoretiska begreppen in i avhandlingens kontext och bildar en teoretisk helhet. Mot
denna teoretiska ”bakgrund” kan sedan olika delar studeras, tolkas och placeras in i
sitt sammanhang. Några begrepp som tidigare inte givits så stort utrymme (webbaserad
organisation, samverkan och samverkansformer, aktörer och aktörsstruktur) kommer
också att diskuteras och placeras in i detta sammanhang.
Affärsprocessen är central i denna avhandling. I avsnitt 3.1 har jag redogjort för olika
syn på begreppet. Att ha en processyn på verksamheten är att ha en horisontell syn på
verksamheten, där aktiviteter (handlingar) och vem som utför dessa (aktörer) är i
fokus. Det är själva logiken i och sekvensen av dessa aktiviteter som man på olika sätt
försöker optimera så att man uppnår önskvärda effekter, dvs de mål man har
formulerat för verksamheten. Verksamheten i denna avhandling är en webbaserad
imaginär organisation. Begreppet imaginär organisation har utvecklats i avsnitt 3.3 och
med webbaserad avser jag att man använder Internet och World Wide Web (www)98
som en försäljningskanal för de produkter man säljer. Kunderna accessar via sin
webbläsare (www-klient) webbutiken (www-server) och tar del av de erbjudanden
som finns. En webbaserad imaginär organisation är alltså en imaginär organisation
som använder www-standarden för att erbjuda sina produkter till sina kunder. De
imaginära organisationer som studeras i denna avhandling använder www som enda
försäljningskanal. Såsom det framgått i avsnitt 3.3 är affärsidén och visionen en viktig
sammanhållande och pådrivande faktor för en webbaserad imaginär organisation.
Affärsidén ligger till grund för de strategier, mål, verksamhetsplaner och regler som
formuleras av och styr verksamheten.
För att återgå till affärsprocessen och de önskvärda effekter man vill uppnå, så
intresserar jag mig i denna avhandling för hur informationssystemarkitekturen och
aktörsstrukturen stödjer och är samstämmig med affärsprocessen. Hur olika
informationssystem (IS) är strukturerade och i relation till andra informationssystem
bygger upp och bildar informationssystemarkitekturen har jag redogjort för i avsnitt
3.2. För att uppnå önskvärda effekter är det av stor vikt att informationssystemarkitekturen stödjer och är samstämmig med verksamheten. Om så inte är fallet, finns
det en ökad risk för att systembeslut tas utan verksamhetsförankring och att konflikter
mellan verksamhetens behov och informationssystemens möjligheter uppstår
(Axelsson, 1998:227).
Axelsson (ibid.:227-229) konstaterar också att
¾samstämmighet innebär att informationssystemarkitekturen utformas för att ge
stöd åt verksamheten

98

World Wide Web (www) är en de facto-standard för att navigera på Internet och baserar sig på protokollet
HTTP (HyperText Transfer Protocol) som i sin tur använder sig av TCP (Transmission Control Protocol). Se
vidare Kalakota & Whinston (1996:236).
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¾samstämmighet mellan informationssystemarkitektur och verksamhet innebär
att dessa två delar interagerar med varann och ska ses som två ömsesidigt
beroende delar i en helhet
¾informationssystemarkitekturen är betydelsefull för verksamhetens effektivitet
¾det är viktigt att arkitekturstrategin och övriga IS/IT-strategier är kongruenta
(samstämmiga) med verksamhetens övriga strategier och mål
På samma sätt som olika informationssystem bildar en informationssystemarkitektur
så bildar olika aktörer i relation till varandra en aktörsstruktur. Med aktörer menar jag
dels interna aktörer i form av olika organisatoriska enheter, avdelningar, osv. men
också de olika externa aktörer som den imaginära organisationen tagit hjälp av för att
lösa olika uppgifter inom ramen för affärsprocessen. Dessa aktörer innehar olika roller
som är definierade av rolluppdrag. När det gäller externa aktörer så talar man oftast
om avtal eller kontrakt istället för rolluppdrag. Syftet är dock detsamma, nämligen att
specificera vilka handlingar (aktiviteter) som ska utföras och det ansvar och de
befogenheter som är förknippade med dessa. Goldkuhl (1995a) talar om att processer
skär över organisatoriska gränser och att det därmed saknas någon som har ett
sammanhållet ansvar för processen och dess aktiviteter. En självklar slutsats av detta
är dels att det måste finns någon som tar ansvar för denna helhet99 och dels att
aktörsstrukturen stödjer och är samstämmig med affärsprocessen. Med samstämmighet
menas även här att aktörsstrukturen utformas så att den stödjer affärsprocessen på ett
optimalt sätt, dvs att:
¾dessa aktörer har rätt kompetens för att utföra sina olika handlingar (aktiviteter).
¾rolluppdrag och därmed kompetenser, ansvar och befogenheter täcker in det
samlade behovet, sett ur hela affärsprocessens perspektiv, och inte överlappar
varann.
¾aktörsstrukturen och informationssystemarkitekturen är i samstämmighet. Olika
aktörer använder sig i olika grad av informationssystem för att utföra olika
handlingar inom ramen för affärsprocessen. Det är viktigt att dessa
informationssystem på ett bra sätt stödjer dessa handlingar och ökar dessa
aktörers handlingsförmåga.
Som framgår av Figur 4 så är aktörsstrukturen och informationssystemarkitekturen
exempel på olika samverkansformer inom en webbaserad imaginär organisation. Med
samverkansform menar jag hur olika aktörer och informationssystem samverkar, vilket
jag ingående redogjort för i kapitel 3.
Kompetens är av central betydelse både när det gäller utformningen av
informationssystem och olika aktörers agerande. I avsnitt 3.3.3 har jag fört ett
resonemang runt kompetens och specifikt då kärnkompetens. I Figur 4 framgår dels att
olika typer av kompetenser är en förutsättning för att uppnå handlingsförmåga och dels
att olika former av regler är institutionaliserad kompetens. Att ta till sig information
och omvandla denna till kunskap är en förutsättning för uppnå kompetens, men
kompetens är inte bara kunskap. Erfarenhet och förmåga att kommunicera med sin
99

Kallas ofta för processägare.
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omgivning är exempel på andra färdigheter som tillsammans formar det vi kallar
kompetens. Denna kompetens är föga värd om man inte kan omvandla och använda
den konstruktivt för att utföra handlingar. Kompetens är det som ger värde åt våra
handlingar och ökar individers och organisationers förmåga att bli handlingskraftiga,
dvs ökar handlingsförmågan. Denna handlingsförmåga är en förutsättning för att den
imaginära organisationens aktörer, interna såväl som externa, och informationssystem
ska kunna utföra handlingar som gagnar verksamheten och dess processer. Dessa
handlingar kan utföras (Goldkuhl och Nilsson, 2000):
¾helt manuellt av olika aktörer, utan användande av några hjälpmedel.
¾av aktörer med hjälp av informationssystem eller andra typer av hjälpmedel.
Informationssystemet används då som ett verktyg för att öka
handlingsförmågan hos aktören.
¾automatiskt av informationssystemet. Informationssystemet utför då handlingar
som är regelstrikta och baserade på programmerade verksamhetsregler (se
Tabell 2).
Som framgår av Figur 4 så styrs handlingarnas utförande av olika regler, som vi kan
kalla verksamhetsregler. Dessa kan sägas vara institutionaliserad kompetens. Med
institution menas ett bestående beteendemönster som är socialt accepterat och
överenskommet (Encarta, 2000). De regler som styr handlingarna i en organisation är
sådana bestående beteendemönster som är baserade på kunskap om vad som är bra och
dåligt för organisationen. Dessa regler (beteendemönster) kan ha vuxit fram på olika
sätt i organisationen och vara mer eller mindre explicit uttryckta. Detta resonemang är
baserat på den syn som Berger och Luckmann (1966) har om hur vi människor själva
skapar den sociala verklighet vi lever i. För att underlätta vår tillvaro, och kunna ägna
kraft åt sådant som inte lika lätt går att institutionalisera, så drivs vi människor av att
inordna våra handlingar i ett mönster och göra dem vanemässiga. Denna
vanemässighet medför att antalet handlingsalternativ minskar och befriar oss som
individer från att ständigt behöva fatta beslut om hur vi ska agera i olika situationer.
Institutionalisering av handlingar i form av regler, traditioner, konventioner och
lagar100 utgör därmed en psykologisk lättnad för oss som individer.
I organisationer som är konkurrensutsatta är det inte bara denna naturliga mänskliga
drivkraft som gör att vi institutionaliserar kompetens i form av regler, utan framförallt
de mål och önskvärda effekter som man har formulerat för verksamheten. Dessa
önskvärda effekter kan exempelvis uttryckas i form av minskade kostnader och
ledtider i verksamheten, högre kvalitet och omsättning, etc. Genom att utforma goda
verksamhetsregler som är styrande för hur arbetet (olika handlingar) ska bedrivas, så
ökar möjligheterna för att arbetet bedrivs på ett effektivt sätt. Exempel på olika former
av regler är
¾verksamhetsregler i form av processbeskrivningar, dvs vilka aktiviteter som ska
utföras i en process, av vem, osv.
¾verksamhetsregler som är inbyggda i informationssystem och styr de handlingar
som informationssystemet utför.
100

Exempel på erkända sociala institutioner är familjen, skolan, staten, konsten och fritiden (Encarta, 2000).
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¾normer och värderingar som utgör principer och riktlinjer för hur man ska agera
i olika situationer i en organisation.
Det är dock viktigt att hålla en god balans mellan vilka handlingar som ska styras av
olika verksamhetsregler och vilka som inte ska eller bör vara formaliserade. Ljungberg
och Holm (1996) för en diskussion runt denna frågeställning, i vilken utsträckning det
är möjligt och önskvärt att planera och designa arbete och vem som ska utföra denna
planering och design. Det är en balans mellan kontroll ur ett ledningsperspektiv och
autonomi och självbestämmande för olika individer och enheter inom en organisation.
I vilken utsträckning ska (eller bör) chefer inom ett företag kunna kontrollera hur
arbetet fortlöper och hur upplevs detta av de som utför arbetsrutinerna? Hur påverkar
en alltför formaliserad verksamhet kreativiteten hos de anställda? Jag kommer inte att
besvara dessa frågor här, men konstaterar att vissa rutiner i ett företag är mera
lämpliga att formalisera och kontrollera. Det är viktigt att man väljer ut dessa rutiner
med omsorg och har en restriktiv syn på hur och vilka verksamhetsregler som ska
appliceras i verksamhetens processer och informationssystem.
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4 Beskrivning av fallstudie 1 – NetShop
I detta kapitel följer en redogörelse för den första av de två fallstudier som denna
licentiatavhandlings empiri stödjer sig på. Efter en inledande beskrivning av
fallstudieföretaget och fallstudien i sig (avsnitt 4.1), presenteras det empiriska
resultatet. Varje affärsprocess beskrivs och förklaras i termer av informationssystemstöd, aktörer, uppdrag och kompetens (avsnitt 4.2.1). I slutet av kapitlet sker en
analys av det empiriska resultatet. Efter en sammanfattande värdering av
aktörsstruktur och informationssystemarkitektur (avsnitt 4.3.1-4.3.2) redogör jag för
de önskvärda effekter NetShop vill uppnå med sin affärsprocess (avsnitt 4.3.3). I
avsnitt 4.3.4 sker avslutningsvis en sammanfattande värdering av hur väl man lever
upp till dessa önskvärda effekter och hur väl aktörsstruktur och informationssystemarkitektur stödjer (och inte stödjer) dessa.

4.1 Kort beskrivning av fallstudien
Fallstudien på NetShop genomfördes under perioden hösten 1998 till hösten 1999.
Den metodik som vi101 använde oss av finns beskriven i avsnitt 2.6. Den undersökta
organisationen vill vara anonym och kallas därför i denna avhandling för NetShop.
Som en konsekvens av detta har även de företag som NetShop samarbetar med
tilldelats anonyma namn, samtidigt som vissa uppgifter om företag är förvanskande.
Detta har gjorts för att i möjligaste mån dölja NetShops riktiga identitet.
11 intervjuer är totalt gjorda med olika representanter för den imaginära
organisationen NetShop. Dessutom har vi fått ta del av vissa interna dokument som
beskriver NetShops planer och mål med verksamheten. Även detta finns närmare
beskrivet i avsnitt 2.6.
NetShops affärsidé är att bedriva försäljning av en fysisk produkt via Internet, dvs man
driver vad man i dagligt tal kallar en Internetbutik. Man säljer enbart sina produkter
via denna Internetbutik och har alltså ingen ”fysisk” butik dessutom. Affärsidén är
formulerad enligt följande:
"NetShop skall sälja sina produkter över Internet i de nordiska länderna. Genom ett
brett utbud av artiklar, leveranssäkerhet och personlighet skall NetShop uppfattas som
det självklara och lokala alternativet."102
NetShop etablerades i februari 1997 och hade efter ett år nått en omsättning på 130
miljoner och hade 110 000 kunder i Norden. Man har en webbutik i Sverige och en i
Finland och planerar att inom kort starta butiker i Norge och Danmark103. Delar av
NetShops inköpsavdelning är stationerad i England. Denna fallstudie är gjord på den
verksamhet som bedrivs i Sverige och på detta kontor hade man under fallstudiens
genomförande ungefär 30 personer anställda. NetShop har c:a 3000 olika leverantörer,
101

Fallstudien genomfördes tillsammans med en forskarkollega, Henrik Lindberg. Se vidare (Lindberg, 2000).

102

Vissa ord i formuleringen är utbytta för att inte röja identiteten på NetShop. Detta gäller formuleringarna ”…
sina produkter …” och ”… brett utbud av artiklar …”, där det i orginalversionen används den faktiska
produkttypens namn. Andemeningen i affärsidén är dock oförändrad.

103

När jag säger att man har webbutiker i olika länder så menar jag att man anpassar webbutikerna till olika
länder/marknader (språk, lagar, normer, värderingar, etc.).

93

Kapitel 4
varav 700 i Sverige och resten i England och USA. Totalt sett tillhandahåller dessa
leverantörer närmare 2 miljoner olika artiklar som kunderna kan välja mellan. För att
bedriva sin verksamhet samarbetar man med olika externa aktörer och NetShop
betraktar sig själv som en imaginär organisation. Dessa externa aktörer har alla sina
egna informationssystem som NetShops informationssystem samverkar med på olika
sätt. NetShop vänder sig framförallt till privatkunder, men säljer allt mer även till
företagskunder.
NetShop har inget eget fysiskt lager av de artiklar som man säljer, utan beställer i sin
tur hos sina leverantörer baserat på de beställningar man får in från kund. Man kan
säga att NetShop förmedlar de artiklar man erbjuder till kund.
Syftet med detta kapitel är att presentera resultatet av fallstudien och detta görs i form
av beskrivningar av verksamhetens processer och det stöd processerna får från
informationssystem och olika aktörer i organisationen. Därefter diskuteras
verksamhetens informationssystemarkitektur och dess aktörsstruktur och hur dessa
påverkar processernas resultat i form av önskvärda effekter. I slutet görs en
sammanfattning av analysen och slutsatser. För att ge läsaren en god inblick i
NetShops verksamhet och underlätta förståelsen av de kommande avsnitten, börjar jag
med att beskriva den samverkansgraf som visas i Figur 40. Här framgår de aktörer och
informationssystem som samverkar inom ramen för den imaginära organisationen
NetShop. Informationssamverkan illustreras i form av olika meddelanden.
Själva webbutiken benämns ”IS order, inköp” i samverkansgrafen och här
tillhandahåller NetShop olika Erbjudanden104 (1) som kunden kan ta ställning till när
han/hon accessar butiken via sin webbläsare (2). Detta erbjudande består av olika
artiklar som kunden kan söka bland i artikeldatabasen, relaterade priser och övriga
villkor som är förknippade med köpet och leveransen. Om kunden bestämmer sig för
att köpa en eller flera artiklar, så skickar han/hon en Beställning (3). Denna består av,
förutom de artiklar man valt, kundens namn, adress, telefonnummer och e-mailadress.
Sista sidan i beställningsrutinen är en bekräftelse i form av beställda artiklar med
priser, beställningsdatum, ordernummer, kundnummer samt leverans- och
fakturaadress. Denna bekräftelse uppmanas kunden skriva ut som ett kvitto på sin
beställning. Det bör noteras att NetShop använder faktura som betalningssätt och att
kreditkort inte accepteras. När beställningen registreras i IS Order/Inköp så tar Inköp
hand om beställningen (4) och skickar vidare en beställning105 till en utvald Leverantör
(5). Nästa steg är att Leverantören bekräftar denna beställning till Inköp (6), dvs vilka
artiklar som finns i lager och kan levereras. Inköp registrerar dessa bekräftelser i ”IS
Order/Inköp” (7) och en orderbekräftelse går ut till kund via e-mail (8). Det är inte
förrän kunden får denna bekräftelse som NetShop åtar sig att leverera de ursprungligen
beställda artiklarna, dvs det är först nu som ett avtal ingås mellan NetShop och
Kunden. Samtidigt som beställningen går ut till kund skickas en orderfil till
Logistikpartnern (9), som är en extern aktör vars uppdrag är att hantera leveransen till

104

Erbjudande är här synonymt med begreppet Offert.

105

Beställningen till Leverantören är oftast en sammanställning av flera kunders beställningar.
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kund och dessutom fakturera kunden. Orderfilen skickas en gång per dygn och
innehåller information om vilka artiklar som Logistikpartnern förväntas leverera till
olika kunder.
Nästa steg är att Leverantören skickar artiklar samt följesedel till Logistikpartnern
(10), samtidigt som NetShop får en leveransfaktura (11). Denna betalas senare av
NetShop (11’) i enlighet med normala betalningsvillkor. Successivt tar
Logistikpartnern emot artiklar från olika leverantörer (10), packar om dem, skriver ut
faktura och skickar de beställda artiklarna tillsammans med faktura till kunden (12).
En gång per dygn skickar Logistikpartnern tillbaka en transaktionsfil (13) som
innehåller information om de produkter man levererat det senaste dygnet.
Följesedlarna man tagit emot skickas antingen via fax eller via brev till Inköp (14),
men de används enbart om det i ett senare skede skulle dyka upp några frågetecken
avseende leveransen. Fakturainformationen (15) skickas som en transaktionsfil till
Kundreskontrapartnern, som bevakar så att Betalning (16) sker. I de fall Kunden inte
betalar i tid skickar man Påminnelser (16a) och om detta inte hjälper överlåts ärendet
till Inkasso (16b). I takt med att betalningar kommer in överförs dessa likvida medel
till NetShops Ekonomiavdelning tillsammans med en avstämningsrapport. Eventuella
reklamationer (18) från Kund hanteras av NetShops Ekonomiavdelning.
Call Center106 tar hand om frågor från Kund som kan uppkomma före, under och efter
ett köp, dvs den service och support som kunderna behöver. Kontakten med kunderna
sker via e-mail107 och för att kunna svara på kundernas frågor utnyttjar Call Center
olika frågerutiner i IS Order/Inköp.
Steg (1) - (18) är en beskrivning av NetShops affärsprocess från erbjudande till
fullföljd leverans. Det finns även andra interna och externa aktörer som framgår av
samverkansgrafen, men där det av rittekniska skäl inte framgår vilka meddelanden
som utbyts. Jag beskriver här kort deras funktion. Marknad är, som framgår av
namnet, ansvarig för marknadsföringen av NetShop och samarbetar i detta arbete med
en Reklambyrå. Redaktionen producerar bland annat en nättidning som kan läsas av
NetShops kunder. I vissa fall tar man hjälp av externa Skribenter i detta arbete.
Försäljning är ansvarig för själva webbutiken och dess försäljning och samarbetar
ibland med de externa aktörerna Reklambyrå, Skribenter och Bilddesign.
För att hålla kontakten inom den imaginära organisationen NetShop, så finns det ett
antal mailing-listor för olika grupper inom organisationen. Det finns dock inget
gemensamt Intranät.

106

Call Center är NetShops benämning på den interna aktör som har ansvar för kundtjänst och utför
supporttjänster.

107

Under fallstudiens genomförande togs telefonsupport bort under en period. I slutet av fallstudien infördes
återigen telefonsupport, dvs att kunderna kunde ringa in till Call Center och prata med kundtjänst om sina
frågor och problem.
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4.2 Presentation av empiriska resultat
I detta avsnitt presenteras det empiriska resultatet, vilket sker i form av att varje
affärsprocess beskrivs och förklaras i termer av informationssystemstöd, aktörer,
uppdrag och kompetens. Detta bildar senare underlag för att kunna göra en
sammanfattande värdering av hur väl aktörsstruktur och informationssystemarkitektur
stödjer (och inte stödjer) de önskvärda effekter man vill uppnå med sin affärsprocess.
4.2.1 Affärsprocesser

Såsom beskrivits i avsnitt 2.6 så har de handlingsgrafer som tagits fram under
fallstudien abstraherats till processbeskrivningar. Detta arbete har gjorts med
utgångspunkt från Affärsgeneriska Modellen (AGM, se avsnitt 2.5.6.2) som ramverk
och resultatet redovisas i Figur 41. Några delprocesser syftar till att stödja
affärsprocessen och utgör olika typer av förutsättningar för denna, såsom kapacitet,
kunnande och leveransförmåga. I figuren utgörs dessa delprocesser av Utveckling av
webb och Marknadsföring. En viktig förutsättning för NetShop är också att knyta
kontakter med underleverantörer och få tillgång till deras artikelutbud. Denna
delprocess är inte medtagen och anledningen till detta är att det kan anses relativt lätt
att få tillgång till det artikelutbud som NetShop erbjuder sina kunder. Detta har att göra
med strukturen och normerna inom NetShops bransch.
Leverantörens
förutsättningar
Know-How
Kapacitet
Leveransförmåga

Affärsprocessens faser
Exponering
Kontaktsökande

Erbjudande
(Offert)

Beställning (order)
Kontrakt

Betalning / Leverans
(Fullföljande)

Utvärdering
Krav

Utveckling
av webb

Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

Marknadsföring

Erbjudande &
Beställning

Inköp &
Bekr av order

Leverans

Betalning, Krav
& Reklamation

Support

Figur 41 Processkarta över NetShop, där processernas mappning mot AGM framgår
Själva affärsprocessen Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande är uppdelad i ett antal
delprocesser. Dessa är i tur och ordning Erbjudande och Beställning, Inköp och
Bekräftelse av order, Leverans, Betalning och Krav. I Figur 41 framgår att
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affärsprocessen inbegriper faserna erbjudande, beställning, kontrakt, leverans,
betalning och krav (se övre delen av figur).
Nedan redogörs för samtliga delprocesser mera i detalj.
4.2.1.1 Marknadsföring

Direktmarknadsföring

Krav på högre
marknadsandel

Tidningsannonsering

Högre
marknadsandel

Nyhetsbrev

Internet e-mail

Figur 42 Olika delprocesser (marknadsföringssätt) inom marknadsföring
Att finnas på webben utan att någon känner till ens existens är som att vara en nål i en
stor global höstack, för att nu travestera ett känt Internetföretags reklamkampanj.
Således är marknadsföring ett viktigt och prioriterat område, för att potentiella kunder
ska veta om företagets existens och vad det står för. Jag kommer dock inte att beskriva
dessa delprocesser i detalj. Anledningen till detta är att dessa delprocesser dels har ett
litet inslag av informationssystemstöd och dels att deras utförande i detalj har låg
relevans för mina forskningsfrågor. I Figur 42 visas de aktuella delprocesser eller
marknadsföringssätt som NetShop använde sig av vid fallstudiens genomförande.
Eftersom jag har kontakt med NetShop även i skrivande stund (februari 2001), kan
nämnas att de numera också har ett partnerskapsprogram108 (eng Affiliate Program).
NetShop genomför löpande olika typer av riktade marknadsföringsåtgärder. I figuren
benämns dessa Direktmarknadsföring och är ett samlingsnamn på direkt riktade
marknadsföringsaktiviteter till specifika och prioriterade kundgrupper. Det kan handla
om speciellt upptryckta broschyrer som skickas ut till dessa kundgrupper, olika typer
av exponering (exempelvis affischer) på platser där dessa kunder uppehåller sig,
tävlingar och andra liknande aktiviteter. Tidningsannonsering avser normal
annonsering i dagspress och olika branschtidningar. Till de som redan är kunder
skickar man löpande ut ett Nyhetsbrev. Detta kan innehålla information om och länkar
till specifika artiklar ur NetShops sortiment, vilka artiklar som är mest populära för
tillfället, information av olika slag, länkar till speciella erbjudanden och aktiviteter i
deras webbutik, mm. NetShop anser det vara viktigt att inte bara marknadsföra sig mot
108

I fallstudien över Buyonet (se kapitel 5) framgår att detta är en viktig del av Buyonets marknadsföring.
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potentiella kunder utan också att på detta sätt ta hand om och vårda sina befintliga
kunder.
Informationssystemstöd
Nyhetsbrevet skickas ut till befintliga kunder via e-mail. Detta sköts om av ett
specialutvecklat mailprogram som kallas Mail-bot och som möjliggör utskick av email till ett stort antal mottagare.
WebTrends är ett standardsystem som genererar information och statistik om de
besökare som webbutiken har. Systemet samlar in mycket information, bland annat
hur många besökare man har, hur länge dessa varit inne i butiken, vilka sidor de har
tittat på, osv. Denna information används sedan som underlag för olika typer av
marknadsaktiviteter och åtgärder för att vidareutveckla webbutiken.
Aktörer, uppdrag och kompetens
Den interna enhet som har ansvaret för marknadsföringen är Marknad. Enheten har
en marknadschef som till sin hjälp har tre medarbetare. Tillsammans med ledningen
beslutar man om de marknadsföringsåtgärder som ska prioriteras och Marknad har
sedan ansvaret för att genomföra detta uppdrag. Viktig kompetens för denna interna
aktör är givetvis goda kunskaper inom marknadsföring och specifikt hur man hanterar
mediet Internet.
För att ta fram marknadsföringsmaterial tar man ofta hjälp av den externa aktören
Reklambyrå.
4.2.1.2 Erbjudande och Beställning

Hela affärsprocessen Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande är uppdelad i ett antal
delprocesser, vilket framgår av Figur 41. Den första delprocessen, Erbjudande och
Beställning (se Figur 43), beskriver de aktiviteter som utförs av kunden i dialog med
NetShops webbsystem IS Order/Inköp och som avslutas med att kundens beställning
mottas av NetShop. Delprocessen utgår från tillståndet att kunden har ett köpbehov
och besöker NetShops webbutik. Väl där navigerar kunden runt i webbutiken och tar
del av de Erbjudande som NetShop har, dvs söker bland artiklar, undersöker priser och
annan information som finns här. Allteftersom kunden bestämmer sig för att köpa en
eller flera artiklar, lägger han/hon dessa i en kundvagn och registrerar till slut sin
beställning. Detta görs genom att bekräfta de artiklar man valt och fylla i namn och
adressuppgifter i ett beställningsformulär. När kunden skickar iväg beställningen sker
en kreditkontroll109 och om denna är positiv så registreras beställningen i IS
Order/Inköp. Om kunden inte passerar kreditkontrollen meddelas detta och
beställningen registreras inte.

109

Kreditkontroll sker på två sätt: 1) Ingen privatperson kan handla över ett visst bestämt belopp 2) Om kunden
har handlat tidigare och inte skött sina betalningar kan NetShop hindra ytterligare beställningar.
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Slut

Meddelande
till kund
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Köpbehov
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(i webbutiken)
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av beställning
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NetShop
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Figur 43 Beskrivning av delprocessen Erbjudande och Beställning
Informationssystemstöd
Under hela delprocessen sker en samverkan mellan kundens webbläsare och
NetShops webbsystem IS Order/Inköp. Delprocessen är helt automatiserad och alla
handlingar från NetShops sida utförs av IS Order/Inköp. Samverkan mellan
webbläsare och IS Order/Inköp är helt beroende av den uppkopplade
Internetförbindelsen som är att betrakta som en del av IT-infrastrukturen.
Aktörer, uppdrag och kompetens
De aktörer som är direkt involverade under denna fas är dels Kund och dels IS
Order/Inköp i egenskap av agent för NetShop. Indirekt har denna delprocess stöd från
ett antal interna och externa aktörer.
Försäljning är ansvarig för butikens utseende och det utbud av produkter som
presenteras i butiken. Deras uppdrag är att utveckla en attraktiv webbutik, som är
enkel att hitta i, dvs navigering ska kunna ske på ett intuitivt, enkelt och effektivt110
sätt. En viktig kompetens är god känsla för form och utseende och att ha kunskap om
vad kunderna efterfrågar. Även säkerhet är en viktig egenskap som måste vara en
integrerad del av webbutiken. När det gäller form och design har NetShop tagit hjälp
av två externa aktörer, Reklambyrå och Bilddesign. Dessa samverkar med NetShop
när det gäller utformning och sammansättning av bild och text på webbplatsen.
NetShop har valt att låta en extern partner ta hand om den tekniska utvecklingen av
webbutiken, dvs IS Order/Inköp. Denna externa partner, Systemleverantören,
samverkar även med andra externa aktörer för att lösa sitt uppdrag. Detta beskrivs
närmare i avsnitt 4.2.1.7. I egenskap av beställare så är Kunden en viktig extern aktör
under denna delprocess. Den beställning som skickas till NetShop utgör ett
produktuppdrag att leverera de artiklar som är beställda inom en viss tidsperiod.
Kundens kompetens är inte helt ovidkommande. Ju mindre datorvan kunden är, desto
mera assistans och hjälp behöver han/hon. Om det dyker upp problem, vilket
naturligtvis inte behöver bero på kunden själv, så kan även Call Center vara en aktör
som stödjer denna delprocess. Deras arbete beskrivs i en speciell delprocess och jag
hänvisar till denna beskrivning (se avsnitt 4.2.1.6).
110

Med effektivt menas här att det ska gå snabbt att navigera i butiken, dvs att väntetider för att ladda olika
funktioner och webbsidor är minimala.
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4.2.1.3 Inköp och bekräftelse av order

Delprocessens omfång framgår av Figur 44 och utgår från att kunden har skickat en
beställning som är lagrad i IS Order/Inköp och slutar med att en orderbekräftelse
skickas till Kund.
IS
Order/
Inköp
Fax
Kund skickat
beställning

Kombinering av
flera best till
samma lev

Beställning
från kund

Val av
leverantör

Nej
(Val av ny leverantör
upprepas max 2-3 ggr)

Internet

Fax

tele

Beställning
till lev

Lev mottar och
behandlar best

tele

Bekr av
leverans

e-mail

Orderbekräftelse
till kund
Inköp tar emot
bekräftelse

Ja

Bekr
OK
?

Ja

Order
bekräftad
till kund

Uppdatering av
IS Order/Inköp
Orderfil till
Logistikpartner
IS
Order/
Inköp
Internet e-mail

Figur 44 Beskrivning av delprocessen Inköp och Bekräftelse av order
De beställningar som kommer in tas om hand av Inköp, som kombinerar de
beställningar som kan skickas till samma leverantör (i systemet benämnt inköpsställe).
I vissa fall kan flera alternativa leverantörer vara aktuella och inköparen gör då ett val
och skickar därefter beställningen till denne. Leverantören tar emot denna beställning
och svarar med en bekräftelse om leverans, dvs om leverantören kan åta sig att
leverera de beställda artiklarna eller inte. Om svaret är negativt så söker inköparen upp
en alternativ leverantör. Normalt sett brukar man försöka två till tre gånger med sådana
alternativa leverantörer. Nästa steg är att inköparen uppdaterar IS Order/Inköp med
leveransinformation och därefter kan orderbekräftelse skickas ut till Kund111. En gång
per dygn skickas en så kallad Orderfil till Logistikpartnern. Denna transaktionsfil
innehåller information om alla de order som är bekräftade för leverans och innehåller
alltså information om vilka inleveranser Logistikpartnern har att vänta.
Informationssystemstöd
Under denna delprocess sker en hel del manuellt arbete, som till viss del stödjs av IS
Order/Inköp. När Inköp kombinerar ihop flera kunders beställningar, till en ny
beställning som skickas till en leverantör, så görs denna kombinering av IS
Order/Inköp. Denna beställningslista kan sorteras enligt ett flertal olika kriterier och

111

Om NetShop inte lyckas hitta någon leverantör som kan leverera artiklarna kan denna bekräftelse vara
negativ, dvs NetShop meddelar kunden att de beställda artiklarna inte kan levereras. Orsaken till detta kan vara
att den tillfälligt är slut i leverantörens lager, att artikeln utgått, mm.
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Inköp kan använda sig av olika frågerutiner för att få information om enskilda
beställningar.
När beställningen skickas till leverantör sker detta till stor del via fax och ibland görs
beställningar per telefon. Det finns alltså ingen datoriserad samverkan mellan IS
Order/Inköp och leverantörernas informationssystem. Man håller på att undersöka
möjligheterna med olika leverantörer men ännu finns ingen sådan samverkan. Med
tanke på att man har många leverantörer (c:a 3000) är detta ett stort problem, men här
finns samtidigt stor potential för kostnads- och tidseffektivisering samt
kvalitetsförbättringar. Även den leveransbekräftelse som kommer från leverantör
skickas via fax eller delges per telefon. Även här skulle stora besparingar i pengar och
tid kunna göras om datoriserad samverkan etablerades. Information från
leveransbekräftelsen registreras manuellt i IS Order/Inköp av inköparen.
Orderbekräftelsen skickas härefter till kunden via e-mail. Orderfilen som skickas till
Logistikpartnern översänds också via e-mail.
Aktörer, uppdrag och kompetens
Inköp är den mest centrala aktören under denna fas av affärsprocessen. Deras uppdrag
består i att försöka hitta en lämplig Leverantör som kan åta sig uppdraget att leverera
de artiklar som kunderna har beställt. I detta sammanhang ser man tydligt den
förmedlande roll som NetShop har och där Inköp är utförare med hjälp av
informationssystemet IS Order/Inköp. De personer som jobbar med Inköp är dels
placerade på den svenska enheten och dels på en enhet i England. Denna engelska
enhet hanterar alla inköp som sker i USA och England och de som är placerade i
Sverige hanterar inköp hos svenska leverantörer. Dessa personer måste ha mycket god
branschkunskap speciellt avseende leverantörsstrukturen, dvs vilka leverantörer som är
lämpliga att leverera en speciell artikel.
Leverantörer är, som framgått ovan, viktiga externa aktörer.
4.2.1.4 Leverans

Delprocessen framgår av Figur 45 och sträcker sig från det att kunden har fått sin
orderbekräftelse fram till dess att ordern är levererad till kunden.
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Figur 45 Beskrivning av delprocessen Leverans
När en kund har fått sin order bekräftad är det Logistikpartnerns uppgift att se till att
kunden får en leverans med de artiklar han/hon beställde. Den Orderfil som skickades
från NetShop läses in och lagras i IS Logistik. Från de leverantörer som bekräftat att
de skall leverera beställda artiklar, strömmar snart leveranser in112. Godsmottagning är
benämningen på de aktiviteter som sker för att ta emot dessa inleveranser. Man tar bort
emballage, scannar in artikelidentitet samt väger och mäter artikeln för att kunna
registrerar vikt och mått113. Därefter sker en matchning av den orderinformation som
finns i IS Logistik och de artiklar som levererats. Om delar av en order redan har
levererats tidigare och finns lagrade i ett s.k. konsolideringslager114 tas dessa också
med i matchningen. Om ordern efter denna matchning inte är fullständig så lagras de
inkomna artiklarna i konsolideringslagret. Om däremot alla artiklar har levererats är
ordern fullständig. Fakturan skrivs ut och artiklarna emballeras tillsammans med
denna faktura och transporthandlingar. Detta paket får nu ett s.k. kollinummer som
scannas in vid utleverans. Detta nummer utgör ett pakets identitet och används för att
vid behov identifiera och spåra paketet under dess leverans till kund.
Själva paketet levereras via posten till kunden. Dessutom skickar Logistikpartnern dels
en transaktionsfil tillbaka till NetShop och dels en till Kundreskontrapartnern.
Transaktionsfilen till NetShop är ett svar på den Orderfil som tidigare mottagits från
112

Leveranser från leverantörer i Sverige sker via posten och leveranser från leverantörer i England eller USA
sker via globala logistikföretag som exempelvis UPS.

113

Om artikeln tidigare är mottagen och finns i Logistikpartnerns databas är vikt och mått redan registrerade på
artikeln.

114

Eftersom en order kan innehålla artiklar från flera leverantörer så kan inleveranser från dessa leverantörer ske
vid olika tidpunkter och vissa artiklar måste därför ”vänta in” de artiklar som levereras senare.
Konsolideringslagret utgör en temporär lagringsplats för dessa tidigt inkomna artiklar.
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NetShop, dvs vilka artiklar som har levererats till kund, leveranssätt115, kollinummer
och
aktuellt
fakturanummer.
Den
transaktionsfil
som
skickas
till
Kundreskontrapartnern innehåller information116 om de fakturor som genererats, så att
Kundreskontrapartnern kan utföra sin uppgift, nämligen att bevaka dessa fordringar
och hantera inbetalningar på dem.
Informationssystemstöd
Delprocessen stödjs av informationssystemet IS Logistik som samverkar med både
NetShops webbsystem IS Order/Inköp och Kundreskontrapartnerns informationssystem IS KRK. Framförallt är samverkan med IS Order/Inköp kritisk för att
leveranser och logistik ska fungera på ett effektivt sätt. Eftersom transaktionsfilerna
som utbyts skickas via e-mail är man beroende av Internets säkerhet och tillförlitlighet.
Internet är i detta sammanhang en del av IT-infrastrukturen som stödjer
informations-systemarkitekturen (se Figur 26).
Aktörer, uppdrag och kompetens
Den självklara externa aktören i denna delprocess är Logistikpartnern, vars roll och
uppdrag består i att ta emot inleveranser från olika leverantörer, kombinera artiklar till
en komplett order och leverera denna till Kund. Detta ska göras inom det antal dagar
(max 5) som NetShop utlovat till kunden. De order som ska levereras till Kund är
specificerade i den orderfil som skickas från NetShop. Denna transaktionsfil utgör på
detta sätt ett produktuppdrag till Logistikpartnern. Det är uppenbart att
Logistikpartnern måste ha mycket god kompetens inom logistik. Logistik är denna
externa aktörs kärnkompetens och man måste utföra sitt uppdrag på ett så effektivt sätt
och med en så god kvalitet, att NetShop anser det vara lönsamt. I denna
kärnkompetens ingår också att ha möjlighet att samverka på ett effektivt sätt med de
informationssystem som är involverade. Denna samverkan är kritisk för att uppdraget
ska kunna utföras på ett sätt så att önskvärda effekter i form av låga kostnader, korta
ledtider och god kvalitet uppnås.
4.2.1.5 Betalning, Krav och Reklamation

Starten för denna delprocess (se Figur 46) utgörs av att kunden fått sin order levererad
och slutar med att hela affärsprocessen är avslutad.
Samtidigt som Logistikpartnern levererade varor till kund skickade de en
transaktionsfil till Kundreskontrapartnern som innehöll de fakturor som nu ska
bevakas. Kundreskontrapartnern registrerar löpande inbetalningar från kunderna och
dessa matchas, av IS KRK, mot lagrade fakturor. När en faktura är betald skickas
betalning och information om betalningen, i form av en inbetalningsrapport, till
NetShop. I och med detta är affärsprocessen avslutad. I de fall när matchningen leder
fram till att fakturan ännu inte är betald och förfallodatum är överskriden, så skickas
115

Kan vara brev eller paket.

116

Information såsom fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, ursprungsland, fakturabelopp, moms, mm.
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ett kravbrev117 till kunden. Kundreskontrapartnern skickar maximalt två sådana
kravbrev. Om betalning härefter ännu inte skett så överlåts ärendet till inkasso, där
ytterligare åtgärder vidtas i syfte att få kunden att betala sin fordran.
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Figur 46 Beskrivning av delprocessen Betalning, Krav och Reklamation
Om kunden av någon anledning inte är nöjd med sin leverans, kan han/hon reklamera
och returnera den eller de artiklar som är aktuella (se Lindberg, 2000:47-52).
Hanteringen av denna rutin innehåller mycket manuellt arbete och hanteras inte av
Logistikpartnern. De reklamerade artiklarna skickas direkt till NetShop. I vissa fall kan
de skickas tillbaka till aktuell leverantör, men i många fall är detta inte möjligt varför
NetShop lagrar dessa artiklar internt. Om en artikel returneras måste
Kundreskontrapartnern informeras om detta och uppdatera IS KRK. Detta för att
kunden inte ska krävas på betalning för dessa artiklar. I och med att NetShop har
accepterat reklamationen och Kundreskontrapartnern är informerad, betraktas
reklamationshanteringen som klar och affärsprocessen är avslutad.
Informationssystemstöd
Hanteringen av fakturor, inbetalningar och krav är till stor del automatiserad och stödjs
av IS KRK. Samverkan sker med IS Logistik i form av att man tar emot
transaktionsfilen med fakturor. Även inbetalningar kommer till största delen i
transaktionsfiler från bank- och postgirot. En mindre del av inbetalningarna måste
registreras manuellt. Detta gäller de fall då kunden inte utnyttjat den OCR-avi som
bifogas med fakturan.
I de fall som kunden reklamerar en eller flera artiklar, informeras
Kundreskontrapartnern om detta. Denna information meddelas via fax eller telefon och
uppdatering av IS KRK sker manuellt. Här finns alltså ingen datoriserad samverkan.
117

Synonymt med påminnelse.

105

Kapitel 4

Aktörer, uppdrag och kompetens
Kundreskontrapartnern är en extern aktör vars rolluppdrag är tydligt. Man ska
bevaka118 de fordringar som fakturorna utgör och i möjligaste mån se till att kunderna
betalar dessa i syfte att minimera kundförluster. Produktuppdraget, dvs vilka fakturor
som ska bevakas, utgörs av den transaktionsfil man mottar från Logistikpartnern.
Kärnkompetensen utgörs av
¾administration av kundreskontra, dvs en effektiv hantering av fakturor,
inbetalningar, kravbrev, inkassohantering och eventuell räntefakturering119.
¾möjligheter att bistå med kreditupplysningar.
¾juridiska aspekter i samband med inkasso och eventuella tvister med kund.
4.2.1.6 Support

Delprocessens uppgift (se Figur 47) är att ta hand om de frågor och problem som
kunderna ställs inför från det att beställningen görs fram till det att affärsprocessen är
avslutad. På webbplatsen finns en FAQ-tjänst120 som kan besvara vissa vanliga och
återkommande frågor. Den interna aktör som har ansvaret för support benämns Call
Center och hit kan kunderna skicka e-mail och beskriva sitt problem. Tidigare var det
möjligt att även ringa Call Center, men detta togs bort121 då man ansåg att det var
alltför kostsamt med denna form av support. För att lösa olika typer av frågor har Call
Center tillgång till information från flera informationssystem, vilket redovisas närmare
nedan.

118

Kundreskontrapartnern är inget factoringbolag utan har enbart som uppdrag att bevaka fordringarna
(Lindberg, 2000:38).

119

Räntefakturering används enbart i sällsynta fall och är därför inte medtagen i Figur 46.

120

FAQ står för Frequently Asked Questions och är en vanlig typ av informationstjänst, där ofta återkommande
frågor, från kunder (eller annan part), redovisas med tillhörande svar.

121

Under senare delen av vår fallstudie återinfördes möjligheten till telefonsupport. Man hade dragit slutsatsen
att kunderna önskade mer personlig service och att detta var ett så prioriterat område att det var värt denna
högre kostnad.
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Figur 47 Beskrivning av delprocessen Support
Den information som personalen på Call Center får avseende återkommande frågor
och problem är viktig input för att vidareutveckla och förbättra NetShops webbsystem
IS Order/Inköp. Representanter från Call Center sitter med i alla viktiga projekt och
forum där man diskuterar förändringar av IS Order/Inköp.
Den delprocess som beskrivs i Figur 47 är beskriven på en relativt principiell nivå. För
mera detaljerad information hänvisar jag till Lindberg (2000:kapitel 4).
Informationssystemstöd
Eftersom det under fallstudien enbart var möjligt att kommunicera med Call Center via
e-mail, så utgör mailsystemet en viktig förutsättning och ett viktigt stöd för att
delprocessen ska kunna realiseras. Övriga informationssystem, såsom IS
Order/Inköp, IS KRK och till viss del även IS Logistik, är viktiga informationskällor
för att kunna besvara kundernas frågor och problem. IS Order/Inköp är den primära
informationskällan och här har man tillgång till ett antal olika frågerutiner avseende
beställningar, orderstatus, leveransstatus, kund- och artikelinformation, mm. Dessa
frågerutiner kan accessas i realtid, dvs personalen är ständigt uppkopplade mot detta
system. Det bör dock påpekas att informationen från IS Logistik inte uppdateras i
realtid utan skickas och uppdateras en gång per dygn. Denna information speglar
således alltid gårdagens leveransläge. Ibland måste man på grund av oklarheter ringa
till personal hos Logistikpartnern för att reda ut vissa frågeställningar.
Informationssystemet IS KRK har ingen datoriserad samverkan med NetShops
informationssystem.
Kundreskontrapartnern
skickar
papperslistor
med
kundreskontrainformation som visar vilka fakturor som är betalda och vilka som inte
är det. Dessa listor skickas både per brev och ibland fax. Detta innebär att Call Center
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inte har tillgång till dagsaktuell information, vilket medför att personalen många
gånger måste ringa till Kundreskontrapartnern för att få klarhet i det aktuella läget. Här
finns stor potential för effektivisering och kvalitetshöjning122.
Aktörer, uppdrag och kompetens
Call Center är huvudaktören för denna delprocess och har uppdraget att ge kunderna
det stöd och den hjälp de kan behöva före, under och efter själva affärsprocessens
genomförande. Call Center är NetShops ansikte utåt mot kunderna och deras arbete är
mycket viktigt för det intryck kunderna får av NetShop. Att ha nöjda och
återkommande kunder är av högsta prioritet för alla säljande företag.
De frågeställningar som personalen konfronteras med är av de mest skiftande slag,
vilket gör att dessa personer måste ha en stor kunskap om affärsprocessen och de
informationssystem som stödjer denna. Dessutom måste de ha en utpräglad
servicekänsla och kunna bemöta kunderna på ett trevligt och förtroendeingivande sätt.
Call Center samverkar med flera externa aktörer för att kunna lösa sina uppgifter.
Framförallt gäller detta Logistikpartnern och Kundreskontrapartnern. Till stor del
sker denna samverkan genom de informationssystem som dessa aktörer har, men man
har också en hel del kontakt via telefon med personer på dessa företag.
4.2.1.7 Utveckling av webbsystem

NetShops webbsystem IS Order/Inköp är av stor strategisk betydelse för verksamheten
och den viktigaste förutsättningen för att kunna bedriva affärer på Internet.
Systemleverantören har uppdraget att utveckla systemet och gör detta med hjälp av
Databasdesign, som är en underkonsult till Systemleverantören med stor kompetens
inom databasdesign- och drift. Hur själva utvecklingsprocessen är utformad är av
mindre vikt för denna avhandling och någon grafisk beskrivning av delprocessen finns
därför inte.
Utvecklingen sker dock i mycket nära samarbete mellan NetShop och
Systemleverantören, som löpande har ett antal personer som jobbar med
vidareutveckling av IS Order/Inköp. Man samlas ofta i s.k. ”brainstorming-möten”.
Dessa möten är mycket informella eftersom man, efter ett långt samarbete, känner
varandra mycket väl. Syftet med dessa möten är att den behovsbild som NetShop
uttrycker ska konfronteras med det konstruktionsmässiga perspektiv som
Systemleverantörens utvecklare har. På detta sätt växer behovsbilden fram och innan
man startar utvecklingen finns denna nedtecknad i en kravspecifikation. Denna ligger
sedan till grund för resurs- och tidsplanering som i sin tur är underlag för en
kostnadsberäkning. Under utvecklingsprojektets gång har man löpande
avstämningsmöten för att följa upp projektets status och hur man ligger till enligt plan.

122

Efter fallstudiens genomförande har Kundreskontrapertnern utvecklat ett webbgränssnitt mot sitt system,
vilket möjliggjort att Call Center numera har tillgång till denna information i realtid.
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Informationssystemstöd
IS Order/Inköp utvecklas i Unix-miljö (Sun Solaris) med Oracle som databas. Denna
miljö är också driftsmiljö för systemet. Utvecklingsmiljön har vuxit fram efter hand
som Systemleverantören har utvecklat olika webbsystem för sina kunders räkning och
man har ett stort bibliotek av återanvändbara komponenter och moduler att utgå från.
Systemleverantören använder sig alltså inte av någon specifik webbutvecklingsplattform123.
Aktörer, uppdrag och kompetens
Systemleverantören är den externa aktör som har uppdraget att utveckla IS
Order/Inköp och detta görs i nära samverkan med NetShop, Databasdesign och även
Systemdrift. Systemleverantörens kärnkompetens består i att utveckla webbaserade
affärslösningar för sina kunder. Genom att de är experter inom sitt område tror
NetShop att det hade varit svårt att upprätthålla en sådan kompetens inom en egen
utvecklingsavdelning. Systemleverantören samverkar med Databasdesign vars
kärnkompetens är databasdesign och drift av databaser, dvs att ha kunskap om hur
databasen ska konfigureras för att fungera på ett effektivt sätt. Även Systemdrift är
involverade till viss del. Detta för att utvecklarna ska ta hänsyn till vissa aspekter som
är viktiga ur driftssynvinkel. Systemdrifts ansvar är att IS Order/Inköp ska ha en
tillgänglighet på i stort sett 100 %. Ett driftsstopp innebär att butiken inte är tillgänglig
för kunderna och detta påverkar dels de konkreta affärerna men även förtroende och
tillit till NetShop.
NetShop och Systemleverantören verkar gemensamt för att stärka de sociala
relationerna mellan företagen. Systemleverantören ”lever ihop med” NetShop i en
ständig evolution och vidareutveckling av systemen. Risken när man har ett så
informellt samarbete, är att man inte blir lika tydlig när det gäller exempelvis formella
kravspecifikationer. Detta kan i sin tur leda till missförstånd där kunden, NetShop,
förväntar sig något annat än vad leverantören, Systemleverantören, levererar. Sådana
missförstånd har existerat vilket medfört att man idag är observant på detta problem
och försöker vara mer strikt i kravspecifikationsarbetet.

4.3 Analys av empiriska resultat
Analysen i detta avsnitt sker i några olika steg. Först görs en sammanfattande
värdering av aktörsstrukturen och informationssystemarkitekturen och därefter
kommer en redogörelse av de önskvärda effekter NetShop vill uppnå med sin
affärsprocess. I det avslutande avsnittet värderas hur väl NetShop lever upp till dessa
önskvärda effekter och på vilket sätt aktörsstruktur och informationssystemarkitektur
stödjer (och inte stödjer) dessa.

123

Med detta menas att man inte köpt in någon webbutvecklingsplattform. På marknaden existerar ett antal
sådana plattformar från olika leverantörer.
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4.3.1 Sammanfattande värdering av aktörsstrukturen

I Figur 48 framgår en illustration av NetShops aktörsstruktur. Denna är en modifierad
vy av samverkansgrafen124 där alla meddelanden är borttagna och enbart aktörerna och
deras informationssystem framgår. De olika interna och externa aktörerna är
markerade i grått för att strukturen ska framträda tydligare.
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Figur 48 NetShop och dess aktörsstruktur
Imaginatören NetShop framträder i mitten av figuren och består av ett antal interna
aktörer (enheter). Ur ett externt samverkansperspektiv ses Imaginatören NetShop som
en aktör bland övriga externa aktörer. De externa aktörerna är:
¾Leverantörer som förser NetShop med produkter
¾Kunder som köper produkter av NetShop
¾Systemleverantören som, med hjälp av Databasdesign, utvecklar NetShops
informationssystem IS Order/Inköp
¾Systemdrift som ansvarar för driften av IS Order/Inköp
¾Logistikpartnern som sköter all logistik och levererar produkterna till Kund
124

NetShops ursprungliga samverkansgraf framgår i Figur 40.
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¾Kundreskontrapartnern som hanterar bevakning av alla fakturor och de
inbetalningar som kommer in
¾Reklambyrå som tar fram marknadsföringsmaterial och grafisk profil
¾Bilddesign som hjälper till med grafisk design av webblayout
¾Skribenter som tar fram textmaterial för webbsystemet
NetShop har valt att placera ut ansvaret125 för några viktiga funktioner och låta externa
aktörer ta hand om dessa. En sådan viktig uppgift är att utveckla NetShops
informationssystem IS Order/Inköp, vilket utförs av Systemleverantören. När det
gäller databasdesign och ansvar för att databasen fungerar så effektivt som möjligt
samarbetar Systemleverantören med Databasdesign. Orsakerna är delvis historiska.
När NetShop gav Systemleverantören uppdraget att utveckla systemet hade de inte
tillräcklig kompetens inom databasområdet och valde därför att ta uppdraget
tillsammans med Databasdesign. Idag anser man sig ha tillräcklig kompetens inom
området, men samarbetet kvarstår framförallt beroende på att man byggt upp kunskap
och erfarenheter inom sitt respektive område. Databasdesign arbetar som en
underkonsult till Systemleverantören, som har det totala ansvaret för
systemutvecklingen. Då utvecklingen av IS Order/inköp sker kontinuerligt har
NetShop ett mycket nära samarbete med Systemleverantören och båda parter anser att
relationen är annorlunda än en normal kund-leverantörsrelation. Man försöker aktivt
att bidra till en nära och informell relation genom att ha olika gemensamma sociala
aktiviteter. Man har dock ett avtal sinsemellan som reglerar ansvar och befogenheter.
Detta skiljer sig inte från ett normalt avtal inom branschen, men båda parter anser att
relationen baserar sig mera på tillit och förtroende än på det formella avtalet.
Systemleverantörens kärnkompetens består i att utveckla webbaserade affärslösningar
till sina kunder.
En annan viktig funktion där ansvaret för utförandet ligger hos en extern aktör, är
logistik. Logistikpartnerns kärnkompetens är logistik och man sköter all hantering av
artiklar och information i samband med leveransen till kund. NetShop har ett formellt
avtal med Logistikpartnern som bland annat reglerar ansvar och befogenheter för olika
uppgifter.
En tredje viktig funktion som är utplacerad hos en extern aktör är bevakningen av alla
fakturor. Kundreskontrapartnern sköter all denna hantering, vilket inkluderar att skicka
ut påminnelser vid utebliven betalning och i sista hand driva ärendet vidare till
inkasso. Även inkassoärenden hanteras av Kundreskontrapartnern. I vissa
undantagsfall skickas räntefakturor om betalning inkommer för sent. Även med
Kundreskontrapartnern har NetShop ett formellt avtal som reglerar ansvar och
befogenheter.
De externa aktörerna Logistikpartner och Kundreskontrapartner är involverade i själva
genomförandet av affärsprocessen ”Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande” och då
speciellt under fullföljandet av affären. Detta innebär att god samverkan mellan
Imaginatören NetShop, Logistikpartnern och Kundreskontrapartnern är av stor vikt för
att processen ska kunna genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta gäller
125

Se avsnitt 3.3.3 för närmare beskrivning av begreppet utplacerad.
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inte bara samverkan mellan informationssystem utan också samverkan i form av hur
man fördelat ansvar för olika uppdrag och därmed också indirekt delat upp den
kompetens som krävs för att utföra dessa uppdrag. En så nära samverkan förutsätter
också att man har ett stort förtroende för varann så att samarbetet kan fungera på ett
friktionsfritt sätt.
Systemdrift är en extern aktör som ansvarar för driften av IS Order/Inköp. Hög
tillgänglighet är viktigt för att upprätthålla kundernas förtroende. En webbutik måste
ha i det närmaste 100 % tillgänglighet och ett minimum av driftsstörningar. Detta är
Systemdrifts ansvar och också deras kärnkompetens. Deras ansvar och befogenheter
regleras i ett avtal.
Reklambyrå, Skribenter och Bilddesign är externa aktörer som stödjer förutsättningar
för affärsprocessen (se Figur 41). Även Systemleverantören och Databasdesign är
externa aktörer som stödjer förutsättningarna för affärsprocessen.
I avsnitt 3.3 redovisar jag ett antal egenskaper som karaktäriserar en imaginär
organisation (Chesbrough och Teece, 1996; Christie och Levary, 1998; Davidow och
Malone, 1992; Handy, 1995). Nedan följer en värdering av hur den imaginära
organisationen NetShop, uppfyller dessa egenskaper.
¾ Koncentration på kärnkompetens
Imaginatören NetShops kärnkompetens består i att man besitter mycket god
kunskap om den bransch man verkar inom och de leverantörer som agerar på
marknaden. Denna inköpskunskap parad med mycket god kunskap om hur man
använder Internet som media är kärnkompetenser. NetShop har inget eget lager av
de produkter man säljer, utan beställer i sin tur från leverantörerna och förmedlar
på detta sätt produkten till kund. NetShop tar hjälp av externa aktörer för att sköta
om
vissa
viktiga
funktioner:
Logistikpartnern
för
leveranser,
Kundreskontrapartnern för bevakning av fakturor och Systemleverantören för att
utveckla sitt informationssystem.
¾ Flexibilitet
NetShop startade sin verksamhet i Sverige och har under senare tid startat upp
samma typ av verksamhet i Finland och två andra nordiska länder. Dessa
verksamheter har gått snabbt att starta upp. Detta beror på att man skapat ett
koncept som är enkelt att ”kopiera” till andra marknader. De viktigaste
samarbetsparterna (Logistikpartnern och Kundreskontrapartnern) agerar även i
dessa länder och IS Order/Inköp är relativt lätt att språkanpassa. De erfarenheter
som NetShop har av dessa etableringar stödjer tesen om att imaginära
organisationer har stor flexibilitet.
De relationer NetShop har med sina externa aktörer är väl reglerade i avtal, men
man arbetar gemensamt och aktivt tillsammans för att stärka den sociala
gemenskapen.
¾ Opportunism
Här menas att olika aktörer i nätverket på kort varsel kan ändra inställning till
samarbetet och minska sitt engagemang. Den imaginära organisationen NetShop är
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starkt beroende av att flera externa aktörer samarbetar på ett effektivt sätt. Dessa
relationer är reglerade i avtal, men skulle någon av parterna försumma sina
åtaganden blir konsekvenserna stora. Detta faktum åskådliggör den sårbarhet som
en imaginär organisation är utsatt för och tillhör de negativa aspekterna av
densamma.
¾ Teknologi
Som alla webbaserade organisationer är NetShop helt beroende av
kommunikationsnätverk i form av Internet och webbteknik för att kunna existera.
De utgör en grundläggande förutsättning för den imaginära organisationen
NetShop och samverkan mellan olika externa aktörer. NetShop skulle dock kunna
utnyttja Internet ytterligare för att förbättra samverkan, mera om detta nedan i
avsnitt 4.3.2.
¾ Förtroende
NetShop inser vikten av att ha ett gott förtroende mellan de samverkande aktörer
som finns inom den imaginära organisationen och som tidigare nämnts jobbar man
aktivt tillsammans för att stärka relationerna. Genom att träffas under informella
omständigheter försöker man stärka tillit och förtroende på alla nivåer.
¾ Avsaknad av gränser
Genom att ha samarbete med flera externa aktörer så är den imaginära
organisationen betydligt större än det juridiska företaget NetShop. Genom att ha
stabila och formella avtal med dessa aktörer måste man ändå konstatera att den
imaginära organisationen gränser med omvärlden är tydlig.
4.3.2 Sammanfattande värdering av informationssystemarkitekturen

I Figur 49 framgår en illustration av NetShops informationssystemarkitektur. Denna är
en modifierad vy av samverkansgrafen126 där alla meddelanden är borttagna och enbart
informationssystem och aktörer framgår. De informationssystem som samverkar under
affärsprocessen, Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande, är:
¾Kundens webbläsare
¾IS Order/Inköp
¾IS Logistik
¾IS Kundreskontra
Under erbjudandefasen samverkar kundens webbläsare med IS Order/Inköp, dagligen
sker utbyte av information mellan IS Order/Inköp och IS Logistik respektive IS
Logistik och IS KRK. Affärsprocessens kvalitet och effektivitet är i hög grad beroende
av att denna datoriserade samverkan fungerar.
En förutsättning för störningsfri samverkan är att IT-infrastrukturen i form av Internet
är stabil samt att informationssystemen i sig fungerar på avsett sätt.

126

NetShops ursprungliga samverkansgraf framgår i Figur 40.
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Figur 49 NetShop och dess informationssystemarkitektur
Som nämnts tidigare sker ingen datoriserad samverkan med leverantörernas
informationssystem. Här finns stor potential för effektivisering, ett arbete som till viss
del har påbörjats av NetShop. En annan brist är att det inte finns någon koppling
mellan IS KRK och NetShop, vilket har diskuterats ovan när delprocessen ”Betalning,
Krav och Reklamation” beskrevs.
Mailsystem är ett nödvändigt verktyg för att Call Center ska kunna utföra sina
supporttjänster, men inte heller här sker någon samverkan med andra
informationssystem. IS Ekonomi samverkar inte heller med några andra
informationssystem utan alla uppgifter registreras manuellt.
NetShop har inte haft någon uttalad arkitekturstrategi och den systemstrukturering som
skett kan därför anses implicit (Axelsson, 1998:109). Med implicit menas i det här
fallet att systemstruktureringen inte har haft något stöd av en arkitekturstrategi eller
uttalad systemstruktureringsmetod.
Tittar man på NetShop ur ett intraorganisatoriskt perspektiv så finns det två
informationssystem. IS Order/Inköp är ett strategiskt viktigt informationssystem som
utvecklas av en extern aktör, Systemleverantören. IS Ekonomi är ett standardsystem
som inte har någon datoriserad samverkan med övriga system, varken interna eller
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externa. Någon explicit övergripande planering är
systemarkitekturen måste anses vara implicit framvuxen.

svår

att

urskilja

och

I ett interorganisatoriskt perspektiv är det ofta svårt att kunna ha en explicit
systemstrukturering. De organisationer man väljer att samverka med har redan ett antal
informationssystem och fokuseringen hamnar automatiskt på hur man ska utbyta
information, dvs någon form av meddelandeutbyte. Varje informationssystem blir
därför per definition autonomt och har en lokal databas. Ansvaret för
informationssystemet ligger också hos den externa aktören. Detta scenario har stora
likheter med den verksamhetsbaserade systemstruktureringen (VBS), förutom när det
gäller det övergripande ledningsansvaret. Ofta saknas detta när det gäller
interorganisatorisk samverkan. Till viss del skulle imaginatören NetShop kunna ha
denna roll, men i praktiken saknas ofta de praktiska förutsättningarna för att kunna
utöva en sådan roll framgångsrikt (av ovan nämnda skäl). Detta scenario avseende en
VBS-liknande informationssystemarkitektur stämmer mycket väl in på hur NetShops
informationssystemarkitektur kan betraktas ur ett interorganisatoriskt perspektiv.
I bilaga 1 framgår hur ansvaret för olika informationssystem är fördelat och vilka
delprocesser som dessa system stödjer.
4.3.3 Önskvärda effekter med NetShops affärsprocess

I mina forskningsfrågor (se avsnitt 1.3) så undrar jag över hur de önskvärda effekter127
man har formulerat för affärsprocessen, stödjs av informationssystem,
informationssystemarkitekturen, aktörer och aktörsstruktur. Målanalysen, med
tillhörande problemanalys och styrkeanalys, är därför en viktig del av denna fallstudie.
Resultatet av denna analys ges i form av en sammanfattande värdering där jag till varje
primär önskvärd effekt relaterar problem och styrkor. Målanalysen presenteras i form
av en målgraf som framgår av Figur 50, problem- och styrkegraferna återfinns i bilaga
2 och den sammanfattande värderingen i bilaga 3.

127

Jag ger samma betydelse till begreppet önskvärda effekter som till begreppet mål.
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Figur 50 Målgraf som illustrerar önskvärda effekter av NetShops affärsprocess
Enligt målgrafen ger de primära önskvärda effekterna Hög försäljningsvolym (M10128)
och Pressade kostnader (M6) upphov till Skalfördelar (M5)129. Med skalfördelar
menas att ökningar i försäljningsvolymen kan åstadkommas till lägre kostnader per
såld enhet. Med kostnader menas då både fasta och rörliga kostnader. I Figur 51
framgår till vänster ett diagram som visar kostnaderna per enhet som funktion av
försäljningsvolym.
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I det följande refererar jag till olika mål, problem och styrkor i respektive mål-, problem- och styrkegraf.
Dessa referenser sker enligt syntaxen Mx, Px och Sx.

129

Dessa primära delmål har ledningen i NetShop valt ut som de viktigaste för verksamheten att uppnå.
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V=Försäljningsvolym
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Figur 51 Illustration av förhållandet mellan kostnader och försäljningsvolym samt
resursutnyttjande och försäljningsvolym
Skalfördelarna visar sig på det sättet att en ökning av försäljningsvolymen från V1 till
V2 resulterar i en minskning av kostnaderna per enhet från K1 till K2.
Ett annat sätt att illustrera begreppet skalfördelar är genom förhållandet mellan
resursutnyttjandet, som kan ses som det inverterade värdet av kostnad per enhet, och
försäljningsvolym. Detta framgår av diagrammet till höger i figuren. En ökning av
resursutnyttjandet från 1/K1 till 1/K2, medför en större ökning i försäljningsvolymen,
från V1 till V2.
För att uppnå målet med hög försäljningsvolym krävs lojala kunder (M16) som gör
återkommande köp, ett starkt erbjudande i form av ett stort utbud av artiklar (M43)
och en lokal förankring i de länder man etablerar sig i (S41). För att uppnå denna
lojalitet i kundledet måste man skapa förtroende hos kunden (M19), något som i sin tur
uppnås genom vad NetShop kallar för anpassad kvalitet (M44) tillsammans med en
lokal förankring i varje enskilt land. När NetShop använder begreppet anpassad
kvalitet menar man en balansering av kvalitetsnivån som tar hänsyn till kostnaderna
för kvalitet och vad som ur kundens perspektiv upplevs som tillräckligt bra kvalitet.
Hög kvalitet medför höga kostnader och NetShop strävar efter att anpassa kvaliteten så
att man uppnår tillräckliga effekter i form av förtroende och lojalitet hos kunderna till
en rimlig kostnad. En balansgång som många gånger är svår att uppnå. För att veta om
man ligger rätt genomför man regelbundet kundundersökningar där man mäter
kundernas attityd och inställning till NetShop.
För att uppnå den primära önskvärda effekten anpassad kvalitet, måste följande delmål
uppnås:
• En pedagogiskt anpassad webbutik. Med detta menar man att det ska vara lätt att
hitta de artiklar man vill köpa, att det ska finnas bra information om artiklarna och
att man i viss mån ska kunna anpassa sig till olika kunders behov av assistans för
att genomföra köpet.
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• Mycket hög driftsäkerhet. Webbutiken måste vara tillgänglig för kunderna dygnet
runt och ha ett minimum av driftsavbrott. Om en webbutik inte är tillgänglig eller
”går ned” medan man handlar, är det stor risk att kunden aldrig återkommer mera.
• Informativ och korrekt information. Att kunden får rätt information vid rätt tillfälle
påverkar både kvalitet och effektivitet. Genom detta kan många supportfrågor
undvikas och därigenom kan man göra stora kostnadsbesparingar.
• Minskade ledtider. NetShop anser detta vara en del av den anpassade kvaliteten,
sett ur kundens perspektiv. Den nivå man har på ledtider anser man vara tillräcklig
och man prioriterar inte en minskning.
• Stor kompetens och kunnande om produkten. Detta är ett område som NetShop
betraktar som sin kärnkompetens. Den interna aktör som framförallt innehar denna
kompetens är Inköp.
• Säkra betalningsmetoder. NetShop har valt faktura som betalningsmetod, då detta
uppfattas som ett säkert och tillförlitligt sätt bland kunderna och påverkar således
förtroendet positivt.
• Hög leveranssäkerhet. Att hålla vad man lovar är en viktig devis inom NetShop och
framförallt då att hålla utlovade leveranstider. Leveranssäkerhet är ett område som
brustit bland många webbutiker och klarar man detta kvalitetsmål kan man få en
konkurrensfördel gentemot andra.
• Bra kundtjänst (Call Center). En uppenbar förutsättning för att uppnå god kvalitet
är att ha en bra fungerande kundtjänst. Kunderna måste uppleva att deras problem
och frågor besvaras snabbt och korrekt.
4.3.4 Sammanfattande värdering av önskvärda effekter

I bilaga 3 framgår analysen och dokumentationen av den sammanfattande värderingen.
För varje önskvärd effekt (mål) så framgår problem (Px) och styrkor (Sx) och hur
dessa är relaterade till olika delprocesser i affärsprocessen, informationssystem och
aktörer. Nedan följer en diskussion runt denna analys.
Önskvärd effekt: Hög försäljningsvolym
Utmaningen för NetShop är att få en tillräckligt stor försäljningsvolym så att man
uppnår det NetShop benämner skalfördelar, dvs att kunna slå ut kostnaderna på en
tillräckligt hög volym så att en tillfredsställande lönsamhet uppnås. Nedan redogörs för
styrkor och problem i samband med den primära önskvärda effekten hög
försäljningsvolym.
Internet är ett media som gör att man kan nå många presumtiva kunder (S26) och är
samtidigt en förutsättning för att kunna bedriva den verksamhet NetShop har. Man är
både geografiskt130 och tidsmässigt oberoende. Butiken kan teoretiskt sett vara öppen
24 timmar om dygnet (S34) och i praktiken ligger man mycket nära denna gräns.
130

NetShop har dock valt att anpassa både webbutik och marknadsföring till varje enskild marknad och/eller
land.
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NetShop har en hög tillgänglighet med få driftstörningar (S51), tack vare en väl
fungerande driftverksamhet genom den externa aktören Systemdrift. En annan styrka
är det breda utbud av artiklar131 man har (S25), något som möjliggörs av ett virtuellt
lager132 (S44) och att NetShop har en stor kompetens om den bransch man verkar
inom. Detta är en kompetens som framförallt finns hos den interna aktören Inköp. När
det gäller det virtuella lagret, hade ett fysiskt lager med så många artiklar inneburit en
stor kostnad och i praktiken varit mycket svårt att uppnå.
Den typ av produkt som NetShop säljer är standardiserad133 och efterfrågas av en stor
marknad (S45). NetShop verkar i en bransch, där det är förhållandevis lätt att starta
upp en verksamhet med liknande koncept. Detta gör att nya konkurrenter etableras
(P19) och konkurrensen ökar (P17). Något som i sin tur begränsar möjligheterna för
prishöjningar (P54) och medför låga marginaler (P37). Dessa styrkor och problem är
kopplade till förutsättningarna för affärsprocessen och påverkar dessa både på ett
positivt och negativt sätt.
Det viktigaste medlet för att uppnå målet med hög försäljning är marknadsföring, ett
område där NetShop satsar stora resurser. Detta berör delprocessen Marknadsföring
där den interna aktören Marknad har huvudansvaret. Marknadsföringen sker lokalt i de
länder man etablerar sig och de åtgärder man genomför har haft stor effekt på
försäljningen (S54) och medfört att man idag har ett starkt varumärke (S28). När det
gäller uppbyggnaden av det starka varumärket kan man inte bortse från det faktum att
NetShop etablerade sin webbutik mycket tidigt och hade därmed lättare att föra ut sitt
budskap. Speciellt satsade man på en specifik kundgrupp som idag är trogen och stark
(S1). Trogen på det sätt att man är lojal och kommer tillbaka till butiken och gör
repetitiva köp (S36). Andelen spontana köp är dock relativt liten (P21). Ett problem
som till viss del skulle kunna uppmuntras genom en smartare utformning av och
innehåll i webbutiken, dvs IS Order/Inköp och delprocessen Erbjudande och
Beställning. Marknadsföring medför dock stora kostnader (P60), vilket gör att man
alltid måste göra en avvägning av hur stora insatser som ska göras och vilken effekt
dessa får. En uppenbar konsekvens av detta är att man alltid har begränsade
möjligheter för marknadsföring (P34).
Önskvärd effekt: Pressade kostnader
Som framgår av målgrafen i Figur 50 är Skalfördelar resultatet av de önskvärda
effekterna Hög försäljningsvolym och Pressade kostnader. Utöver den inneboende
dynamik som finns när det gäller skalfördelar, försöker NetShop jobba med att på
olika sätt pressa de faktiska kostnaderna. I detta sammanhang finns både styrkor och
problem. Om jag börjar med styrkorna så bidrar det virtuella lagret till låga kostnader.
Man behöver inte binda kapital i ett fysiskt lager och detta medför mindre kostnader
(S44, S40).
131

Över 2 miljoner artiklar.

132

Med termen virtuellt lager menas att NetShop erbjuder sina kunder produkter utan att ha dessa i lager. För
varje order från kund sker en beställning hos motsvarande leverantör. NetShop binder härmed inget kapital i
ett fysiskt lager. Se även Lindberg (2000:53).

133

Standardiserad i den bemärkelsen att ingen kundanpassning utförs.
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Stor försäljningsvolym medför också motsvarande inköpsvolymer vilket gör att Inköp
har större möjligheter att få ned inköpskostnaden (S19, S56). Här kan man också
nämna att fokuseringen på en typ av produkt, som dessutom är standardiserad, bidrar
till låga omkostnader (S21, S49).
Även om det finns vissa problem som är kopplade till affärsprocessen Erbjudande /
Kontrakt / Fullföljande så kan man inte bortse från att den höga graden av
automatisering av affärsprocessen leder till låga kostnader. Delprocessen Erbjudande
och Beställning är helt automatiserad och personalkostnaderna från NetShops sida är
minimala. Kunden utför allt manuellt arbete. När det gäller övriga delprocesser i
affärsprocessen finns dock potential för ytterligare effektiviseringar. Detta gäller både
informationssystemen och samverkan mellan dessa (P8) och andra rent organisatoriska
aspekter som har att göra med aktörer och aktörsstruktur (P5).
Speciellt gäller detta bristen på samverkan mellan leverantörernas informationssystem
och IS Order/Inköp, men även samverkan med IS KRK. När det gäller detta
sistnämnda informationssystem är det framförallt Call Centers arbete som kunde
förbättras. Detta skulle kunna lösas på två olika sätt. Antingen genom att man får
tillgång till IS KRK via terminal eller att man får relevant kundreskontrainformation
överförd till en egen lokal kundreskontra. Ett följdproblem till denna bristande
samverkan är svårigheten att kreditspärra en kund (P35) vilket medför en risk för
ökade kreditförluster (P36). Om en kund inte sköter sina betalningar ska han/hon inte
kunna göra flera beställningar. Denna information finns i IS KRK men kunden ska
spärras i IS Order/Inköp. Bristen på samverkan påverkar både effektivitet (mera
manuellt arbete) och kvalitet. Problemet berör delprocessen Erbjudande och
Beställning och aktörerna Ordermottagning och Kundreskontrapartnern.
Bristen på samverkan mellan IS Order/Inköp och Leverantörernas IS påverkar
kvaliteten negativt genom att mycket information måste dubbelregistreras och risken
för felregistreringar ökar. Bristerna i samverkan mellan informationssystemen medför
också mera manuellt arbete och därmed ökade personalkostnader. Bristen på
automatisering gör att de personella resurserna måste ökas vid en ökad
försäljningsvolym, vilket leder till minskade skalfördelar.
När det gäller de organisatoriska problemen (P5) så är dessa knutna framförallt till
ansvarsuppdelningen mellan olika interna och externa aktörer. Under genomförandet
av affärsprocessen är flera aktörer inblandade: Inköp, Ordermottagning, Leverantör,
Logistikpartner, Kundreskontrapartner och Call Center. Problem som uppkommer kan
många gånger involvera flera aktörer och vem som är ”problemägare” är ibland
otydligt, vilket kan leda till att ”alla skyller på alla”. Detta påverkar
samarbetsatmosfären negativt. NetShop är dessutom ett ungt företag som vuxit kraftigt
och inte alltid har hunnit med att skapa interna rutiner i tillräcklig omfattning, vilket
bidrar till en otydlighet när det gäller fördelning av ansvar för olika uppgifter inom
organisationen.
Ett närliggande organisatoriskt problem är att imaginatören NetShop och olika externa
aktörer kan ha olika ambition och drivkraft när det gäller fokuseringen på uppgifter
eller problem som kan dyka upp. De externa aktörerna har flera olika uppdragsgivare,
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där NetShop är en i mängden. Ibland kan den externa aktörens prioritering vara skild
från den som NetShop gör. Detta kan också påverka samarbetsatmosfären negativt.
Ett sista problem inom detta område är att man ännu inte utvecklat ett tillräckligt bra
ekonomiskt uppföljningssystem. Det nuvarande ger inte tillräcklig information om hur
kostnader fördelas mellan olika delar av verksamheten och medför därmed svårigheter
att kunna vidta rätt åtgärder (P35, P15).
Ett annat kostsamt område som kräver manuella insatser är reklamationer. Dessa
hanteras idag till stor del manuellt (P16). Detta är knutet till delprocessen Betalning,
Krav och Reklamation och aktörerna NetShop och Kundreskontrapartner.
Önskvärd effekt: Anpassad kvalitet
Vad som menas med begreppet anpassad kvalitet har jag utvecklat ovan i samband
med redogörelsen för önskvärda effekter med NetShops affärsprocess. Nedan redogör
jag för några problem och styrkor som NetShop har inom området kvalitet.
Som tidigare nämnts så är det inte säkert att NetShop kan leverera de artiklar som
kunden beställer. Detta beror på att man i sin tur beställer artiklarna hos leverantörerna
och i vissa fall kan dessa inte leverera p g a att artiklarna utgått eller inte finns i lager
för tillfället (P33). NetShop förmedlar de artiklar kunden beställer134 och har på det
sättet ett fiktivt eller virtuellt lager. Detta fiktiva lager ger upphov till vad man kan
kalla fiktiva erbjudande (Lindberg, 2000:53). Om man läser avtalsvillkoren i samband
med köpet så framgår detta väl. NetShop reserverar sig för att ovanstående situation
kan uppkomma och att kunden kan få en negativ orderbekräftelse. Det är inte förrän
NetShop skickar orderbekräftelsen till kunden som NetShop ingår ett avtal med
kunden och åtar sig att leverera det man bekräftat. Detta kan uppfattas som negativt ur
kvalitetssynvinkel och påverka kundens förtroende för NetShop på ett negativt sätt.
Problemet uppstår under delprocessen Erbjudande och Beställning, men kan anses
vara kopplat till affärsidén och den affärsmodell man valt.
En styrka hos NetShop är det stora kunnande och den kompetens man har om sin
bransch och om den produkt man säljer (S8). Detta gäller framförallt inom Inköp vars
kärnkompetens är en kritisk framgångsfaktor och påverkar kvaliteten positivt.
Ett viktigt delmål för den anpassade kvaliteten är att ha en pedagogiskt anpassad
webbutik (se M45 i Figur 50). Med detta menar man att det ska vara lätt att hitta de
artiklar man vill köpa, att det ska finnas bra information om artiklarna och att man i
viss mån ska kunna anpassa sig till olika kunders behov av assistans för att genomföra
köpet. Här har man fortfarande problem och det kan ibland vara svårt för kunderna att
hitta rätt artikel (P24), något som hör ihop med svårigheten att klassificera artiklarna
(P25). Problemen är knutna till delprocessen Erbjudande och Beställning och IS
Order/Inköp, ett område där den interna aktören Försäljning har ansvaret. Samtidigt
måste man lyfta fram styrkan i att NetShop har ett brett utbud av artiklar (S25), något
som också är ett uttalat mål (se M43 i Figur 50).

134

Förutsatt att leverantören kan leverera dessa artiklar.
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Rent formellt har man ingen returrätt i Sverige135 (P58), men i praktiken måste man
ändå ta hand om artiklar som kunderna av olika anledningar vill reklamera. Denna
hantering är i dagsläget, som jag tidigare nämnt, till stor del manuell (P16) och här
finns potential för förbättringar. Aktuell delprocess är Betalning, Krav och
Reklamation och de involverade aktörerna är NetShop och Kundreskontrapartner.
Under den period som fallstudien genomfördes hade man beslutat att kundtjänst skulle
kommunicera med kunderna via e-mail. Detta innebar att kunden aldrig fick någon
personlig kontakt med NetShop. Under köpet sker kommunikationen via
webbgränssnittet och får kunden problem eller vill ställa frågor måste han/hon
kommunicera via e-mail (P55, P22, P52)136. Detta uppfattades negativt av kunderna
och medförde en kvalitetsförsämring. I slutet av fallstudien ändrade man på detta och
införde telefonsupport. Samtidigt måste man i detta sammanhang säga att man satsar
stort på kundtjänst och har en målsättning att ha hög tillgänglighet, dvs att kunden ska
få svar på sina frågor snabbt (S35, S41).
NetShop använder faktura som betalningssätt och detta har visat sig inge förtroende
bland kunder (S24). Det har funnits en skepticism i Sverige för att använda kreditkort
vid betalning på Internet, något som NetShop tagit fasta på.
När det gäller marknadsföring har man som mål att genomföra aktiviteter lokalt per
land. Att prata den lokala marknadens språk (S15) och anpassa sig till lokala villkor,
normer och värderingar anser Marknad vara mycket viktigt. För att ta hand om sina
befintliga kunder ger man ut en Internettidning (nyhetsbrev) som skickas ut till
kunderna (S38).
Trots en kontinuerlig investering i systemutveckling (S29) och en kontinuerlig
utveckling av de informationssystem man använder i verksamheten, finns brister i
deras funktionalitet och brister i samverkan mellan informationssystem (P10). Detta
påverkar på olika sätt kvaliteten negativt. Även dessa problem redogjordes för i
avsnittet ”Pressade kostnader” ovan.
Totalt sett måste man anse att NetShop har lyckats bra med att få ett positivt internt
företagsklimat (S5), något som har en positiv återverkan på kunderna och deras attityd
till företaget. Visserligen finns vissa organisatoriska problem (P26), men den
övergripande värderingen är ändå positiv. Dessa organisatoriska problem redogjorde
jag för i avsnittet ”Pressade kostnader” ovan och de har också negativa återverkningar
på kvaliteten.
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Detta var den tolkning NetShop gjorde under den tid som fallstudien genomfördes. Idag har dessa regler
ändrats och förtydligats och numera har kunden rätt att returnera varor som säljs över Internet.
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För mera information om de problem som kundtjänst konfronteras med, hänvisar jag till Lindberg (2000:4752).
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5 Beskrivning av fallstudie 2 – Buyonet
I detta kapitel redogörs för den andra av de två fallstudier som denna
licentiatavhandlings empiri stödjer sig på. Efter en inledande beskrivning av
fallstudieföretaget och fallstudien i sig (avsnitt 4.1), presenteras det empiriska
resultatet. Varje affärsprocess beskrivs och förklaras i termer av informationssystemstöd, aktörer, uppdrag och kompetens (avsnitt 4.2.1). I slutet av kapitlet sker en
analys av det empiriska resultatet. Efter en sammanfattande värdering av
aktörsstruktur och informationssystemarkitektur (avsnitt 4.3.1-4.3.2) redogör jag för
de önskvärda effekter Buyonet vill uppnå med sin affärsprocess (avsnitt 4.3.3). I
avsnitt 4.3.4 sker avslutningsvis en sammanfattande värdering av hur väl man lever
upp till dessa önskvärda effekter och hur väl aktörsstruktur och informationssystemarkitektur stödjer (och inte stödjer) dessa.

5.1 Kort beskrivning av fallstudien
Denna fallstudie genomfördes under första halvåret 1999 enligt den metodik som är
beskriven i avsnitt 2.6. Vi137 gjorde ett tiotal intervjuer med personer som representerar
olika interna aktörer inom företaget. Vid två tillfällen intervjuade vi VD och fick
dessutom ta del av dokument som beskriver verksamheten, dess mål och planer.
Kompletterande intervjuer gjordes under hösten 1999.
Buyonet är ett ungt företag som specialiserat sig på att sälja digitala produkter138 över
Internet. Företaget har sitt huvudkontor i USA, med dotterbolag i USA och Sverige.
Totalt har man cirka 25 anställda. Av dessa är tre personer stationerade i det
amerikanska dotterbolaget och resten är anställda i det svenska dotterbolaget.
Företaget startades i januari 1997 och i juni samma år hade man utvecklat sin första
version av Internetbutiken och de första försäljningarna kunde ske via webben.
Buyonet har valt att utveckla sin Internetbutik själva och har därför en egen intern
utvecklingsavdelning med fyra personer anställda. Systemet hanterar hela
affärsprocessen från erbjudande till fullföljd leverans. Företaget har kontrakt med cirka
180 leverantörer av programvaror och kan erbjuda cirka 2000 produkter. Dessa finns
lagrade i en databas, där också uppgifter om produktens pris, prestanda samt övrig
produktinformation ligger lagrad. Hjärtat i Buyonets verksamhet är det webbsystem
som man både utvecklat och vidareutvecklar själva.
Buyonet är ett bra exempel på det ”lilla företaget” som via Internet nått ut till en stor
och global marknad. Man har försäljning i 130 länder, har cirka 40 000 kunder och
med dessa kan man kommunicera på sex olika språk och hantera betalning i 22
valutor. Buyonet har tagit ett policybeslut att inte offentliggöra omsättning eller vinst
och detta medför att jag inte kan redogöra för dessa uppgifter. Av de kunder som
Buyonet har är hälften privatkunder och hälften företagskunder. Buyonet har en
ambition att öka sin marknadsandel inom företagssektorn. Buyonets affärsidé är
formulerad på följande sätt:
137

Jag och min forskarkollega Henrik Lindberg (för mera information se Lindberg, 2000).

138

Huvudsakligen mjukvaruprodukter.

123

Kapitel 5
"The global leader in eCommerce for digital products and services".
Huvudsyftet med detta kapitel är att presentera resultatet av den fallstudie som jag
gjort på Buyonet. Detta görs i form av beskrivningar av verksamhetens processer och
det stöd processerna får från informationssystem och olika aktörer i organisationen.
Därefter diskuteras verksamhetens informationssystemarkitektur och dess
aktörsstruktur och hur dessa påverkar processens resultat i form av önskvärda effekter.
Avslutningsvis görs en sammanfattning av analysen och slutsatser. Jag börjar dock
med att beskriva den övergripande verksamhetslogiken med hjälp av den
samverkansgraf som visas i Figur 52. Detta för att dels ge en god bild av Buyonets
verksamhet, de informationssystem som är involverade samt den samverkan som sker
mellan dessa i form av olika meddelanden139 som utbyts och dels för att öka
förståelsen av kommande avsnitt.
Först några ord om de funktioner eller avdelningar som verksamheten består av.
Siffran inom parentes refererar till motsvarande meddelande i Figur 52.
Webb Site Design är en avdelning som har ansvaret för webbutikens funktionalitet
och utseende. Något som förutsätter en bra dialog med kunderna, men även internt
inom organisationen i syfte att fånga upp bra idéer som finns bland de anställda.
Framförallt har man kontakt med Support som får in mycket synpunkter från kunder.
Webb Site Design samlar ihop alla de önskemål man får in, gör en
förhandsprioritering och lägger fram ett förslag inför ”veckomötet”, där beslut tas om
slutgiltig prioritering av de utvecklingsuppdrag som ska realiseras. Därefter får
Utvecklingsavdelningen ett uppdrag (13) att utföra de förändringar eller tillägg man
kommit överens om.
Licensing har ansvaret för att söka kontakt med olika leverantörer, att etablera en
relation och förhoppningsvis skriva kontrakt med leverantören och på så sätt få
tillgång till att sälja dess produkter. Denna affärsdialog, med blivande och existerande
leverantörer, sker ofta via e-mail, men även telefon och fax är vanliga media. När man
skrivit kontrakt (0) med en leverantör skickar denne över en masterkopia (1) av
produkten tillsammans med övrig relevant information140 som behövs för försäljning.
Denna leverans kan ske antingen via e-mail eller genom en fysisk leverans av en CD.
Marknad ansvarar för all marknadsföring som sker av Buyonet som företag, samt de
produkter som man säljer. Man använder sig för närvarande av fyra olika
marknadsföringskanaler och dessa är veckobrev (via e-mail), traditionella
tidningsannonser, ett partnerskapsprogram (affiliate program) och webbannonsering
(se vidare avsnitt 5.2.2). Vissa marknadsföringsaktiviteter sker i samråd med
leverantörer, varför även marknad har en pågående dialog med dessa.

139

Med meddelanden avses informationsmängder.

140

Kan vara installationsanvisningar, övriga instruktioner, logotyper och bilder.
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När en kund ska köpa en produkt går han eller hon in på Buyonets webbutik141 och
väljer bland de produkter som finns tillgängliga. Man kan även läsa om vilka villkor
som gäller för ett köp, dvs hur betalning, leverans, mm går till och vad som gäller om
man inte blir nöjd med varan. På detta sätt får kunden ett erbjudande (2) som han/hon
kan ta ställning till. När kunden bestämt sig för vilka varor som ska köpas lägger
han/hon en beställning (3). Detta sker genom att registrera ett antal uppgifter såsom
namn, e-mailadress, betalningssätt osv. Kunden bekräftar köpet och beställningen
registreras i webbsystemet. I beställningen uppger kunden sitt kreditkortsnummer,
vilket motsvarar betalningen av varan (4). Nu sker i realtid en förfrågan från
webbsystemet till den bank som sköter om kontrollen av kreditvärdighet. Först skickas
en betalningsförfrågan (5a), där kreditkortsnummer, namn, datum för kortets giltighet
samt beloppets storlek framgår. Kontroll sker i bankens system och en
betalningsbekräftelse (5b) skickas där det framgår om kunden är kreditvärdig eller ej.
Om kunden bedöms vara kreditvärdig, skickas dels ett kvitto till kunden (5c) och dels
ett betalningsuppdrag (5d) till kundens bank, som senare överför själva betalningen till
Buyonet (5e).
När köpet är godkänt kan programvaran överföras till kundens dator (6). I och med att
programvaran är överförd och levererad är köpet avslutat och Buyonets åtagande
fullföljt. I samband med ett köp så får alla kunder ett antal s.k. BuyoBonus, som kan
ses som en form av rabatt142. I webbsystemet registreras det antal BuyoBonus som
kunden har tillgodo och dessa kan sedan användas för inköp av ytterligare
programvaror. Kunden får BuyoBonus i proportion till programvarans pris.
Leverantören får löpande information om hur mycket som har sålts av den eller de
produkter man bjuder ut. Denna försäljningsinformation (7) kan skickas direkt efter
det att en kund gjort ett unikt köp, dvs för varje produkt som säljs, eller som en
sammanställning månadsvis.
När försäljningen är genomförd tar Support över ansvaret för kunden och hjälper till
med de frågeställningar och problem som kan dyka upp när produkten ska installeras.
Även problem förknippade med själva leveransen (12) tar Support hand om.
Kommunikationen mellan kunden och Support sker mestadels via e-mail, men även
telefon och fax är vanligt.
Avräkning/Ekonomi har hand om bokföring och övrig administration. Den viktigaste
uppgiften är avstämning av intäkter från genomförda köp. En sammanställning över
dessa intäkter skickas i form av en försäljningsrapport (8a) från BuyonetOS143. Även
banken skickar en transaktionsrapport (8b) över de köp som genomförts. Dessa båda
rapporter jämförs och kontrolleras för att upptäcka eventuella skillnader. Som stöd för
sin verksamhet har man ett informationssystem som tar hand om denna avräkning. När
avräkningen är klar sker en utbetalning till leverantören (9) och en bokföringsorder
(14) genereras som sedan registreras manuellt i Ekonomisystemet.
141

Här använder jag ett vardagligt språk. Ur ett mera teknisk perspektiv så accessar kunden Buyonets URLadress via sin egen webbläsare.

142

I webbsystemet hanteras dessa som en intern valuta.

143

BuyonetOS är namnet på Buyonet’s webbsystem, ett informationssystem som sköter all hantering av
försäljning via webben.
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5.2 Presentation av empiriska resultat
Inledningsvis återges Buyonets legala organisationsstruktur och därefter presenteras
fallstudien med utgångspunkt från affärsprocessen. För varje delprocess återges det
stöd som processen får från informationssystemarkitektur och de aktörer som är
ansvariga för delprocessens genomförande.
5.2.1 Buyonets legala organisationsstruktur

Buyonets’ moderbolag, Buyonet International Inc (BII), är beläget i USA och under
detta moderbolag finns tre bolag registrerade (se Figur 53). Det är i dessa bolag som
den egentliga verksamheten bedrivs: Buyonet Svenska AB (BSA), Buyonet US Inc
(BUI) och Buyonet Services Inc (BSI).
BUI tar hand om all försäljning som sker i USA och BSA sköter om försäljningen för
andra marknader, i dagsläget innebär det försäljning i ungefär 130 länder. Det finns en
specifik verksamhet som det tredje bolaget i koncernen, BSI, tar hand om, nämligen
alla betalningsströmmar och avräkningar144 mot leverantörer. BSI utför denna tjänst
för de två andra bolagen (BSA och BUI).

Buyonet International Inc
(Moderbolag)

Buyonet Svenska AB

Buyonet US Inc

Buyonet Services Inc

Figur 53 Buyonets legala organisationsstruktur
Jag kommer nedan att koncentrera mig på verksamheten som bedrivs inom BSA och
detta inbegriper då även de tjänster som BSI utför.
5.2.2 Affärsprocesser

De handlingsgrafer som tagits fram under fallstudien abstraherades till affärsprocesser,
genom att använda Affärsgeneriska Modellen (AGM, se avsnitt 2.5.6.2) som
ramverk145. Resultatet framgår av Figur 54. Leverantörens förutsättningar uttrycks
enligt AGM i termer av kapacitet, kunnande och leveransförmåga. Dessa
144

Termen avräkning används här eftersom leverantörerna får betalning i efterskott. Månadsvis sker en
avräkning av den försäljning som skett senaste månaden.

145

Se kapitel 2.6 för ytterligare information.
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förutsättningar är grunden för leverantörens totala förmåga att uppfylla kundens behov
och önskemål. Inom denna fas (eller detta område) återfinns fyra delprocesser (se
Figur 54): Utveckling av webb, Licensiering, Produkthantering och
Marknadsföring.
Leverantörens
förutsättningar
Know-How
Kapacitet
Leveransförmåga

Affärsprocessens faser
Exponering
Kontaktsökande

Erbjudande
(Offert)

Beställning (order)
Kontrakt

Betalning / Leverans
(Fullföljande)

Utvärdering
Krav

Utveckling
av webb

Marknadsföring

Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

Licensiering

Support
Produkthantering

Figur 54 Processkarta över Buyonet, där processernas mappning mot AGM framgår
Marknadsföring är en delprocess som går in i den första fasen av affärsprocessen,
nämligen exponering och kontaktsökande. Detta är kanske den naturliga hemvisten för
marknadsföring, men man kan också se det som en förutsättning för att kunna bedriva
affärer. Själva försäljningen samt genomförandet och fullföljandet av köpet är en
viktig delprocess som fått namnet Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande och spänner
över faserna erbjudande, kontrakt och betalning / leverans enligt AGM. Support är en
annan viktig delprocess som börjar redan under själva köpet och fortsätter fram till och
med kravfasen.
Utveckling av webb är den delprocess som beskriver hur Buyonets webbsystem,
BuyonetOS, utvecklas och underhålls.
Jag kommer nu att beskriva dessa delprocesser lite mera ingående.

5.2.2.1 Licensiering

Licensiering är en delprocess (se Figur 55) som syftar till att sluta kontrakt med
leverantörer som vill erbjuda sin produkt via Buyonets Internetbutik. Det kan dels vara
så att olika leverantörer söker upp Buyonet och dels kontaktar Buyonet själva
leverantörer som man anser är intressanta.
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Figur 55 Beskrivning av delprocessen Licensiering
När man har fått kontakt med en potentiell leverantör försöker man samla så mycket
information som möjligt om leverantören och dess produkt. Det är framförallt tre saker
som man kontrollerar:
1. Storleken på den datafil som ska överföras. Många kunder är privatpersoner
som har en vanlig modemkoppling och detta innebär begränsningar i
bandbredd. Om filstorleken är för stor medför detta långa nedladdningstider.
2. Att produkten kan installeras av kunden själv utan professionell hjälp.
3. Vilken typ av programvara det gäller. Exempelvis är man mycket noga med att
inte tillhandahålla produkter som kan förknippas med pornografi eller rasistiska
motiv.
Beroende på denna information tar man beslut om att förhandla vidare med
leverantören eller ej. Väljer man att gå vidare och förhandlingarna är lyckosamma
upprättar man ett kontrakt med leverantören. När man nu väl är överens vidtar nästa
steg som utgörs av delprocessen Produkthantering.
Informationssystemstöd
Processen stöds inte av något specifikt informationssystem. Kontaktsökandet sker på
olika sätt och via olika typer av media:
• Manuell sökning på Internet, branschtidningar eller andra medier
• Via nyhetsbrevet (se marknadsföring) som skickas ut via e-mail
Man använder sig alltså till viss del av Internet och e-mail, men arbetet kräver stor
flexibilitet och användandet är därför inte formaliserat. När man väl fått kontakt med
en möjlig leverantör sker kommunikation via antingen e-mail, fax eller telefon. Om
och när det blir aktuellt att skriva kontrakt, utväxlas själva kontrakten antingen via
brev eller via fax. Det finns inget IT-stöd när det gäller att hantera kontrakten annat än
att de skrivs med hjälp av ett ordbehandlingsprogram.
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Aktörer, uppdrag och kompetens
Att butiken har intressanta produkter som kunderna efterfrågar är något som enheten
Licensing ansvarar för. Deras rolluppdrag består alltså i att söka upp leverantörer
(eller ta hand om leverantörer som söker upp Buyonet), och att eventuellt teckna
kontrakt med dem senare. Formellt är det Buyonet Services Inc (BSI) som tecknar
detta kontrakt. Skälet är att man vill ha en kontraktspart oberoende av vilket
Buyonetföretag146 som säljer produkterna. Detta förenklar också administration och
gör att leverantören har en part som man tecknar kontrakt med. Viktiga kompetenser är
förhandlingsförmåga, en god kunskap om marknaden och dess ständiga utveckling,
samt vilka leverantörer och produkter som finns. Att kombinera denna kunskap med
en god känsla för vilka produkter som kunderna efterfrågar är av mycket stor vikt.
5.2.2.2 Produkthantering

Syftet med delprocessen Produkthantering (se Figur 56), är att ha en uppdaterad
produktdatabas som innehåller de senaste versionerna av de produkter som erbjuds
kunderna. En förutsättning för delprocessen är att det existerar ett kontrakt med en
leverantör, vilket hanteras i delprocessen Licensiering. Detta innebär att leverantören
måste tillhandahålla Buyonet en aktuell kopia av produkten. Detta gäller såväl nya
som befintliga leverantörer. När det sker någon förändring av en befintlig produkt,
som resulterar i en ny version ska en kopia skickas till Buyonet. Leveransen kan ske
både via Internet147 eller genom att skicka en CD via post eller bud. Efter det att
Buyonet gjort en mottagningskontroll av produkten, uppdaterar man
produktdatabasen148 med aktuell information. En annan händelse som resulterar i en
uppdatering av produktdatabasen är när ett kontrakt sägs upp med en leverantör. I detta
fall ska produkten tas bort från databasen. Detta är ingen vanlig händelse, men kan
orsakas av en alltför låg försäljning av produkten eller att äganderätten överlåts till ett
annat företag.

146

I dagsläget avses Buyonet Svenska AB och Buyonet US Inc.

147

Överföring kan ske antigen via filöverföringsprotokollet ftp (file transfer protocol) eller e-mail
(SMTP/MIME). Se vidare Kalakota & Whinston (1996:127;382).

148

Den produktdatabas som är kopplad till BuyonetOS.
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Figur 56 Beskrivning av delprocessen produkthantering149
Informationssystemstöd
Eftersom de produkter som Buyonet erbjuder är digitaliserbara, innebär all överföring
och lagring någon form av koppling till informationsteknik. Leveransen från
leverantören kan ske antingen via e-mail, filöverföring genom ftp eller genom att
skicka en CD per post eller bud. All hantering i samband med mottagning och lagring
sker dock manuellt, men med hjälp av vissa funktioner på operativsystemnivå samt i
BuyonetOS.
Aktörer, uppdrag och kompetens
Ansvaret för att produktdatabasen är uppdaterad ligger dels hos Leverantören och
dels hos den interna aktören Licensing. Aktiviteterna styrs av det interna rolluppdrag
som aktören Licensing har, men även av det kontrakt som Buyonet skriver med
leverantören där denne förbinder sig att tillhandahålla en uppdaterad version av
produkten. För Licensing är det viktigt med kunskap och kompetens om både
Buyonets produktutbud och dess produktdatabas.

5.2.2.3 Marknadsföring

Marknadsföring är en av de allra viktigaste delprocesserna. Att höja sina
marknadsandelar har varit och är en aktivitet som står högst upp på agendan för de
flesta Internetbutiker (Evans och Wurster, 1999).
149

I figurens nedre del visas delprocessen ”Leverans av produkt”. Denna delprocess är identisk när det gäller att
sluta nya kontrakt, såväl som vid förändring av produkt eller produktinformation. Delprocessen ingår därför i
båda dessa alternativ (se övre delen av figuren).
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Figur 57 De olika delprocesser som finns inom marknadsföring
Som framgår av delprocesserna i Figur 57 använder sig Buyonet av olika kanaler för
att sprida budskapet om sin verksamhet:
• Veckobrev
• Tidningsannonsering
• Partnerskapsprogram (eng. Affiliate program)
• Webbannonsering
Veckobrevet är ett nyhetsbrev som skickas ut via e-mail till befintliga och
potentiella150 kunder. Ofta gör man någon form av fördelaktigt erbjudande ihop med
en leverantör. Nyhetsbrevet översätts till de sex olika språkgrupper som Buyonet
vänder sig till.
Tidningsannonsering är traditionell annonsering i facktidningar eller andra typer av
tidningar. Oftast görs dessa annonser i samråd med en extern annonsbyrå.
Webbannonsering innebär att man producerar så kallade banners151 som man
publicerar på andra Internetsiter. Detta sker efter det att man kommit överens med det
företag som administrerar Internetsiten. När detta är klart registrerar Buyonet uppgifter
om ”kampanjen”, datum när annonseringen påbörjas och avslutas, uppgifter om
företaget som upplåter reklamplats, samt en identitet som kan kopplas till den banner
man producerat. Genom att ha dessa uppgifter registrerade i databasen, kan man
kontrollera vilka kunder som ”kommer in i” Buyonets webbutik via denna banner.
150

Det händer att man gör marknadsföringsaktiviteter tillsammans med leverantörer och skickar ut nyhetsbrevet
till leverantörens kunder. Ibland har man köpt olika kundregister och gjort utskick till potentiella kunder.

151

En banner är en grafisk bild (oftast med logotyp och en kort information), som kan ses som en reklampelare
på Internet. Bannern är kopplad till en länk (URL-adress), som gör att man direkt kan accessa den webbsida
bannern gör reklam om.
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Detta gör att man kan få bra statistik på det utfall som kampanjen ger. Denna kunskap
kan sedan användas för beslut om hur den enskilda kampanjen ska bedrivas
fortsättningsvis, men är även värdefull när kommande kampanjer planeras och
genomförs.
Betydelsen och de marknadsmässiga effekterna av bannerannonsering har minskat. I
början av Buyonets verksamhet (1997), var 7-8 % av Buyonets besökare sådana som
kommit in via en banner. Detta har under 1999 minskat till ungefär 1-2 %. Detta
förklaras av Buyonets marknadschef med ett mera moget beteende hos de som ”surfar”
på World Wide Webb. I början ”surfade man runt” mera planlöst och klickade sig
vidare bland de länkar som dök upp. Idag är man mera fokuserad och vet vilka butiker,
tjänster mm man vill använda sig av.
BuyonetOS
Partnerskapsprogram

Behov av fler länkar
till Buyonet's webbbutik

Potentiell partner
klickar på
"Partnerprogram"

Registrering av
uppgifter för
partnerskap

Info om hur
banner läggs
upp på egen
webb-site

Partner infogar
banner på egen
webb-site

Ny infart

Mail med id
och password
skickas till
partner

e-mail

Figur 58 Beskrivning av marknadsföringsprocessen Partnerskap
Partnerskapsprogrammet är kanske den mest sofistikerade formen av marknadsföring
och dessutom den som har mest stöd av Buyonets informationssystem. Programmet
bygger på att företag och privatpersoner kan bli partners med Buyonet. I Figur 58
framgår denna processgraf, som är en mera detaljerad beskrivning av delprocessen
Partnerskapsprogram enligt Figur 57.
Registreringen sker på Buyonets hemsida, där en potentiell partner kan klicka på
länken ”Partnerprogram”. Vill man bli partner registrerar man först uppgifter om sig
själv och får sedan tillgång till en banner med specifik HTML-kod. När registreringen
är klar, bekräftas detta med ett e-mail som också innehåller användarnamn och
lösenord till en speciell partnersida. Bannern innehåller Buyonets logotyp och reklam
avseende butiken. Tillsammans med HTML-koden, infogar man sedan bannern på sin
egen hemsida. När en potentiell kund går in på partnerns hemsida och klickar på
bannern, länkas man direkt in i Buyonets butik. Bannern har en unik identitet som
Buyonets webbsystem känner igen och på de eventuella köp som denna tredje person
gör, får partnern 5 % provision. En partner kan logga in på en speciell webbsida och få
information om storleken på sin försäljningsprovision. Utbetalning sker antingen med
check eller överföring till partnerns bankkonto.
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Man kan se partnerskapsprogrammet som en tipsverksamhet. En partner är en aktör
som tipsar sina besökare om att besöka Buyonets butik. Genom ett enkelt klick
kommer dessa direkt in i Buyonets butik.
Informationssystemstöd
Buyonet använder sig av olika kanaler för att marknadsföra sina tjänster och
produkter. De olika kanalerna eller sätten att marknadsföra sig, har olika karaktär och
egenskaper och är mer eller mindre lämpliga att formalisera med hjälp av IT-stöd.
Tidningsannonsering är den kanal som har minst IT-stöd. Förutom e-mail, telefon och
fax finns inget formellt IT-stöd.
Veckobrevet skickas ut med e-mail varför e-mail-funktionen och Internet är en
förutsättning för denna marknadsföringsåtgärd. Även i förberedelsearbetet används email frekvent av de aktörer som är involverade.
När det gäller webbannonsering måste man först söka upp intressanta webbplatser som
man vill annonsera på. Detta sker genom sökning på Internet eller via andra kontakter
som känner till lämpliga siter. När man väl hittat en intressant webbplats, vidtar
förhandling med den organisation som äger webbplatsen, vilket sker via antingen email, fax eller telefon. När man nått en överenskommelse, registreras uppgifter i
BuyonetOS så att man senare kan identifiera om en kund ”kommer in” på Buyonet via
den aktuella bannerlänken. Samtidigt produceras en banner, vilket sker med hjälp av
ett webblayoutprogram. Själva leveransen av bannern, inklusive länk till Buyonet, sker
via e-mail.
Partnerskapsprogrammet är den marknadsföringsaktivitet som är mest formaliserad
och automatiserad och här har man ett omfattande IT-stöd. Denna delprocess är
beskriven ovan. När man registrerar sig som partner sker detta helt och hållet med
stöd från BuyonetOS. Den enda manuella delen av processen utför partnern själv,
nämligen när banner och HTML-kod ska implementeras på dennes webbsida.
Registrering av provision när tredje part gör ett köp sker också helt automatiskt.
Systemet identifierar vilken bannerlänk som kunden (tredje part) kommer från och
registrerar provisionen på den partneridentitet som är kopplad till denna bannerlänk.
När en partner vill ha information om hur stor provisionen är, loggar han/hon in med
sin identitet och sitt passord och får informationen presenterad av systemet. Själva
utbetalningen av provisionen till partnern måste dock göras manuellt.
Aktörer, uppdrag och kompetens
Marknad är den interna aktör som har det direkta ansvaret för att öka Buyonets
marknadsandelar. Detta gör man på olika sätt, som beskrivits ovan. De olika specifika
kampanjerna eller marknadsföringsaktiviteter är något som man beslutar om på
återkommande veckomöten. Besluten om aktiviteterna utgör de enskilda
produktuppdragen.
Marknadsavdelningens kompetens består dels av generella kunskaper om
marknadsföring, men också specifika kunskaper om hur Internet som media fungerar.
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För att producera tidningsannonser tar man hjälp av en annonsbyrå, som är en extern
aktör. För varje enskild annons får annonsbyrån ett produktuppdrag som i de flesta fall
är muntligt förmedlat.
Partnerskapsprogrammet syftar till att knyta Partners till Buyonet och därmed skapa
ett nät av associerade aktörer (se (11) i Figur 52), som kan bidra till att få fler kunder
till butiken. Dessa partners är externa aktörer i den WBIO som Buyonet utgör. Deras
uppdrag består i att förmedla kunder till Buyonets webbutik (se (10) i Figur 52) och
som motprestation får de provision på den försäljning som sker. En partner måste ha
tillräcklig kompetens inom webbteknik, för att kunna installera en banner på sin egen
hemsida. Även partnern måste ha marknadsföringskompetens för att kunna locka till
sig så många potentiella kunder som möjligt. Detta kräver kunskap om Internet som
media.
5.2.2.4 Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande är den mest centrala processen i Buyonets
verksamhet. Delprocessen är helt automatiserad från det att produkten erbjuds i
Buyonets webbutik till dess att varan har levererats hos kunden i dennes dator. Här
finns den stora fördelen med att kunna leverera en digital produkt via Internet.
Slut

Koppla kund
till partner (ev.)
Nej

Köpbehov

Navigering
(i webbutiken)

Meddelande
till kund
Nej
Köpa
produkt
?

Erbjudande

Ja

Köp
godkänt

Betalning
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Kund &
Produkt
databas

Information om
köp skickas
via e-mail

e-mail

Eventuellt
kvitto skrivs ut

BuyonetOS
Payment module

Överföring
av produkt

Reg av ev.
bonus till
partner

Interaktion sker med BuyonetOS
under hela delprocessen

Överföring
OK
?

Installation
av produkt

Tillfredställt
köpbehov

Nej
Nytt försök?
Support?
Avsluta?

Reg av
BuyoBonus

Figur 59 Beskrivning av delprocessen Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande ( betalning
före leverans)
Processen (se Figur 59) syftar till att tillfredsställa kundens köpbehov och börjar med
att kunden besöker Buyonets hemsida och börjar söka (navigera) efter programvaror
bland det sortiment som finns. När kunden hittar en produkt som hon/han vill köpa
lägger man denna i en kundvagn. När man handlat klart går man till kassan152, dvs de
webbsidor där man identifierar sig och anger sitt kreditkortsnummer. När kunden
152

Om kunden kommit in till Buyonets butik via en partner, så kopplar systemet i detta läge ihop kundens köp
med denna partner (se Partnerskapsprogrammet).
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bekräftat köpet sker en kontroll av kundens kreditvärdighet. Om köpet godkänns får
man dels bekräftelse via webben och dessutom skickas ett e-mail153 som innehåller en
referenskod samt en länk till produkten som nu direkt kan överföras till kundens dator.
Kreditkontrollen tar i normala fall från en halvminut upp till en minut. När
överföringen är klar kan programvaran installeras och köpet är avslutat.

Informationssystemstöd
Det som är utmärkande för denna affärsprocess är att den från erbjudande, kontrakt
och vidare till betalning och leverans, är helt och hållet automatiserad och inte kräver
någon manuell insats154 från Buyonets sida. Som tidigare nämnts är detta möjligt tack
vare att produkterna är digitaliserade och kan levereras direkt hem till kundens dator
via Internet. Även lagret blir på detta sätt digitalt och virtuellt i bemärkelsen att
leveranskapaciteten är obegränsad, dvs man kan kopiera och leverera ett obegränsat
antal kopior av produkten.
Eftersom Buyonet enbart accepterar betalning genom kreditkort, är även
betalningshanteringen automatiserad och utförs som en del av köpprocessen. Under
hela processen (se beskrivning ovan) interagerar kunden med Buyonets webbsystem,
BuyonetOS, och går igenom de steg som till slut leder fram till betalning och leverans.
Under själva betalningen samverkar BuyonetOS med en betalningsmodul, Payment
module, som hanterar kommunikationen med informationssystemet hos den Bank i
England där kundens kreditvärdighet kontrolleras.
Om kunden är kreditvärdig, godkänns köpet och ett e-mail skickas till kunden med en
länk till den server på Buyonet, varifrån produkten kan laddas ned.
I Tabell 4 nedan, följer en sammanfattning av ett köp, där dels kundens handlingar
framgår samt dels de handlingar som utförs av informationssystemet, BuyonetOS. I
tabellen görs för varje handling referens till:
¾Den affärsgeneriska modellen, AGM (se avsnitt 2.5.6.2)
¾Samverkansgrafen (se Figur 52 i inledningen av detta kapitel)
¾Beskrivning av delprocessen (se Figur 59)

153

I samband med att detta e-mail skickas registrerar systemet dels eventuell bonus till partner och dels
BuyoBonus-poäng på kundens konto.

154

Frånsett eventuell support som kunden kan behöva om problem uppstår.
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Tabell 4 Sammanfattning av kundens respektive informationssystemets handlingar vid ett köp
Aktivitet

N avigering i
butik

K öp av
produkt

K undens handlingar

K unden söker efter produkter. O lika
varianter finns:
1. Sökfunktion. K unden anger ett
sökord
2. V älja baserat på produktkategori
3. V älja i bokstavsordning (produkt
eller leverantör)
4. N ya produkter. D e senast inkom na
produkterna
5. H eta produkter. D e för tillfället
m est sålda produkterna
N är kunden hittat en produkt att köpa
klickar m an på ”Lägg till kundvagnen”

Till kassa

N är m an är klar m ed sina köp klickar
m an på länken ”Till kassan”

B etalning

a) K unden fyller i ett
betalningsform ulär: nam n, adress, em ailadress, kreditkortinform ation.
b) K unden får även bekräfta att m an
tagit del av B uyonets Licensvillkor
c) K unden bekräftar genom att klicka
på ”B etala”

155

Se Figur 54.

156

Se Figur 52.

157

Se Figur 59.

System ets handlingar

Referens till
Faser
AG M 155

SamProcessgraf
verkans 157
-graf 156

B uyonetO S visar produktinform ation som m otsvarar den
sökning och selektering kunden
gjort

Erbjudande

2

N avigering

B uyonetO S registrerar köpet
och visar inform ation om de
produkter m an valt
B uyonetO S visar en översikt av
de produkter m an valt, sam t ett
betalningsform ulär
B uyonetO S processar de
uppgifter kunden registrerat och
skickar en betalningsförfrågan
via Paym ent M odule.
Paym ent M odule kom m unicerar
m ed banken i England, som i sin
tur skickar tillbaka inform ation
om kunden är kreditvärdig eller
ej.

B eställning
(O rder)

3

K öpa
produkt
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Tabell 4 Sammanfattning av kundens respektive informationssystemets handlingar vid ett köp
Aktivitet

K undens handlingar

B ekräftelse på
betalning

Inform ation
via e-m ail

K unden får ett e-m ail m ed dels en
referenskod och dels en länk (U R Ladress) till den produkt m an köpt.

K vitto

O m m an vill ha ett kvitto anger m an på
w ebbsidan den referenskod som
fram gick av e-m ailet
Leverans
K unden klickar på U R L-adressen (se e(nedladdning) m ail ovan) och väljer var m an vill spara
av produkt
ned produkten på sin dator
Installation

System ets handlingar

Referens till
Faser
AG M 155

SamProcessgraf
verkans 157
-graf 156

K ontrakt
En ny sida visas där kunden
inform eras om köpet har
godkänts eller ej:
G odkänt ➙ System et inform erar
om att ett e-m ail kom m er att
skickas snarast m ed en länk till
de produkter m an köpt.
Ej godkänt ➙ K öpet avbryts.
System et inform erar om
orsaken.
K ontrakt

5c-e

K öp
godkänt

--

System et skriver ut ett kvitto på
skärm en som kan skrivas eller
lagras av kunden.
En filöverföring sker från
B uyonets server till kundens
dator. D etta sker via en säker
SSL-förbindelse 158

K ontrakt

5c

Inform ation
om köp
skickas via
e-m ail
K vitto
skrivs ut

Leverans

6

Ö verföring
av produkt

-----

--

Installation
av produkt

K unden installerar produkten enligt
leverantörens installationsanvisningar.

158

SSL = Secure Socket Layer är en säkerhetsmekanism för dataöverföring via TCP/IP (se vidare Kalakota &
Whinston, 1996:247-249).
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Aktörer, uppdrag och kompetens
Eftersom denna process är helt automatiserad, ges det direkta stödet av
informationssystemet, BuyonetOS. Man kan se BuyonetOS som en agent för
verksamheten som agerar enligt förutbestämda regler. Indirekt får processen stöd av
flera interna aktörer och en extern aktör.
Webb Site Design ansvarar för butikens funktionalitet och utseende, samt att dessa
egenskaper implementeras i systemen. Viktiga kompetenser är en god känsla för
butikens innehåll och form. Hur ska butiken se ut för att kunderna ska ”komma in” och
inte minst komma tillbaka för att göra återkommande köp? Hur ska den ”skyltas” för
att upplevas som attraktiv ur kundernas perspektiv? Hur ska varorna kategoriseras och
hur ska de ”placeras ut” i butiken för att de ska vara lätta att hitta? Hur ska
köpprocessen implementeras, så att köpet upplevs både enkelt, säkert och
förtroendeskapande?
Utvecklingsavdelningens rolluppdrag består i att utveckla, underhålla och sköta
driften av BuyonetOS. När det gäller utveckling och underhåll så är det Webb Site
Design som ger enheten olika utvecklingsuppdrag. På veckomötet diskuteras och
prioriteras de önskemål om utveckling av systemen som finns. När beslut har tagits om
prioritering ger Webb Site Design ett produktuppdrag till utvecklingsavdelningen som
motsvarar aktuellt önskemål och de krav som är förknippade med detta. Självklara
kompetenser är att ha en god kunskap om den plattform (operativsystem,
nätverksprodukter, mm) och utvecklingsverktyg som man använder för utveckling av
BuyonetOS. Det räcker dock inte enbart med tekniska kunskaper. Man måste också ha
en bra kunskap om hur verksamheten bedrivs och specifikt hur köpprocessen ska
implementeras för att uppnå den känsla av enkelhet och säkerhet som är så viktigt för
en Internetbutik.
Utvecklingsavdelningen ansvarar även för driften av systemet. Att ha hög
tillgänglighet med så få driftsavbrott som möjligt, är av högsta vikt och här har
enheten ett viktigt uppdrag att kontinuerligt förvalta. Målet är 100 % tillgänglighet.
Banken i England är en extern aktör, vars uppdrag består i att kontrollera kundens
kreditvärdighet. I de fall som kunden befinns vara kreditvärdig ska Banken i England
ge kundens bank ett betalningsuppdrag, vilket innebär att köpebeloppet ska överföras
till Buyonet (egentligen Buyonets Bank). Banken i England ansvarar även för den
betalningsmodul som under köpet samverkar dels med BuyonetOS och dels med
bankens interna system.
Kunden är en viktig extern aktör, nämligen beställare, i köpprocessen. Eftersom
processen är helt automatisk gör kunden en stor del av jobbet, såsom att söka upp
produkter, beställa dem, initiera leverans159 och installera produkten. Beställning
innebär att ett produktuppdrag ges till Buyonet. Av detta uppdrag framgår vilka
produkter som Buyonet ska leverera till kunden, till vilket pris och övriga villkor detta
ska ske. Kompetensmässigt krävs det att kunden har en grundläggande datorvana och
är bekant med Internet och ”webben” som media.

159

Dvs överföring via Internet.
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Redan under själva köpprocessen kan det uppkomma problem som kunden ställs inför
och som han/hon vill ha hjälp med. Support har därför ett viktigt uppdrag även under
själva köpprocessen. Denna delprocess beskrivs i sin helhet i avsnittet nedan och jag
hänvisar till denna beskrivning.
5.2.2.5 Support

Supportprocessen för USA-marknaden skiljer sig från den som praktiseras för övriga
marknader. Jag beskriver här den supportprocess som gäller utanför USA.
Beskrivningen återfinns i Figur 60.
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Problem löst
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Figur 60 Beskrivning av delprocessen Support (utanför USA)
På Buyonets Internetsite finns en FAQ-tjänst160, där syftet är att ge kunden information
om de vanligaste problemsituationerna och hur man löser dessa. Om man trots detta
inte har fått en lösning på sitt problem eller i de fall där kunden inte känner till denna
tjänst, tar kunden kontakt med Buyonet direkt. Mer än 90 % av alla frågor skickas in
via e-mail och en mindre del kommer in via telefon och fax. Det första som händer är
att supportfrågan kategoriseras. Vissa typer av ärenden kan vara beröm, klagomål eller
allmänna synpunkter, dvs inga direkta supportfrågor. Dessa kategoriseras och sållas
bort från själva supportprocessen. Buyonet tar till sig även dessa synpunkter, men de
behandlas på ett annorlunda sätt.
När det gäller renodlade supportfrågor så är nästa aktivitet att ta fram ett
lösningsförslag. Om informationen inte är tillräcklig tar Buyonet kontakt med kunden
för att få mera information. När lösningsförslaget är klart skickar man detta till kunden
och förhoppningsvis är problemet löst i och med detta. I vissa fall måste flera
160

FAQ står för Frequently Asked Questions och är en webbaserad tjänst som syftar till att ge svar på
återkommande frågor.
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lösningsförslag tas fram innan kundens problem är löst. Det är vanligt att man måste
gå ”två varv” med kunden innan problemet fått sin lösning.
Om supportavdelningen märker att man får in många frågor inom samma område
försöker man, om möjligt, förändra systemet så att problemet elimineras. Detta kan
vara allt från direkta fel till modifieringar som underlättar köp- och leveransprocessen.
På detta sätt kan man säga att ett biresultat av supportprocessen är input till processen
Utveckling av webb.
Informationssystemstöd
Större delen av alla supportfrågor kommer in via e-mail och i de flesta fall sker
dialogen också med hjälp av e-mail. I vissa fall kommer förfrågningar in via fax eller
telefon och dessa medier används också under själva dialogen med kunden. Ibland kan
det vara enklare att förklara ett problem muntligt i telefon än att föra dialogen via email eller fax.
BuyonetOS registrerar alla händelser som sker under det att en kund är inne i
Buyonets butik. Detta kan vara till stor hjälp för att reda ut eventuella problem och det
finns speciella frågerutiner i BuyonetOS, som ger information baserat på dessa
händelser.
Aktörer, uppdrag och kompetens
Support är en intern aktör och ansvarar för att kunden får den hjälp och det stöd som
krävs för att han/hon ska bli nöjd och förhoppningsvis komma tillbaka senare för att
handla. Detta innebär att man hjälper till med alla frågor som berör köpprocessen,
fram till och med att produkten är installerad i kundens dator. Om det sedan är något
problem i samband med installationen eller användandet av produkten ligger detta
ansvar på leverantören av produkten. Här har Buyonet inget ansvar.
De personer som jobbar med support måste ha en mycket god kunskap om hur
BuyonetOS fungerar och hur köpprocessen är implementerad i systemet. I de fall där
teknikkunskaperna inte räcker till får man ta hjälp av Utvecklingsavdelningen.
Support är en avdelning vars erfarenheter är av stor betydelse för hela verksamheten.
Den input som Support får från kunder är av stor betydelse för att ständigt kunna
förbättra informationssystemen och processerna.
Supportprocessen i USA ser något annorlunda ut och detta beror på att man här tagit
hjälp av en extern aktör. Denna supporttjänst nås via ett 800-nummer161. Om detta
företag inte kan lösa problemet slussas man vidare till Buyonets USA-kontor. Skulle
problemet inte kunna lösas här heller skickas det vidare till Sverige-kontoret, som har
den högsta kompetensen inom området.

161

800 är USA’s motsvarighet till 020-nummer i Sverige, dvs samtalet är gratis.
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5.2.2.6 Utveckling av webb

Utvecklingsavdelningen har en informell utvecklingsprocess i nära samarbete med
övrig personal. Formellt får man ett utvecklingsuppdrag från avdelningen Webb Site
Design. Krav och funktionalitet kommuniceras oftast muntligt och under hela
utvecklingsprocessen har man en ständig dialog allteftersom resultatet växer fram.
I slutet av 1998 tog man fram en ny teknisk arkitektur162 för sitt webbsystem. Denna
inkluderar bland annat ett komponentbibliotek och hjälpprogram som gör att
förändringar av webbsystemet nu kan göras betydligt snabbare än tidigare. Ledtiden
för förändringar i webbsystemet var tidigare ett stort problem. Tiden från idé till
driftsättning går nu betydligt snabbare än tidigare, något som är viktigt för en
Internetbutik, där snabbhet i förändringar är en viktig konkurrensfördel.
Informationssystemstöd (IT-infrastruktur)
Som operativsystem för både utveckling och drift används Suns version av Unix, Sun
Solaris. Programmering sker helt och hållet i Java. För att hålla ordning på olika
versioner av källkod används ett av de versionshanteringsverktyg som ingår i Solaris.
Som databashanterare har man använt en gratisprogramvara; My-SQL. Vid denna
avhandlings tillkomst (våren 2001), håller man dock på att konvertera programvaran
för att stödja databasen Oracle.
Aktörer, uppdrag och kompetens
Utvecklingsavdelningens rolluppdrag består i att utveckla, underhålla och sköta
driften av BuyonetOS och avräkningssystemet. När det gäller utveckling och underhåll
är det Webb Site Design som ger enheten olika utvecklingsuppdrag. På veckomötet
diskuteras och prioriteras de önskemål om utveckling av systemen som finns. När
beslut har tagits om prioritering ger Webb Site Design ett produktuppdrag till
utvecklingsavdelningen som motsvarar aktuellt önskemål och de krav som är
förknippade med detta. Självklara kompetenser är att ha en god kunskap om den
plattform163 och de utvecklingsverktyg164 som man använder för utveckling av
BuyonetOS. Det räcker dock inte enbart med tekniska kunskaper för att utveckla goda
informationssystem. De som utvecklar informationssystem måste själva ha bra
kunskap om och förståelse för hur verksamheten bedrivs. Det är också viktigt att
kunna samverka med andra personer i verksamheten som har kunskap om hur
affärsprocessen ska implementeras (Goldkuhl, 1993).

162

Denna tekniska arkitektur är resultatet av en intern systemstrukturering (se vidare avsnitt 3.2.3).

163

Med plattform avses teknisk plattform i form av operativsystem, nätverksprodukter, mm. Denna tekniska
plattform motsvaras av det som i Figur 26 benämns IT-infrastruktur.

164

Med utvecklingsverktyg avses programmeringsspråk, olika hjälpprogram, mm.
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5.3 Analys av empiriska resultat
Denna analys sker i flera steg. Först utförs en sammanfattande värdering av
aktörsstrukturen och informationssystemarkitekturen. Därefter följer en redogörelse av
de önskvärda effekter NetShop vill uppnå med sin affärsprocess. I det avslutande
avsnittet värderas hur väl NetShop lever upp till dessa önskvärda effekter och på vilket
sätt aktörsstruktur och informationssystemarkitektur stödjer (och inte stödjer) dessa.
5.3.1 Sammanfattande värdering av aktörsstrukturen

I Figur 61 framgår en vy av samverkansgrafen165 där alla meddelanden tagits bort och
enbart aktörerna och dess eventuella informationssystem framgår. Samtidigt har jag
markerat de olika interna respektive externa aktörerna med grått så att aktörsstrukturen
framträder tydligare.
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Figur 61 Buyonet och dess aktörsstruktur
De olika interna aktörer (enheter) som tillsammans bildar Imaginatören Buyonet ses ur
ett samverkansperspektiv som en aktör bland övriga externa aktörer. Dessa externa
aktörer är:
¾Leverantörer som förser Buyonet med programvaruprodukter
¾Kunder som köper produkter av Buyonet
¾Partners som samarbetar med och förser Buyonet med kunder
165

Den ursprungliga samverkansgrafen framgår av Figur 52.
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¾Bank i England som
betalningstransaktionen

tar

hand

om

kreditkontroll

och

delar

av

¾Annonsbyrå som hjälper till med marknadsföring
¾Buyonet Service Inc som hjälper till med ekonomisk avräkning gentemot
leverantörerna
Under själva genomförandet av affärsprocessen, ”Erbjudande / Kontrakt /
Fullföljande” samverkar Imaginatören Buyonet, förutom med Kunden, enbart med
Banken i England. Man är helt beroende av den kärnkompetens som banken innehar,
nämligen att avgöra om en kund är kreditvärdig eller ej och att ge kundens bank ett
betalningsuppdrag. Detta uppdrag är tydligt och de problem som kan uppkomma är
framförallt av teknisk natur. Till viss del kan man säga att man är beroende av
kundens kompetens för att kunna handla på nätet. Denna påverkar till viss del i vilken
utsträckning det kan dyka upp problem som Support konfronteras med.
Övriga aktörer stödjer på olika sätt förutsättningarna för affärsprocessen (se Figur 54).
Dessa är Annonsbyrån, Leverantören, Marknad och Licensing. När det gäller
leverantörerna så är Buyonet starkt beroende av att ha ett stort nätverk. Detta för att
kunna uppfylla sitt mål att ha ett brett produktutbud. Många av leverantörerna är lokala
på sina marknader och har mindre starka varumärken, vilket gör att Buyonet blir en
viktig försäljningskanal för dem. På detta sätt utvecklas en symbiotisk relation där
Buyonet och leverantören är ömsesidigt beroende av varandra. Dessa relationer bildar
ett nätverk som utgör en viktig del av den imaginära organisationen Buyonet.
Partners utgör en intressant aktör som är involverad i den första fasen av
affärsprocessen, nämligen genom att koppla ihop en kund med Buyonet som
leverantör. Detta nätverk av partners förstärker bilden av Buyonet som en imaginär
organisation. Relationen mellan Imaginatören Buyonet och en Partner måste anses
som flyktig och det avtal som en partner ingår medför inga stora förpliktelser eller
åtaganden. Att bryta avtalet166 medför inte heller några direkta konsekvenser för en
partner, förutom att han/hon mister den provision som eventuella försäljningar skulle
bidragit med.
I avsnitt 3.3 redovisar jag ett antal egenskaper som karaktäriserar en imaginär
organisation (Chesbrough och Teece, 1996; Christie och Levary, 1998; Davidow och
Malone, 1992; Handy, 1995). Nedan följer en värdering av huruvida den imaginära
organisationen Buyonet, uppfyller dessa egenskaper.
Koncentration på kärnkompetens
Imaginatören Buyonets kärnkompetens består i att kunna förmedla digitala
produkter på Internet. Detta fokuserar man starkt på och tar hjälp av olika aktörer
för att dels skaffa ett stort produktutbud (Leverantörer) och dels en stor kundbas
(Partners). När det gäller marknadsföring bidrar Annonsbyrån med sin kärnkompetens inom marknadsföring, Banken i England med specialkompetens för att
kontrollera kreditvärdighet och Buyonet Service Inc när det gäller ekonomisk
avräkning gentemot leverantörer.
166

Dvs att partnern tar bort bannern från sin webbplats.
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¾ Flexibilitet
Här menas flexibilitet i form av att man inte är begränsad av fysiska platser och
komplexa överenskommelser i form av avtal.
Buyonet kan relativt enkelt placera ut en webbplats på andra marknader (fysiska
platser), vilket skulle kunna vara motiverat för att kunna garantera en större
tillgänglighet och leveranskapacitet. Här finns således en stor flexibilitet. Ska man
dessutom bygga upp en lokal organisation för support, krävs större insatser.
Överenskommelsen med aktören Partners kan anses vara flyktig men ändå
innehålla ett starkt incitament för båda parter. Även avtalen med Leverantörer har
enligt resonemanget ovan ett starkt incitament för båda parter. Dessa båda
överenskommelser kan anses flexibla och utgör samtidigt en ”vinna-vinnasituation” för båda.
Med övriga aktörer kan Imaginatören Buyonet anses ha stabila relationer och avtal.
¾ Opportunism
Här avses det faktum att olika aktörer i nätverket på kort varsel kan ändra
inställning till samarbetet och minska sitt engagemang. Detta hör ihop med
egenskapen flexibilitet och måste i Buyonets fall anses gälla aktören Partners.
Orsaken till detta är flera:
o oftast finns det inte några personliga relationer mellan Buyonet och en Partner
o om partnerns webbplats inte får många besök, leder detta till ett motsvarande
lågt antal ”förmedlingar” och därmed lite provisionsintäkter, vilket givetvis
minskar intresset från Partnerns sida.
¾ Teknologi
Kommunikationsnätverk i form av Internet och webbteknik är en absolut
förutsättning för Buyonets affärsprocess och är därmed grundläggande för den
imaginära organisationen Buyonets existens. Internet utnyttjas optimalt för att
möjliggöra samverka mellan de olika aktörerna.
¾ Förtroende
Att bygga upp ett starkt förtroende mellan olika aktörer inom nätverket är viktigt
för Buyonet. Med tanke på att man inte har personlig kontakt med Leverantörer
och Partners utgör detta en speciell utmaning. Relationen mellan Buyonet och
Partners är som tidigare nämnts relativt flyktig och detta påverkar också
förtroendet. Incitamentet är dock betydligt större från båda parter när det gäller
relationen mellan Buyonet och Leverantör. Det är strategiskt viktigt för Buyonet att
ha kontakt med många leverantörer och erbjuda ett stort utbud av programvaror
och för många mindre leverantörer utgör Buyonet en viktig försäljningskanal. Här
finns alltså ett ömsesidigt beroendeförhållande och i de flesta fall har båda parter
mycket att vinna på ett gott samarbete och goda relationer. Buyonet är noga med
att den ekonomiska avräkningen hanteras på ett klanderfritt sätt, både gentemot
Leverantör och Partners. För att stärka denna trovärdighet har Buyonet anlitat ett
oberoende revisionsföretag som kontrollerar försäljningen och avräkning.
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¾ Avsaknad av gränser
Här är det framförallt relationen till Partners som gör att Buyonet kan sägas ha
denna egenskap. Den flyktighet som finns i relationen mellan Buyonet och Partners
gör det svårt att avgöra vad som är innanför eller utanför den imaginära
organisationens gränser. I detta fall passar följande citat väl in:
”För en utomstående observatör förefaller den nästan konturlös, med
genomträngliga och ständigt föränderliga gränsytor mellan företaget, leverantörer
och kunder.”
(Davidow och Malone, 1992:5-6).
Hedberg et al (1994:23) uttrycker detta som att den imaginära organisationen
verkar större än den är och är resursrikare än vad den normalt kan redovisa.
5.3.2 Sammanfattande värdering av informationssystemarkitekturen

I Figur 62 framgår en vy av samverkansgrafen167 där alla meddelanden tagits bort och
enbart informationssystem och aktörer framgår. Denna figur är snarlik Figur 61 men
med den skillnaden att samverkan mellan informationssystem är tydliggjord istället för
samverkan mellan aktörer. De informationssystem som samverkar under själva
köpprocessen, Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande, är
¾Kundens webbläsare
¾BuyonetOS
¾Payment Module
¾Bankens system i England
Mellan framförallt BuyonetOS och kundens webbläsare sker en frekvent samverkan
och mellan systemen skickas ett antal meddelanden som beskrivits tidigare. Under
själva betalningsfasen är även Payment Module och bankens system inblandade. För
att ett köp ska kunna fullföljas krävs att både IT-infrastrukturen och
informationssystemen fungerar på ett klanderfritt sätt. Under den första fasen av
köpprocessen kan även en Partners webbsystem vara inblandat i form av att kunden
”surfar in” på Buyonets webbplats via dennes bannerlänk.
E-mail är ett mycket viktigt verktyg för att Support ska kunna utföra sina uppgifter.
Ingen datoriserad samverkan sker dock med andra system.

167

Den ursprungliga samverkansgrafen framgår av Figur 52.
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Figur 62 Buyonet och dess informationssystemarkitektur
De övriga informationssystemen stödjer på olika sätt antingen förutsättningarna för
affärsprocessen eller administration efter själva genomförandet av den. Till den
förstnämnda typen hör Leverantörens IS och Utvecklingssystemet som stödjer
delprocesserna Produkthantering och Utveckling av webbsystem. Leverantörens IS är
inblandat under själva överföringen av en masterkopia. Detta kan ske via e-mail eller
något annat kommunikationsprotokoll, men den vanligaste formen är att Leverantören
skickar en CD. Själva samverkan är inte tidskritisk, dvs om något skulle gå snett kan
man göra om överföringen utan att det blir några direkta konsekvenser.
Utvecklingssystemet är samlingsnamnet för de utvecklingsverktyg som
Utvecklingsavdelningen använder för att vidareutveckla BuyonetOS. Det är uppenbart
att dessa system och verktyg måste fungera på ett effektivt sätt, men man kan inte
säga att de är en del av Buyonets informationssystemarkitektur.
De informationssystem som stödjer de rent administrativa rutinerna är
Avräkningssystemet och Ekonomisystemet. Avräkningssystemet är ett kritiskt system
som ligger till grund för att leverantörerna ska få korrekt ersättning för de
programvaror som Buyonet sålt. Samverkan är inte automatiserad utan de
meddelanden som skickas från BuyonetOS och banken i England måste behandlas till
stor del manuellt. Ekonomisystemet kan betraktas som en ”isolerad ö”, där ingen
automatiserad samverkan sker med övriga system.
Buyonet har inte arbetat efter någon uttalad arkitekturstrategi för den externa
systemstruktureringen. När det gäller den interna systemstruktureringen har man haft
en uttalad komponentsyn (se avsnitt 3.2.3 för diskussion om intern och extern
systemstrukturering). Den interna arkitekturen gjordes nyligen om och man kan säga
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att man utvecklade ett nytt BuyonetOS baserat på de moduler och komponenter som
då togs fram. Syftet var att öka förändringsbarheten och förkorta ledtiderna i
utvecklingsprocessen så att förändringar snabbt skulle kunna implementeras. Man kan
konstatera att man lyckats bra med denna målsättning och BuyonetOS är idag ett
flexibelt och lättanpassat system.
Tittar man på Buyonet från ett intraorganisatoriskt perspektiv och hur BuyonetOS
stödjer affärsprocessen, så är det en integrerad lösning med en central databas.
Informationen ses som en gemensam resurs i hela verksamheten. Här kan man se stora
likheter med IRM-strategin (Martin, 1989; Swende, 1989; Ward och Griffiths, 1996).
Ur ett interorganisatoriskt perspektiv168 så sker meddelandesamverkan mellan
Kundens webbläsare ↔ BuyonetOS ↔ Payment Module ↔ Banksystem i England.
Här förfogar varje IS över sin egen databas och varje aktör är ansvarig för respektive
IS. Denna informationssystemarkitektur har stora likheter med VBS-strategin
(Hugoson, 1990;1991).
I bilaga 4 återfinns en system- och ansvarsmatris där ansvaret för informationssystem
framgår och vilka delprocesser dessa stödjer.
5.3.3 Önskvärda effekter med Buyonets affärsprocess

Som en del av fallstudien har en målanalys med tillhörande problem och styrkeanalys
gjorts. Enligt tidigare resonemang (se avsnitt 2.5.6) likställer jag mål med önskvärda
effekter. Resultatet av denna analys är en sammanfattande värdering där jag för varje
primär önskvärd effekt169 tar upp relaterade problem och styrkor. Resultatet av
målanalysen framgår av målgrafen i Figur 63, problem- och styrkegrafer återfinns i
bilaga 5 och den sammanfattande värderingen i bilaga 6.

168

Dvs ur den imaginära organisationens perspektiv.

169

Dessa är hög försäljning, låga kostnader och hög kvalitet.
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Figur 63 Målgraf som illustrerar önskvärda effekter av Buyonets affärsprocess
Buyonet är ett renodlat försäljningsföretag och det övergripande målet är att ha en Hög
försäljning (M6) och Låga kostnader (M37). Tillsammans ger detta en hög marginal.
För att uppnå det höga försäljningsmålet har man formulerat några sekundära
delmål170:
¾Kunden ska få en ”förstklassig, lokalanpassad köpupplevelse” (M28).
¾En effektiv marknadskommunikation (M35) där målet är att finnas på många
olika marknader i världen. En kund kan välja mellan sex olika språk.
¾Tjänsterna ska ha en hög kvalitet (M29). Detta leder till ett högt förtroende hos
kunderna (M33), som i sin tur leder till stark lojalitet (M34) mellan kunden och
Buyonet. Förhoppningen är att detta i sin tur leder till en hög grad av
återkommande köp.
För att uppnå det primära delmålet Hög kvalitet (M29), har man satt upp ett
antal sekundära delmål. Dessa är:
¾En väl fungerande supportavdelning (M36)
170

Dessa primära delmål har ledningen i Buyonet valt ut som de viktigaste för verksamheten att uppnå.
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¾Det ska vara enkelt och effektivt att navigera i webbutiken (M31)
¾Det ska gå snabbt att ladda ned programvaran (M30)
¾Man ska ha en hög säkerhet (M32)
¾En hög teknisk och språklig kvalitet på webbutiken (M2, M1)
5.3.4 Sammanfattande värdering av önskvärda effekter

Den sammanfattande värderingen som framgår av bilaga 6 utgör en analys av hur IS
och aktörer stödjer (styrkor,
Sx) respektive inte stödjer (problem, Px)
affärsprocessen, i den imaginära organisationen Buyonet, i syfte att nå de primära,
önskvärda effekterna. Nedan följer en diskussion runt denna analys.
Önskvärd effekt: Hög försäljning
Det övergripande målet är att ha en mycket hög försäljningsvolym. Detta krav ska ses
mot bakgrund till att man har relativt låga marginaler på de produkter man säljer. Detta
beror i sin tur på att man vill hålla ett lågt pris mot kund och samtidigt ge
leverantörerna en så stor del som möjligt. Med låga marginaler krävs en hög
försäljningsvolym. Här finns några stora och svårtacklade problem. Det krävs mycket
stora resurser, och är därmed kostsamt, att ha en effektiv markandskommunikation på
så många olika marknader som Buyonet opererar på. Detta har varit högst upp på
agendan för de flesta Internetföretag och är en av de största orsakerna till att dessa
företag går med förlust (Evans och Wurster, 1999). Upp till 60-70 % av dessa företags
omsättning återinvesteras i marknadsföring. Buyonet har gjort mätningar där man sett
ett mycket starkt samband mellan lyckade marknadsföringsaktiviteter och ökad
försäljning. Man kan därför på starka grunder anta att försäljningen skulle öka markant
i takt med ökade insatser på marknadsföringsområdet. Även om man koncentrerar sig
på vissa nyckelmarknader krävs dock stora investeringar i marknadsföring. Detta
medför att man har begränsade möjligheter att marknadsföra (P26) sitt varumärke. Det
är dessutom svårt att få avtal med de stora leverantörerna som har starka varumärken
(P23). Dels är dessa företag försiktiga när det gäller att störa sina befintliga
försäljningskanaler171 (P1) och dels ser de ett mindre behov av den tjänst som Buyonet
erbjuder. I kraft av sitt starka varumärke skulle de själva kunna sälja via nätet och nå
en stor del av marknaden. Dessa problem har att göra med aktörerna Licensing,
Marknad och på sätt och vis de Leverantörer som man vill ha men inte kan få.
Samtidigt får man inte glömma bort att en av Buyonets styrkor är att man har en väl
fungerande webbutik som är lokalanpassad på sex olika språk (S2) och erbjuder köp i
22 olika valutor (S3). Det var bl.a. denna höga lokalanpassning (S1) som gjorde att
man under 1999 rankades som den nionde bästa webbplatsen172 i Europa inom
171

Benämns på engelska ”channel conflict”. Buyonets affärsmodell, möjliggjord av den infrastruktur som
Internet utgör, utmanar de befintliga modeller som finns i form av distributions- och försäljningskanaler. De
största och mest välkända varumärkena inom mjukvarubranschen har väl fungerande sådana kanaler. Att
övergå till försäljning via Buyonet skulle allvarligt skada denna etablerade modell i form av minskad
försäljning och minskade marginaler. Denna risk är många gånger för stor för att man ska våga ta steget.

172

Utvärderingen, som hade namnet ”The best of Europe’s eCommerce”, gjordes av analysföretag Forrester
Research Inc. och publicerades i augusti 1999.
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segmentet företag-till-konsument. Här har aktören Webb Site Design utgjort ett starkt
stöd, då man har ansvaret för butikens utformning och innehåll.
Partnerskapsprogrammet (S16) är en annan styrka som utgörs av ett nätverk av
tipsande Partners. Genom dessa kanaler slussas kunder till webbutiken, som annars
inte skulle ha uppmärksammat den. Genom att utöka detta nätverk påverkas
försäljningen positivt.
Ett annat problem är att det finns begränsad information om vissa produkter (P20). Det
kan vara svårt att avgöra produktens syfte och funktionalitet med hjälp av den relativt
kortfattade information som ges. Detta skulle i vissa fall kunna leda till minskad
försäljning. De aktörer som skulle kunna påverka detta är dels Leverantören själv,
men även Licensing och Webb Site Design skulle kunna kräva mera information från
Leverantören och se till att denna publiceras och delges en potentiell kund.
Önskvärd effekt: Hög kvalitet
Målet att ha hög kvalitet i de tjänster man erbjuder är högt prioriterat av Buyonet.
Detta mål ger stöd åt den uttalade målformuleringen att erbjuda ”En förstklassig
lokalanpassad köpupplevelse”173, samtidigt som det medför att kunderna får ett högt
förtroende för företaget, som i sin tur leder till en stark lojalitet. Denna lojalitet bidrar
till att antalet återköp ökar och stödjer därmed målet med hög försäljning. Bland de
problem som finns återgivna i den sammanfattande värderingen är de flesta kopplade
till själva köpprocessen, dvs Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande174.
I samband med betalning (P16) kan problem uppkomma, som framförallt beror på
bristande samverkan mellan informationssystemen. Betalningstransaktionen är kritisk
och måste genomföras i sin helhet med hög säkerhet. Detta samtidigt som man kan
konstatera att det under denna fas är ett antal informationssystem (se nedan)
inblandade. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk och brister det någonstans i
denna kedja så misslyckas transaktionen. Detta skapar osäkerhet hos kunden som i sin
tur tar kontakt med Support. Problemet är således kopplat till
informationssystemarkitekturen och samverkan mellan kundens webbläsare,
BuyonetOS, Payment Module och banksystemet i England. Man är dessutom
beroende av att IT-infrastrukturen fungerar klanderfritt. Detta gäller framförallt
förbindelsen mellan Payment Module och banksystemet i England. Det händer att
denna förbindelse bryts. Här är man beroende av externa aktörer; dels de
operatörer175 som är ansvariga för IT-infrastrukturen och dels ansvariga för bankens
system. Man kan konstatera att Buyonet har svårt att påverka dessa externa aktörer.
Ett av de största kvalitetsproblemen Buyonet har är kopplat till leveranskapaciteten,
dvs överföringen av programvaran till kundens dator (P8). Under de senaste åren har
programvaror blivit alltmer komplexa och detta tar sig bland annat uttryck i dess
173

Med förstklassig köpupplevelse menas att själva köpet i sig är det primära och att produktupplevelse är mera
sekundärt.

174

För mera detaljerad information om dessa problem, hänvisar jag till (Lindberg, 2000:71-73).

175

Här avses olika Internetoperatörer och andra organisationer som är ansvariga för Internets säkerhet, pålitlighet
och robusthet.
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filstorlek. Det är idag inte ovanligt att en programvaras filstorlek är upp till 50 M-byte
och däröver. Med tanke på att en stor del av Buyonets kunder är privatpersoner med
vanliga modemuppkopplingar mot Internet, blir detta ett problem och en
begränsning176. Antag att man har en modemanslutning med en bandbredd på 19,200
bit/sekund. Detta innebär en effektiv kapacitet på cirka 2000 byte/sekund. Att överföra
en fil med storleken 50 M-byte skulle ta 25,000 sekunder (6 tim 57 min) och är
förknippat med stora problem. Om man bortser från att tiden för överföringen är
extremt lång så är dessutom sannolikheten för att överföringen avbryts mycket stor.
Vissa Internetoperatörer har också begränsningar i hur stora filer man kan överföra.
Man kan heller inte bortse från kostnaden för själva överföringen, när överföringstiden
ökar. Begränsning i bandbredd är alltså ett stort problem som orsakar många frågor till
Support. Buyonet har dessutom försäljning till ett stort antal länder (c:a 130 länder)
och många av dessa har betydligt sämre utbyggd infrastruktur än den vi är vana vid i
Sverige och andra länder i Europa och USA.
Effekten av detta problem är att förbindelsen ofta bryts mellan kundens webbläsare
och BuyonetOS, dvs problemet är relaterat till informationssystemarkitekturen. Under
själva överföringen måste de samverkande informationssystemen fungera klanderfritt,
samtidigt som förbindelsen mellan datorerna, dvs IT-infrastrukturen177, måste vara
intakt. Eftersom det är ett vanligt problem har Buyonet utvecklat en speciell modul i
BuyonetOS, Download Manager, som kontrollerar och övervakar överföringen. Om
ett avbrott sker kan överföringen påbörjas där avbrottet skedde och kunden behöver
inte börja om på nytt. Buyonet har på detta sätt försökt motverka tillkortakommanden i
IT-infrastrukturen i syfte att höja kvaliteten. De interna aktörer som direkt påverkat
denna situation är Webb Site Design och Utvecklingsavdelningen. De externa
aktörer som är involverade, Kunden och olika operatörer, har Buyonet mycket små
möjligheter att påverka.
Ibland händer det att kunden väljer fel version av programvaran (P10), dvs en version
som inte är avsedd för den dator och/eller det operativsystem som kunden har. Här får
man anse att det framförallt är kundens okunskap som är orsaken. Till viss del skulle
kanske produktinformationen kunna förbättras och i så fall borde Licensing ställa
högre krav vid avtalstillfället på Leverantören. Givetvis har Webb Site Design ett
stort ansvar för butikens innehåll och borde vara en aktiv kravställare i detta
sammanhang.
Ett annat problem som kan dyka upp är att kunden efter genomförd leverans inte kan
installera programvaran (P15). Orsakerna kan vara flera och är därmed relaterade till
olika aktörer och olika delar av informationssystemarkitekturen:
¾Leverantören har skickat en felaktig masterkopia.
¾Programvarufilen har av någon anledning blivit korrupt och skadad vid
överföringen och problemet måste därför hänföras till IT-infrastrukturen.
¾Kunden har begränsade kunskaper om hur installationen ska gå till. Detta kan
mycket väl beror på att Leverantören gett för dålig information om produkten
176

Man kan inte ha programvaror med alltför stor filstorlek i sitt sortiment.

177

De olika nätverk och programvaror som är inblandade i kommunikationen.
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och hur den ska installeras. Återigen har Licensing och Webb Site Design ett
ansvar för att tillräckligt bra information kan ges till kunden.
Buyonet har som målsättning att ha ett stort utbud av programvaror och därmed har
man avtal med många leverantörer. Dessa är många gånger lokala på sin marknad och
inte så kända globalt. Som nämndes ovan i samband med värderingen av den
önskvärda effekten Hög försäljning, så är det problem att få avtal med de mest kända
leverantörerna som har starka varumärken. Det kan därför vara svårt att verifiera
kvalitén och seriositeten hos de Leverantörer man tecknar avtal med (P18). Oftast har
man ingen personlig kontakt med leverantören utan förhandlingar och diskussioner
sker via e-mail, ibland via telefon och fax. Man försöker verifiera kvaliteten med hjälp
av referenser och olika utvärderingar av programvaran i facktidningar, men man anser
sig inte ha tillräckliga resurser att själv testa dem. Det kan därför dyka upp
programvaror som har mindre bra kvalitet och funktionalitet i Buyonets produktutbud.
Rent formellt har man inget ansvar för programvaran utan detta faller helt och hållet på
Leverantören. Man kan dock inte bortse från att produkter med mindre bra kvalitet,
ger dåligt rykte åt Buyonet och sänker dess kvalitetsstämpel. Licensing har en viktig
roll att minimera dessa effekter, genom att ha en noggrann urvalsprocess.
Att ha en webbutik på nätet har stora likheter med en vanlig butik i den bemärkelsen
att man ofta ”skyltar om”, har olika typer av erbjudanden och testar nya tjänster och
varianter av befintliga tjänster. För att kunna genomföra sådana förändringar snabbt
och effektivt har Buyonet valt att ha en egen Utvecklingsavdelning (S17 och S23),
vilket är en stor styrka i den konkurrens som råder inom branschen. Avgörande
faktorer är den kompetens som Utvecklingsavdelningen innehar och att de metoder,
tekniker och utvecklingsverktyg178 som de använder är bra och effektiva. Webb Site
Design har ansvaret för att relevanta förändringar görs, dvs att rätt krav på och
önskemål om förändringar ställs.
För att uppnå det uttalade målet att kunden ska få en förstklassig, lokalanpassad
köpupplevelse har man fokuserat på ett antal stödjande områden. De styrkor detta
medfört är:
¾En väl fungerande Supportavdelning som kan ge personlig och kompetent
support och service (S22, S5, S21, S20). E-mail är ett viktigt verktyg i
utförandet av dessa supporttjänster.
¾Buyonet har satsat på att få in personer med olika nationalitet och kulturell
bakgrund. Detta mot bakgrund av att man opererar på så många marknader och
erbjuder kunden att välja mellan sex olika språk och tjugotvå valutor (S5, S2
och S3). De interna aktörer som berörs är framförallt Webb Site Design och
Support.
¾Buyonet vill ha ett brett produktutbud och en webbutik som är bekväm och
effektiv att handla i (S4 och S24). Här har Licensing och Webb Site Design ett
stort ansvar; Webb Site Design såsom kravställare på BuyonetOS och
Utvecklingsavdelningen såsom implementatör av dessa krav.

178

Det som kallas Utvecklingssystem och är en del av IT-infrastrukturen.
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Önskvärd effekt: Låga kostnader
Buyonets helt automatiserade affärsprocess bidrar generellt sett till en mycket låg
kostnadsnivå. Detta kommer att framgå när jag beskriver styrkor nedan. Detta primära
mål hade alltså inte varit speciellt svårt att uppnå om de två problem jag nu tänker
beskriva, inte funnits.
Det första hör ihop med ett annat mål, nämligen att finnas som en global aktör inom
sitt område och därmed existera på många olika marknader. För att lyckas med detta
krävs stora resurser inom marknadsföring (P24), vilket i sin tur medför höga
kostnader. I praktiken medför dessa höga kostnader att möjligheterna för
marknadsföring begränsas (P26) och man måste vara smart, kreativ och effektiv i de
åtgärder man genomför. Marknad är den interna aktör som har ansvaret för
marknadsföringsåtgärderna. Det andra problemet har att göra med det faktum att ökad
försäljning leder till ökad support. Eftersom Buyonet satsar på kvalitativ och personlig
support, medför detta att fler personer måste engageras i takt med att försäljningen
ökar. Ungefär vart femte köp medför någon form av supportinsats (P25). Till viss del
kan återkommande supportfrågor automatiseras genom antingen standardiserade
mailsvar eller via den FAQ-tjänst som Buyonet har på sin webbplats. Den helt
automatiserade affärsprocessen som Buyonet har medför en mycket låg kostnadsnivå.
Dessa två problem begränsar dock marginalerna.
Som diskuterades ovan så medför annars den helt automatiserade affärsprocessen (S9)
låga marginalkostnader (S8). Detta beror på att man säljer en digitaliserbar produkt
(S7), som dels kan levereras till kund via Internet (S15, S19) och dels reproduceras i
all oändlighet. Detta i sin tur ger upphov till ett ”oändligt, virtuellt lager” (S6), där
lagerkostnaden är praktisk taget noll (S13). Dessa styrkor hör ihop med att
produkttypen man säljer är digitaliserbar. Det är därför svårt att peka ut någon specifik
aktör eller något informationssystem som bidrar till denna styrka. Självklart så
hanterar BuyonetOS försäljningen av dessa digitala produkter, men styrkan hör mera
ihop med den affärsidé man valt; ”Att sälja och distribuera digitala produkter över
Internet”.
Buyonet har valt att enbart erbjuda betalning med kreditkort (S10). Detta bidrar starkt
till den automatiserade affärsprocessen, men medför också att man inte behöver någon
faktureringshantering eller kundreskontra (S11). Offerthantering, avtal179 och
orderhantering sköts automatiskt av BuyonetOS. Detta ger upphov till mycket låga
administrativa kostnader (S12). Affärsprocessen Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande
och BuyonetOS hör intimt samman och bidrar till denna styrka. Samverkan mellan
informationssystemen är helt avgörande för att denna process ska fungera. Denna
informationssystemarkitektur utgörs av kundens webbläsare, BuyonetOS, Payment
Module och banksystemet i England.

179

Liktydigt med Erbjudande och Kontrakt i köpprocessen.
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I detta kapitel kommer jag att jämföra resultaten från de båda fallstudierna och ytterligare
analysera resultatet av denna jämförelse. Jämförelsen kommer att baseras på ett antal
kriterier som utkristalliserades under mina teoristudier, se kapitel 3. Min avsikt är att
analysera hur vissa egenskaper, baserat på dessa kriterier, stödjer de önskvärda effekter
som fallstudieföretagen formulerat avseende sina respektive affärsprocessers
genomförande. Analysen ska också leda fram till generella slutsatser180 och en diskussion
om hur dessa egenskaper stödjer affärsprocessen och de önskvärda effekter man vill
uppnå, vilket också är denna avhandlings mål.
Analysen görs med hjälp av ett antal jämförande kriterier avseende informationssystemarkitektur och aktörsstrukturen. Dessa kriterier är:
Tabell 5 Kriterier för informationssystemarkitektur och aktörsstruktur som grund för
jämförande analys
Informationssystemarkitektur
Arkitekturprincip
Informationssystemsamverkan
Syn på data och ansvar för data, informationssystem och informationssystemarkitektur
Organisations- och verksamhetsförändring i relation till informationssystem181
Aktörsstruktur
Avtalsformer, rolluppdrag och avsaknad av gränser
Förtroende och opportunism
Kärnkompetens182
När det gäller kriterierna för informationssystemarkitektur hänvisar jag till min
beskrivning i avsnitt 3.2.3 och avseende kriterier för aktörsstruktur till avsnitt 3.3.
Det är svårt att göra en strikt strukturering av hur egenskaperna hos nämnda kriterier
stödjer de önskvärda effekter man vill få ut av affärsprocessen. Det finns kopplingar och
samband som gör att det finns vissa överlappningar i den analys som följer.

180

I avsnitt 2.4 diskuterar jag vilken grad av generaliserbarhet som kan nås i en komparativ flerfallsstudie av detta
slag. Jag kommenterar även detta i avsnitt 7.2.

181

Detta kriterium innefattar också kriteriet ”Organisationsstruktur i relation till IS” (Axelsson, 1998:98). Enligt de
begrepp som jag använder i denna avhandling är organisationsstruktur synonymt med aktörsstruktur.

182

Dels identifiering av den egna kärnkompetensen och dels kärnkompetens som kriterium vid val av partner.
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6.1 Informationssystemarkitektur
I detta avsnitt tittar jag framförallt på vilka övergripande riktlinjer och principer man har
arbetat efter, när det gäller strukturering av informationssystem och hur dessa ska
samverka. När det gäller informationssystemsamverkan så gör jag en djupare analys av de
samverkansgränssnitt som finns och karaktären hos dessa. Ansvarsfrågor när det gäller
data, informationssystem och informationssystemarkitektur behandlas och hur dessa
påverkar verksamheten och affärsprocessen. Som sista kriterium tittar jag på hur
förändringar i verksamhet och organisation relateras till de informationssystem man har.
6.1.1 Arkitekturprincip

Karaktärisering av NetShop
NetShop har en uttalad interorganisatorisk informationssystemarkitektur. Som tidigare
nämnts är denna typ av arkitektur VBS-liknande, vilket innebär att informationssystemarkitekturen bildar en struktur av avgränsade och oberoende informations-system.
För att kunna koordinera verksamheten inom ramen för den totala affärsprocessen, krävs
att informationssystemen samverkar med varandra via datoriserade meddelanden. I Tabell
6 framgår183 hur väl den imaginära organisationen NetShops interorganisatoriska arkitektur
stämmer överens med de idealtypiska kriterierna för VBS-strategin (Axelsson och
Goldkuhl, 1998:206). Det är bara när det gäller det uttalade ledningsansvaret för
samverkan och den totala informations-systemarkitekturen, som man finner en avvikelse.
Att det är så stor överensstämmelse är naturligt med tanke på att de samverkande aktörerna
är självständiga och autonoma företag som ansvarar för sin egen verksamhet. Detta
självbestämmande och denna autonomitet är grunden i VBS-strategin och är också orsaken
till att den imaginära organisationen NetShop inte har ett uttalat ledningsansvar för
samverkan och informationssystemarkitektur. Här finns en inbyggd motsättning som också
tas upp av Magoulas och Pessi (1991:24). Det som förenar de olika aktörerna är den
gemensamma affärsprocessen och hur denna kan genomföras på ett så effektivt sätt som
möjligt och med en hög kvalitet.

183

I Tabell 6 sker en upprepning av kriterierna som omnämns i Tabell 5. Syftet är här att visa på likheten mellan
NetShops interorganisatoriska arkitektur och de idealtypiska kriterierna för VBS-strategin.
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Tabell 6 Jämförelse mellan idealtypskriterierna för VBS-strategin och NetShops
interorganisatoriska arkitektur
K riterier

V BS-strategin 184

A rkitekturprincip

V erksam hetens inform ationsförsörjning är uppbyggd
kring en struktur av avgränsade, autonom a
inform ationssystem

Syn på data

Ö verensstäm m else (=Ja) m ed
NetShop

Inform ationen ses som en viktig resurs och varje
verksam hetsfunktion förfogar över sin egen

Ja

Ja

Inform ationssam verkan

Inform ationssystem en sam verkar m ed varandra via
Ja, förutom i de fall där datoriserad
datoriserade m eddelanden, dvs m eddelandesam verkan sam verkan ännu ej är etablerad

A nsvar för data, inform ationssystem och inform ationssystem arkitektur

A nsvar för verksam hetsfunktionen innebär också
ansvar för inform ationsförsörjningen

V arje aktör ansvarar för
inform ationsförsörjningen

Ledningen ansvarar för sam verkan och
inform ationssystem arkitektur

Ingen uttalad aktör som tar ansvar
för sam verkan och den totala
inform ationssystem arkitekturen

Förändring kontra stabilitet

Inform ationssystem en skall kunna förändras och
anpassas inom ram en för sam bandsstrukturen och
oberoende av andra funktioners inform ationssystem

Ja

Sam bandsinform ation är relativt stabil över tiden
Tillgänglighet och spridning av D et finns endast lokala databaser som är kopplade till
data i verksam heten
verksam hetsavgränsande inform ationssystem
V arje inform ationssystem stödjer en avgränsad del av
verksam heten
Tillgänglighet och spridning av data är begränsad och
definierad genom sam bandsinform ation
O rganisationsstruktur i relation Inform ationssystem en skall vara beroende av
till inform ationssystem
ansvarsstrukturen
O rganisations- och verksam hetsförändring i relation till
inform ationssystem

Förändringar i verksam hets- och ansvarsstruktur bör
leda till m otsvarande förändringar av
inform ationssystem

Ja, varje inform ationssystem har sin
egen lokala databas
Ja, varje inform ationssystem är
kopplad till respektive aktörs
verksam het
Ja

Ja
Ja

Inform ationssystem skall kunna förändras och
anpassas inom ram en för sam bandsstrukturen och
oberoende av andra funktioners inform ationssystem
184

Observera att det som i tabellen benämns verksamhet avser hela den imaginära organisationen NetShop.
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K riterier

V BS-strategin 184

Sam band m ellan databaser och
applikationer

D et förekom m er inga gem ensam m a databaser och
inte heller någon korsvis läsning eller uppdatering

Ja

M an skiljer på sam bandsinform ationen och lokal
inform ation

Ja

D atabas och applikation är sam m anhållet i ett
autonom t inform ationssystem

Ja

D ubbellagring kan förekom m a

Ja

Lokal lagring av data sker inom varje autonom t
inform ationssystem

Ja

D atabeskrivning

D et upprättas inform ationskontrakt som beskriver
sam bandsinform ationen m ellan olika
verksam hetsfunktioner

Ja

D riftm iljöer

D et kan förekom m a flera driftm iljöer i en och sam m a
verksam het

Ja

Sårbarhet

D et oberoende inform ationssystem strukturen leder till
en låg sårbarhet

Ja
Tilläm pningarna är dock extrem t
tidskritiska där kraven på snabb
överföring och tillgänglighet är
stora (24 tim m ar)

D atastrukturering och
datalagring

Ö verensstäm m else (=Ja) m ed
NetShop

NetShop har ingen uttalad arkitekturstrategi, utan denna har vuxit fram i takt med att man
valt att samarbeta med olika externa aktörer. Affärsprocessen är av central betydelse, där
det är viktigt att varje aktör vid rätt tidpunkt får tillgång till den information som krävs för
att man ska kunna utföra sin uppgift. De verksamhetsbegrepp som ligger till grund för
kommunikationen måste vara kompatibla och ha samma innebörd för de olika aktörerna.
Den information som överförs utgör grunden för samverkan i form av tidsmässig
synkronisering och koordinering av aktiviteter.
Karaktärisering av Buyonet
Inte heller Buyonet kan sägas ha någon uttalad arkitekturstrategi för den externa
informationssystemarkitekturen. Man har istället fokuserat på intern systemstrukturering i
syfte att få en struktur av moduler och komponenter som underlättar kontinuerlig
vidareutveckling av BuyonetOS. Med underlätta menas här att kunna göra snabba
förändringar med god kvalitet. I avsnitt 3.2.3 diskuterar jag skillnaderna mellan extern och
intern systemstrukturering (se specifikt Figur 25). Båda typerna av strukturering har som
ett huvudsyfte att minska komplexitet och öka förändringsbarhet (Axelsson och Goldkuhl,
1998; Axelsson, 1998; Ahlsén, 1994), något som är ett stort problem både vid utveckling
och förändring av enskilda informationssystem (Brooks, 1986) och samverkan mellan
informationssystem. I Figur 25 illustreras schematiskt skillnaden mellan dessa båda
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struktureringsprinciper. Intern systemstrukturering tar utgångspunkt i konstruktionen av
det enskilda informationssystemet där design, implementering, förändringsbarhet och
återanvändning är i fokus, medan extern systemstrukturering utgår från verksamheten där
ansvar, organisation, samverkan, tillgänglighet och förändringsbarhet är viktiga begrepp.
Förändringsbarhet är således en viktig aspekt inom både intern och extern
systemstrukturering. När det gäller VBS-strategin betonas möjligheten att förändra eller
eventuellt byta ut enskilda informationssystem som ingår i informationssystemarkitekturen. Man talar om att informationssystemen ska vara följsamma och
anpassningsbara, oberoende av andra verksamhetsfunktioners informationssystem
(Axelsson och Goldkuhl, 1998:141). I IRM-strategin betonas istället robusthet och
stabilitet i den datastruktur man har skapat. Denna ska stå emot förändringar i
verksamheten och informationssystemen ska vara oberoende av organisationsstrukturen.
En alltför rigid inställning när det gäller dessa idealtypiska strategier motverkar sitt syfte
när det gäller just förändringsbarhet, något som har uppmärksammats i ett antal fallstudier
redovisade i Axelsson (1998).
Enligt min mening är det viktigt att ha fokus både på intern och extern systemstrukturering
för att uppnå hög grad av förändringsbarhet och följsamhet. Axelsson och Goldkuhl (1998)
föreslår en syntes av IRM och VBS som de kallar PAKS och som jag också beskrivit i
avsnitt 3.2.3. I PAKS fokuseras komponent, process och aktivitet (kommunikativt
handlande) och av dessa tre begrepp är komponent det som har störst bäring på intern
systemstrukturering. Här finns ett objektorienterat tänkande185 i botten med återanvändning
av komponenter som en viktig bieffekt. En viktig princip, i den komponentsyn som
presenteras i PAKS, är att en komponent kan delas av flera informationssystem som var
och en stödjer olika verksamheter. Eftersom en komponent både innehåller den
funktionalitet och data, som krävs för att utföra den tänkta uppgiften, står detta i strid med
ett strikt VBS-tänkande, där ett informationssystem ska ha sin egen lokala databas. Om en
komponent delas mellan två informationssystem, så delar man också på data. Detta avsteg
från VBS-strategin höjer enligt min mening förändringsbarheten avsevärt samtidigt som
den minskar behovet av meddelandesamverkan. I vissa fall har man behov av gemensam
data186 och ett strikt VBS-tänkande ger upphov till ett frekvent utbyte av information
mellan olika informationssystem. Detta leder i sin tur till ökad komplexitet, något som man
från början ville undvika.
I Buyonets fall har man, som jag ser det, haft denna fokusering på både intern och extern
systemstrukturering. Något som är en konsekvens av den högt automatiserade
affärsprocessen, med få gränssnitt mot externa aktörer. Den systemstruktur som blivit
resultatet har stora likheter med PAKS (se avsnitt 3.2.3). En central databas där samverkan
till stor del utgörs av registersamverkan (via komponenter) men med vissa inslag av
meddelandesamverkan. Detta har inneburit en stark fokusering på affärsprocessen och ett
högt inslag av kommunikativt handlande. Jag återkommer till det sistnämnda vad det gäller
handlingsförmåga hos Buyonets informationssystem, BuyonetOS.

185

Jag går inte in närmare på objektorientering utan hänvisar läsaren till (Axelsson & Goldkuhl, 1998) där även flera
referenser återfinns.

186

Exempel på komponenter som ofta används i flera informationssystem är kund-, artikel- och orderkomponenter.
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Jämförelse
I båda fallen har situationen, snarare än en uttalad arkitekturprincip, fått styra
utformningen av informationssystemarkitekturen. Även då man har en uttalad
arkitekturstrategi är det viktigt att de problem som ska lösas styr valet av strategi
(Andersson,
1998:75).
Axelsson
(1998:227)
talar
om
vikten
av
att
informationssystemarkitekturen är samstämmig med verksamheten och det sätt som den
bedrivs på. I både NetShops och Buyonets fall har det varit affärsprocessen och de
uppgifter som ska lösas inom denna, som implicit har lett fram till de relativt olika
systemstrukturer man har. I NetShops fall har man en uttalad interorganisatorisk
informationssystemarkitektur som har stora likheter med VBS-strategin. I Buyonets fall
har man ett mindre inslag av interorganisatorisk samverkan. Man har fokuserat starkt på
intern systemstrukturering för att uppnå hög grad av förändringsbarhet.
Den största faktorn som skiljer de båda fallstudieföretagen åt är produkttypen, NetShop
säljer och levererar en fysisk produkt medan Buyonet säljer och levererar en digitaliserbar
produkt. Skillnaden i logistik för dessa båda produkttyper är mycket stor och resulterar i
helt olika krav på affärsprocessen och dess genomförande. I Buyonets fall blir produkten
en del av informationssystemet, BuyonetOS, vars funktionalitet är primärt för Buyonets
leveransförmåga. Denna skillnad påverkar också arkitekturprincip och graden av
decentralisering, där Buyonet har en betydligt mera centraliserad lösning än NetShop. Den
fysiska hanteringen av NetShops produkter är betydligt mera komplex att genomföra och
ställer helt andra krav på koordinering och synkronisering av handlingar mellan de olika
externa aktörer som är involverade.
Slutsatser
I1 En uttalad interorganisatorisk informationssystemarkitektur har stora likheter med
VBS-strategin, vilket är naturligt med tanke på att de samverkande aktörerna är
självständiga och autonoma företag som ansvarar för sin egen verksamhet och de
informationssystem som stödjer denna. Det är bara när det gäller det uttalade
ledningsansvaret för samverkan och den totala informationssystemarkitekturen, som
man finner en avvikelse.
I2 För att minska komplexitet och öka förändringsbarhet är det viktigt att fokusera
både på intern och extern systemstrukturering, dvs att både ha ett intra- och
interorganisatoriskt perspektiv på informationssystem och samverkan mellan
informationssystem. En ökad förändringsbarhet leder till kortare ledtider och
minskade kostnader för de förändringsprojekt som genomförs i verksamheten. För
de företag som jag studerat är denna snabbhet viktig och en förutsättning för att
hänga med i en hårt konkurrensutsatt bransch. Arkitekturstrategin PAKS (Axelsson
och Goldkuhl, 1998), som är en syntes av IRM och VBS, har denna balans mellan
intern och extern systemstrukturering.
I3 Utformningen av en informationssystemarkitektur måste ta utgångspunkt i den

specifika situation och verksamhet som den ska stödja.
I4 Den extremt stora skillnaden i logistik mellan en fysisk och en digital produkt,
resulterar i helt olika krav på affärsprocessen, dess komplexitet och genomförande.
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Denna skillnad påverkar också graden av decentralisering och den arkitekturprincip
man väljer.
6.1.2 Informationssystemsamverkan

Karaktärisering av NetShop
I den interorganisatoriska informationssystemarkitektur som är utmärkande för NetShop,
sker samverkan mellan informationssystemen enligt typen avtalad samverkan (Magoulas
och Pessi, 1991:26). Detta innebär att två parter sluter en överenskommelse avseende hur
den formaliserade samverkan ska ske. NetShops aktörsstruktur är stabil och mellan
aktörerna sker en kontinuerlig och regelbunden informationssystemsamverkan.
Som framgått av avsnitt 4.3.4, så har NetShop potential för ytterligare systemsamverkan.
Speciellt gäller detta samverkan med IS KRK och Leverantörernas IS. Här finns stora
möjligheter för effektiviseringar i form av minskade kostnader och kortare ledtider samt
förbättring av kvaliteten. Man skulle kunna säga att NetShop har löst all ”nödvändig”
meddelandesamverkan för affärsprocessens genomförande. Med nödvändig menas här
samverkan med Logistikpartnern för att kunna hålla en rimlig nivå på ledtider (3-5 dagar)
och uppnå en tillräcklig kvalitetsnivå. Detta ligger också i linje med det synsätt man har
avseende kvalitet och som man inom NetShop benämner anpassad kvalitet (se vidare
Figur 50).
Affärsprocessen är uppdelad i ett antal delprocesser (se Figur 64) och koordineringen
mellan dessa sker genom olika typer av samverkan. I figuren har jag markerat de viktigaste
gränssnitten för koordination av handlingar mellan delprocesserna. Den typ av samverkan
som sker i dessa gränssnitt beskrivs ytterligare i tabellen. För varje samverkan anges
vilken kommunikationsprincip som används av sändande och mottagande
informationssystem (IS). I vissa fall där datoriserad samverkan inte är etablerad och
samverkan sker manuellt, så är sändare och/eller mottagare en människa som i tabellen
benämns aktör. I tabellen används tre olika kommunikationsprinciper:
A

Automatiserad samverkan, dvs helt datoriserad samverkan

V

Aktör använder IS som Verktyg, dvs samverkan är inte helt automatiserad.
Två typsituationer finns:
1. Aktör registrerar information manuellt i systemet som sedan sänds
automatiskt.
2. Informationssystemet har tagit emot information automatiskt, som
sedan en aktör tar ut ur informationssystemet.

Man Aktör kommunicerar helt Manuellt187 (ev. med hjälp fax, telefon, etc.)

187

Denna kommunikation kan vara baserad på användning av informationsteknik, dvs tekniker för en mera
oformaliserad kommunikation såsom fax och telefon. Användningen skiljer sig dock från den mera formaliserade
samverkan via informationssystem, som åsyftas då aktören använder ett informationssystem som verktyg (alternativ
V ovan). Denna senare samverkan är styrd och fördefinierad av informationssystemet, vilket medför en betydligt
högre grad av formalisering.
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Leverantörens
förutsättningar
Know-How
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Leveransförmåga
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1

Nr1)

Inköp &
Bekr av order

2

3 4

5

Betalning, Krav
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6

7

8

Kommunikationsprincip Sam- Kommunikationsprincip
Sändare (KS)
Mottagare (KM)
verk2)
ans- KM2)
IS (ev. aktör)
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IS (ev. aktör)
Frekvens4)
typ3)

Ref 5)

1

Kundens
webbläsare

V

M/R

A

IS Order/Inköp

Real

1,3

2

IS Order/Inköp

A

R

V

Kont

4

3
4

Inköp
Leverantör

Man
Man

-

Man
V

IS Order/Inköp ➔
Inköp
Leverantör
Inköp ➔ IS
Order/Inköp

Kont
Kont

5
6

5

a) IS Order/Inköp
b) IS Order/Inköp
IS Logistik
IS Logistik
IS KRK

A
A
A
A
Man

M
M
M
M
-

A
A
A
A
Man

24 tim
Real
24 tim
24 tim
--

9
8
13
15
Saknas

6
7
8

IS Logistik
Kund
IS Order/Inköp
IS KRK
Call Center

Figur 64 Viktiga gränssnitt för systemsamverkan inom NetShops affärsprocess.
1) Referens till aktuell samverkan enligt affärsprocessen ovan.
2) A = Automatiserad samverkan, V = Aktör använder IS som Verktyg, Man = Aktör
kommunicerar Manuellt (ev. med hjälp fax, telefon, etc.)
3) M = Meddelandesamverkan, R = Registersamverkan, - = Datoriserad samverkan saknas, dvs
manuell samverkan, M/R = Meddelandesamverkan med Registeraccess.
4) Den frekvens varmed samverkan sker. Real = Realtid, Kont = Kontinuerlig bearbetning
manuellt
5) Referens till samverkansgrafen i Figur 40
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För varje samverkan anges också den samverkanstyp som används. Här använder jag de
begrepp som är typiska för IRM- och VBS-strategin, nämligen registersamverkan (R) och
meddelandesamverkan (M). När man som kund kommunicerar med ett webbsystem, kan
dator i kombination med webbläsare ses som en terminal till det informationssystem man
kommunicerar med. Denna samverkan är varken någon renodlad register- eller
meddelandesamverkan utan en kombination av dessa. Mellan webbläsaren och
webbsystemet utbyts ett antal meddelanden. De meddelanden som skickas till webbläsaren
är baserade på access av register i webbsystemets databas. Jag kallar denna samverkan för
Meddelandesamverkan med Registeraccess (M/R).

Sändande
IS

Mottagande
IS

Meddelande

Lokal
db

Lokal
db

Meddelandesamverkan
(M)

Mottagande
IS
Gemen
-sam
db

Registersamverkan
(R)

Sändande
IS

Meddelande
Webbsystem
(IS)

Webbläsare
(IS)

Meddelande

Gemen
-sam
db

Meddelandesamverkan med
registeraccess
(M/R)

Figur 65 Tre olika samverkanstyper
Ur ett rent tekniskt perspektiv kan man se kommunikationen mellan webbsystemet och
webbläsaren som en klient/server-tillämpning, där klienten utgörs av webbläsaren och
webbsystemet är server och mellan dessa båda system utbyts meddelanden (Kalakota och
Whinston, 1996:228).
I Figur 65 framgår dels de två renodlade samverkanstyperna meddelande- och registersamverkan och dels kombinationen Meddelandesamverkan med registeraccess.
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Den information som visas i webbläsaren har skickats som ett meddelande från
webbsystemet188 och den information som kunden sänder tillbaka till webbsystemet189
skickas också som ett meddelande till webbsystemet. Om kunden hade skickat en
beställning via brev (som är fallet vid exempelvis postorder) hade en person inom företaget
(motsvarande NetShop och Buyonet) registrerat alla order i företagets informationssystem
via en terminal. Denna arbetsuppgift gör nu kunden själv vilket är en stor rationalisering
som också ställer vissa speciella krav på den samverkan som är etablerad:
¾Att den information som kunden sänder tillbaka till webbsystemet kontrolleras, så
att tillräcklig informationskvalitet erhålls.
¾Att den kommunikationslänk som är etablerad mellan webbläsaren och
webbsystemet är tillförlitlig och att inga avbrott sker. Ett avbrott mitt under
fullföljandet av en transaktion kan skapa stora problem. Kunden är osäker på vad
han/hon har registrerat och webbsystemet måste kunna hantera en sådan avbruten
och icke fullbordad transaktion, så att inkonsistens i data undviks.
Den rationalisering som det innebär att kunden utför det manuella arbetet att registrera sin
egen beställning har stor påverkan på kostnaderna för webbutiken, som inte behöver
anställa personal för registrering av order (beställningar). Keen (1997) använder det
engelska ordet self-source för denna rationalisering av affärsprocessen190, där kunden
också blir orderregistrerare. Ett lämpligt svenskt ord för denna företeelsen vore kanske
självbetjäning.
Om vi nu återgår till Figur 64 kan man konstatera att det finns ett flertal gränssnitt mellan
och inom de delprocesser som utgör NetShops affärsprocess, där vissa av dem inte är
datoriserade. Som tidigare nämnts saknas datoriserad samverkan med leverantörernas
informationssystem samt mellan IS KRK och Call Center. De negativa effekter som detta
får ur ett kundperspektiv, har närmare studerats av Lindberg (2000).
Genom att införa någon form av datoriserad samverkan skulle både effektiviteten191 och
kvaliteten kunna höjas i de handlingar som utförs. Datoriserad samverkan med
leverantörernas IS påverkar dels leveranssäkerheten positivt (M49 i Figur 50), innebär
sänkta kostnader för samverkan (M6) och möjliggör också hantering av större volymer
(M10). Datoriserad samverkan mellan IS KRK och Call Center påverkar framförallt
kvaliteten i de handlingar som Call Center utför (M50), men också kostnaderna och
ledtider för samverkan (M6).
Dessa är de mest uppenbara gränssnitt som skulle kunna automatiseras ytterligare. När det
gäller samverkan mellan Inköp och Leverantör (steg 2 och 3 i tabellen) finns även här
potential för ytterligare automatisering. En högre automatisering skulle kunna uppnås
genom att 1) automatiskt generera beställningar till Leverantörer, 2) transformera dessa till
ett datoriserat meddelande och 3) sedan skicka detta automatiskt till leverantören. Detta
skulle dels minska behovet av manuella insatser och på så sätt minska kostnader (M6),
188

I de fallstudier som har presenterats har denna information motsvarats av ett erbjudande (offert), dvs information
om artiklar, priser, villkor för köp mm.

189

I de fallstudier som har presenterats har denna information motsvarats av en beställning.

190

Bankerna är den bransch som förmodligen kommit längst i denna typ av rationalisering, där kunderna gör större
delen av bankkassörens jobb.

191

Med effektivitet menas här både sänkningar av kostnader och förkortning av ledtider. Jag utgår här ifrån att den
investering som denna datoriserade samverkan innebär, är lönsam.
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men även bidra till att minska ledtider (M52) och öka leveranssäkerheten (M49). Även
leverantörens bekräftelse (steg 4) skulle på detta sätt kunna effektiviseras.
Här finns samtidigt problem som till viss del berörts tidigare.
¾Det är långtifrån alla leverantörer som har möjlighet att etablera datoriserad
samverkan och ta emot beställningar genom meddelandesamverkan. Detta gäller
framförallt leverantörer av mindre storlek där man inte nått så långt i sin
datorisering och därför inte är mogen att etablera datoriserad samverkan. En annan
orsak kan vara att man anser det vara alltför dyrt (Fredholm, 1997:93).
¾Det blir svårare för NetShop att kontrollera möjliga bedrägerier, exempelvis kunder
som beställer onormalt höga kvantiteter i fingerat namn. I sådana situationer är ofta
det mänskliga ögat mera känsligt för avvikelser. Vissa kontroller går att
automatisera, men andra är svårare att upptäcka.
¾Avsaknaden av standard gör att man kan bli tvungen att anpassa sig till olika
leverantörers meddelandeformat. Många olika sådana format ökar kostnaderna för
utveckling och administration av denna meddelandesamverkan. I detta
sammanhang handlar det inte bara om olika meddelandeformats syntax, utan även
de semantiska skillnader som finns mellan olika verksamhetsbegrepp inom olika
organisationer.
Man kan även diskutera förbättringar av den meddelandesamverkan som sker batchvis en
gång per dygn mellan IS Order/Inköp och IS Logistik (steg 5a och 6 i Figur 64). En större
frekvens i de överföringar som sker skulle öka tillförlitligheten i leveransinformationen.
Kvaliteten i den information som Call Center ger till kunder skulle kunna förbättras och
även synkroniseringen av orderbekräftelsen till kund.
Karaktärisering av Buyonet
Buyonet har en integrerad systemlösning där affärsprocessen är i fokus. För att genomföra
denna har man etablerat datoriserad samverkan med Banken i England (kreditkontroll) och
med kunden (leverans av programvara). Samverkan med Banken i England är av typen
avtalad samverkan. Den information som utbyts styrs till stor del av de krav som banken
ställer och som krävs för att kunna utföra en kreditkontroll. Samverkan med kund kan inte
anses vara avtalad. Samverkan grundas på den standard som finns för överföring av
datamängder över Internet192 och någon specifik överenskommelse mellan Buyonet och
kunden krävs således inte.
Som framgått i kapitel 5 så har Buyonet en affärsprocess som är helt automatiserad med
relativt få gränssnitt där samverkan sker mellan olika informationssystem.

192

Som exempelvis File Transfer Protocol (ftp) alternativt SMTP/MIME.
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Figur 66 Viktiga gränssnitt för systemsamverkan inom Buyonets affärsprocess
1) Referens till aktuell samverkan i Figur 66.
2) A = Automatiserad samverkan, V = Aktör använder IS som Verktyg, Man = Aktör
kommunicerar Manuellt (ev. med hjälp fax, telefon, etc.)
3) M = Meddelandesamverkan, R = Registersamverkan, - = Datoriserad samverkan saknas, dvs
manuell samverkan, M/R = Meddelandesamverkan med Registeraccess.
4) Den frekvens varmed samverkan sker. Real = Realtid, Kont = Kontinuerlig bearbetning
manuellt
5) Referens till samverkansgrafen i Figur 52.
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I Figur 66 har jag delat upp affärsprocessen i tre delmoment: 1) Erbjudande och
Beställning, 2) Kreditkontroll / Betalning och 3) Leverans. Man kan se dessa tre steg som
delmoment snarare än delprocesser193. All samverkan är datoriserad och sker i realtid.
Mellan modulerna inom BuyonetOS sker samverkan genom registersamverkan, med
externa informationssystem sker samverkan via meddelandesamverkan och med kundens
webbläsare sker meddelandesamverkan med registeraccess (M/R). De problem som är
förknippade med genomförandet av affärsprocessen är relaterade till IT-infrastrukturen och
inte informationssystemarkitekturen (se Figur 26). Detta yttrar sig genom avbrott i de
kommunikationslänkar som används, dvs dels Internet och dels den hyrda linje man har
mellan BuyonetOS och Banken i England. Även problemet med bandbredd, som tidigare
diskuterats, är en del av IT-infrastrukturen.
Dessa problem försämrar möjligheterna till en effektiv informationssystemsamverkan och
bidrar till en sämre effektivitet och kvalitet i affärsprocessens genomförande. De främsta
hindren Buyonet har för att uppnå sina mål (se avsnitt 5.3.4) är dock mera förknippade
med förutsättningarna för affärsprocessen, samt till funktioner och innehåll i BuyonetOS,
än med informationssystemsamverkan.
Jämförelse
I båda fallstudierna sker samverkan med kund på ett sätt som inte faller inom ramen för de
tre olika samverkansformer som Magoulas och Pessi (1991) tar upp194:
¾Informell samverkan
¾Avtalad samverkan
¾Samverkan genom koalition
Samverkan sker enligt principen för avtalad samverkan, men av naturliga skäl finns ingen
möjlighet att i förväg teckna något avtal. Den form av samverkan som sker mellan kunden
och WBIO grundas på den standard som finns för överföring av datamängder över
Internet195 och någon specifik överenskommelse mellan WBIO och kunden krävs således
inte. I varje enskilt fall ingår dock kunden och WBIO ett avtal för den speciella transaktion
som genomförs (jmf AffärsGeneriska Modellen, AGM, i avsnitt 2.5.6.2). Jag kallar denna
samverkansform för Publik samverkan via standardiserat webbgränssnitt.
Informationssystemarkitekturen och affärsprocessen för NetShop och Buyonet uppvisar
stora skillnader som framgår ovan. NetShop har en affärsprocess som är mera komplex,
där flera aktörer är involverade, var och en med informationssystem som stödjer
fullföljandet av deras respektive uppdrag. Detta ställer större krav på
informationssystemsamverkan. Fördelarna med att flera externa aktörer är involverade är
att var och en koncentrerar sig på sina kärnkompetenser, optimerar sin verksamhet med
utgångspunkt från dessa och att värdet av helheten på detta sätt blir större än delarna.
193

Detta är anledningen till att jag ritat dessa moment utan något mellanrum i figuren. Med delmoment, och inte
delprocess, menar jag att samtliga aktiviteter är fördefinierade av informationssystemet (BuyonetOS) och
genomförs i en följd. Det är inte relevant att dela upp hela denna sekvens i delprocesser.

194

Se även avsnitt 3.2.3.

195

Som exempelvis File Transfer Protocol (ftp) alternativt SMTP/MIME.

167

Kapitel 6
Om dessa fördelar ska kunna utnyttjas måste också en hög grad av samverkan mellan deras
respektive informationssystem etableras. De ökade möjligheter till kommunikation som
Internet erbjuder i form av en IT-infrastruktur196, ställer också stora krav på etablering av
informationssystemsamverkan. I fallet NetShop framgår att interaktionen med kund är helt
automatiserad197, medan de handlingar som krävs för att fullfölja affärsprocessen198 i
mindre utsträckning är automatiserade. Detta överensstämmer med den analys som Gartner
Group (2000a) gör av webbaserade organisationer (se Figur 67). Här framgår att själva
beställningen i en produktkatalog (vilket motsvaras av delprocessen Erbjudande och
Beställning ovan) går snabbt och är relativt okomplicerad medan själva fullföljandet tar
betydligt längre tid och kräver samverkan mellan flera aktörer.
Produktkataloger
Elektroniska betalningsmetoder

Återförsäljare

Brandvägg

Webbbutik

Affärssystem

Internet

Sekunder eller minuter

Inköpare eller
konsument

Dagar eller veckor
Transportör
Återförsäljare

Lager

Transportör

Tillverkning

EDI och andra former av elektronisk
affärskommunikation

Figur 67 Illustration av skillnaden i tid och komplexitet när det gäller beställningar över
Internet kontra fullföljandet av affärsprocessen (Gartner Group, 2000a)
Avsaknad av standards gör att denna typ informationssystemsamverkan är kostsam och
kräver stora resurser att genomföra. I NetShops fall har man uppemot 3000 leverantörer.
Att etablera datoriserad samverkan med alla dessa är i praktiken inte realistiskt. För varje
leverantör krävs att man ingår ett avtal om samverkan och i vissa fall har leverantören inte
tillräckligt datorstöd för att kunna etablera samverkan.
Att lösa samverkan med kund (dvs företag-till-konsument) är relativt enkelt, men att lösa
samverkan med leverantörer och övriga samarbetspartners (dvs företag-till-företag) är
betydligt svårare. I det första fallet handlar det om människa-till-dator samverkan och i det
196

Här avses det nätverk som Internet utgör.
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Delprocessen Erbjudande & Beställning.
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Delprocesserna Inköp & bekräftelse av order, Leverans och Betalning, krav & reklamation.
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senare om dator-till-dator samverkan. Vi människor har lättare att anpassa oss och tolka
vad som avses med olika begrepp och innebörder av begrepp (syntax och semantik). När
det gäller dator-till-dator kommunikation måste exakt överensstämmelse föreligga när det
gäller syntax och semantik. Dessutom är det i första fallet bara ett gränssnitt som man
behöver koncentrera sig på, medan det i fallet med leverantörerna handlar om flera tusen
gränssnitt för NetShops del.
Slutsatser
I5 En hög grad av specialisering där man koncentrerar sig på sin egen kärnkompetens
och outsourcar andra uppgifter till aktörer, förutsätter en god förmåga att samverka.
Inte minst gäller detta informationssystemsamverkan. Möjligheterna till
informationssystemsamverkan är större än någonsin, men det ställer också krav på
att aktörerna, inom den imaginära organisation som bildas, etablerar denna
samverkan. De fördelar som koncentration på kärnkompetens innebär riskerar
annars att ”ätas upp” av den försämrade effektivitet och kvalitet som blir resultatet
av brister i informationssystemsamverkan. Här finns samtidigt problem som till viss
del berörts tidigare:
o Många leverantörer har ingen möjlighet att etablera datoriserad samverkan
och ta emot beställningar genom meddelandesamverkan.
o Skillnader i eller avsaknad av standard och syntax. Avsaknaden av standard
gör att man kan bli tvungen att anpassa sig till olika leverantörers
meddelandeformat. Många olika sådana format ökar kostnaderna för
utveckling och administration av denna meddelandesamverkan.
o Semantiska skillnader. De verksamhetsbegrepp som ligger till grund för
kommunikationen måste vara kompatibla och ha samma innebörd hos de
olika aktörerna.
o Det blir svårare för webbutiken att kontrollera möjliga bedrägerier,
exempelvis kunder som beställer onormalt höga kvantiteter i fingerat namn.
I sådana situationer är ofta det mänskliga ögat mera känsligt för avvikelser.
Vissa kontroller går att automatisera, men andra är svårare att upptäcka.
I6 När kunden utför det manuella arbetet med att registrera sin egen beställning
påverkar detta kostnaderna för webbutiken, som inte behöver anställa personal för
registrering av order (beställningar). Denna självbetjäning är en stor rationalisering
av affärsprocessen, sett ur leverantörens synvinkel.
I7 När man som kund kommunicerar med ett webbsystem, kan dator i kombination
med webbläsare ses som en terminal till det informationssystem (webbsystem) man
kommunicerar med. Denna samverkan är varken någon renodlad register- eller
meddelandesamverkan utan en kombination av dessa. Jag kallar denna samverkan
för meddelandesamverkan med registeraccess.
I8 Den form av samverkan som sker mellan kunden och WBIO grundas på den
standard som finns för överföring av datamängder över Internet och någon specifik
överenskommelse mellan WBIO och kunden krävs således inte. Jag kallar denna
samverkansform för Publik samverkan via standardiserat webbgränssnitt.
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I9 Den kommunikation som sker över Internet mellan webbläsare och webbsystem,
förutsätter robust och tillförlitig IT-infrastruktur med hög bandbredd, speciellt i de
fall där digitala produkter och tjänster ska levereras över nätet.

6.1.3 Syn på data och ansvar för data, informationssystem och
informationssystemarkitektur

Karaktärisering av NetShop
Som en naturlig konsekvens av NetShops interorganisatoriska systemstruktur är
uppdelning av data baserat på aktörsstrukturen, dvs varje aktör förfogar över sin egen data.
I likhet med arkitekturprincipen (se avsnitt 6.1.1) finns ingen uttalad princip i detta
avseende. Man har däremot en uttalad processyn där olika aktörer har ansvar för olika
delprocesser och den data man behöver hantera för att lösa sina uppgifter.
Det finns dock exempel på aktörer, exempelvis Call Center, som inte förfogar över den
data som krävs för att fullfölja sina uppgifter och jag avser då kundreskontrainformation
som Kundreskontrapartnern är ägare av. Denna brist är direkt hänförbar till brister i
informationssystemsamverkan.
Ansvaret för data och informationssystem följer även aktörsstrukturen, dvs varje aktör
ansvarar för sina data och sina informationssystem. När det gäller
informationssystemarkitekturen borde det vara imaginatören NetShop som har det
övergripande ansvaret och driver utvecklingen av denna. Det är tveksamt om man kan säga
att så är fallet. Många av de frågeställningar som berör samverkan mellan
informationssystem handhas i praktiken av Systemleverantören. Den interna kompetensen
när det gäller utveckling av informationssystem och samverkan mellan informationssystem
är för låg jämfört med den komplexa informationssystemarkitektur man har. Det borde
vara strategiskt viktigt för NetShop att ha ett uttalat ledningsansvar för den totala
informationssystemarkitekturen. Detta med tanke på de effekter som kan uppnås med en
väl fungerande samverkan mellan de ingående aktörerna.
Frågan är om man inser vikten av detta? Många av de frågeställningar som berör
informationssystemarkitekturen och samverkan mellan informationssystem anses vara av
rent teknisk karaktär. Detta innebär att många beslut tas av de systemtekniker som finns
hos Systemleverantören, när de egentligen skulle tas av någon ledande person hos
imaginatören NetShop. Lite tillspetsat kan man säga att detta ledningsansvar till stor del
placerades ut, samtidigt som man placerade ut ansvaret för systemutveckling till
Systemleverantören.
Karaktärisering av Buyonet
Processen (inte en specifik aktör/enhet) förfogar i stor utsträckning över den data som
krävs för att genomföra affärsprocessen. Detta är en konsekvens av att affärsprocessen är
helt automatiserad och att den ”aktör”199 som kunden interagerar med under köpet utgörs
av Buyonets informationssystem BuyonetOS. Hela affärsprocessen är implementerad i och
utförs av BuyonetOS och den data som BuyonetOS hanterar är centralt lagrad. Buyonet
199

Jämför begreppet aktör med agent i Goldkuhl (1998a). Jag använder här begreppet aktör synonymt med agent.
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ansvarar i motsvarande utsträckning för den data och de informationssystem som hanterar
denna data. Detta gäller bortsett från de uppgifter som krävs för att avgöra kundens
kreditvärdighet, där den externa aktören Banken i England förfogar över detta.
När det gäller informationssystemarkitekturen så har Buyonet ett tydligt ledningsansvar
och man anser att det är strategiskt viktigt att äga utvecklingsresurserna för att
vidareutveckla BuyonetOS.
Jämförelse
Buyonet har valt att ha en egen utvecklingsavdelning och har därmed kopplat ett kraftigt
grepp över inte bara utvecklingen av informationssystem utan också ansvaret för
informationssystemarkitekturen. Detta medför att Buyonet har större möjligheter att
påverka sin situation. Man kan snabbt ta beslut om förändringar och genomföra dem.
Denna flexibilitet gör att man snabbare kan anpassa sig till förändringar i omvärlden och
förmodligen också når sina mål snabbare.
NetShop har valt att placera ut många uppgifter och har därmed en betydligt mera komplex
informationssystemarkitektur, där det finns en inbyggd tröghet i själva
informationssystemarkitekturen. Visserligen förfogar och ansvarar varje aktör över sitt
informationssystem och systemen kan därmed optimeras med avseende på de uppgifter
man ska lösa. Förändringar i själva strukturen blir dock mer svårhanterliga och kräver att
flera aktörer ska komma överens.
En relevant jämförelse är dock svår att göra eftersom produkttyperna skiljer sig från
varandra. Fallstudierna har visat att affärsprocessen för NetShops fysiska produkt skiljer
sig markant från Buyonets digitala produkt och är betydligt mera komplex till sin natur.
Det finns inga större principiella skillnader, när det gäller att varje aktör ansvarar för de
data och de informationssystem som krävs för att lösa sitt uppdrag. Däremot leder
skillnaderna i aktörs- och systemstruktur till att det i Buyonets fall är ett fåtal aktörer som
förfogar och ansvarar över data och informationssystem, medan det i NetShops fall är
desto flera. I båda fallen är det processen som är i fokus och i Buyonets fall är det tydligt
att processen snarare än enheten (intern eller extern aktör) förfogar200 över data.
Slutsatser
I10 En komplex informationssystemarkitektur, där en hög grad av datoriserad
samverkan är en förutsättning för en effektiv affärsprocess, medför att det är
strategiskt viktigt att ha ett uttalat ledningsansvar för den totala informationssystemarkitekturen och de informationssystem som är av strategisk vikt.
I11 Ett webbsystem är ett strategiskt viktigt informationssystem för en webbaserad
imaginär organisation. Att äga och kontrollera utvecklingsresurserna för detta
200

Begreppet förfogar över data används inom VBS och då i betydelsen att en verksamhetsfunktion förfogar över sin
egen data och information. Med förfoga menas att aktörerna inom en verksamhetsfunktion har tillgång till och
kontroll över den data som krävs för att fullfölja en uppgift. På motsvarande sätt använder jag här begreppet
förfogar över data i betydelsen att de aktörer som utför aktiviteter i processen har tillgång till och kontroll över den
data som krävs för att genomföra och fullfölja processen. Det är processen och inte verksamhetsfunktionen som är
relevant i detta sammanhang.
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informationssystem måste anses vara av stor vikt. Detta leder till ökade möjligheter
att snabbt ta beslut och genomföra förändringar. Denna flexibilitet leder till ökad
förändringsbarhet och följsamhet som långsiktigt förbättrar konkurrensförmågan
och gör att man snabbare kan uppnå önskvärda effekter.
6.1.4 Organisations- och verksamhetsförändringar i relation till IS

Karaktärisering av NetShop
I NetShops fall är det tydligt att informationssystemarkitekturen är kopplad till
aktörsstrukturen, vilket är en naturlig konsekvens av att man valt flera externa aktörer för
att samverka och genomföra affärsprocessen. Detta sammanfaller också med slutsatsen att
denna arkitekturstrategi har stora likheter med VBS-strategin, något som har diskuterats
tidigare i detta kapitel.
En konsekvens är att ett informationssystem kan ändras inom en enhet (aktör) utan att
detta påverkar andra informationssystem. Detta förutsatt att sambandsstrukturen är intakt
och bibehålls. Man kan dock inte bortse från att förändring och utveckling av det enskilda
informationssystemet, i praktiken många gånger leder till förändringar av den information
som är möjlig att utbyta mellan informationssystemen. I VBS-strategin skiljer man på
sambandsinformation och lokal information. Tanken är att sambandsinformationen ska
vara så stabil som möjligt över tiden, så att lokala förändringar av ett informationssystem
inte ska påverka andra informationssystem. Om lokala förändringar av funktionaliteten
också innebär förbättrad lokal information, kan denna information vara intressant även för
andra informationssystem och totalt förbättra funktionaliteten för hela processen. Man
måste då överväga om sambandsinformationen ska förändras och om förändringar ska
göras även i andra informationssystem.
Ser man det ur ett processperspektiv är det inte lika självklart att ändringar i processen
leder till enskilda ändringar i ett enskilt informationssystem. Detta är en naturlig följd av
att mappningen mellan aktörer och informationssystem skiljer sig från delprocesser och
informationssystem, dvs flera aktörer, och därmed flera informationssystem, kan vara
involverade i en delprocess.
NetShop har placerat ut ansvaret för utveckling av sitt informationssystem. Även om man
medvetet har fokuserat på att uppnå en informell samverkan mellan NetShop och
Systemleverantören, kan man inte bortse från de minskade möjligheter till kontroll och
styrning som en utplacering av denna tjänst innebär. Skillnaden mellan att köpa en tjänst
och att utföra den själv har diskuterats i avsnitt 3.3.2. Man kan konstatera att
samordningskostnaderna ökar när man väljer att köpa en tjänst på den öppna marknaden,
vilket är en konsekvens av dels minskade möjligheter att styra och kontrollera den andra
parten och dels kostnaderna för att koordinera sina egna aktiviteter med de som aktören
utför. I beskrivningen av fallstudien framgår att systemutvecklingsarbetet i allmänhet och
kravspecifikationsarbetet i synnerhet, sker genom att man träffas personligen och
diskuterar krav och egenskaper i systemet. Med detta vill jag peka på att
samordningskostnaderna, i detta fall, är stora201 pga en hög grad av manuell koordinering
av aktiviteter. Framförallt resulterar detta i längre ledtider i utvecklingsarbetet, men man
ska heller inte bortse från minskade möjligheter att påverka systemets funktionalitet. Att
201

I andra samverkansfall (exempelvis Logistikpartner) kan dessa samordningskostnader sänkas dramatiskt genom
datoriserad samverkan.
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förändra verksamheten, dess processer och de informationssystem som ska stödja dessa,
blir svårare och organisationens möjligheter att snabbt anpassa och förändra sig minskar.
Dessa kostnader (nackdelar) ska vägas mot kostnaderna för att ha en egen
utvecklingsavdelning med allt vad det innebär i form av kostnader för personal, utrustning
och inte minst möjligheten att attrahera och behålla kompetent personal.
Ett problem vid samexistens mellan informationssystem är att olika informationssystem är
uppbyggda och baserade på olika IT-infrastrukturer, något som påverkar möjligheterna till
organisations- och verksamhetsförändringar. I Figur 26 framgår relationen mellan
informationssystemarkitekturen och IT-infrastruktur. Man brukar prata om att det s k
systemarvet medför problem då olika informationssystem ska samverka (Axelsson och
Goldkuhl, 1998:11). Idag är detta ett allt mindre problem då olika operativsystem och
andra typer av mellanprogramvaror i allt högre utsträckning kan samexistera. I NetShops
fall har man haft möjligheten att bygga upp sitt webbsystem från grunden och har alltså
inget systemarv att utgå från. Detta är en stor fördel och påverkar möjligheterna att
förändra systemet positivt.
I ett avseende har man dock ett systemarv att ta hänsyn till. De aktörer man väljer att
samarbeta med har oftast befintliga informationssystem som man ska samverkar med.
Anpassning måste göras till de verksamhetsbegrepp man använder i dessa olika
organisationer, vilket dels påverkar utformningen av sambandsinformationen, men som
också kan begränsa funktionaliteten i angränsande informationssystem och som då också
påverkar effekterna av processen i sig. Även om de aktörer som NetShop samarbetar med
har olika tekniska plattformar är detta ett mindre problem, om ens något, eftersom
kommunikationen sker helt och hållet genom meddelandesamverkan. Man använder
Internet som nätverk och skickar meddelanden genom tjänsten e-mail, vilket idag är en de
facto-standard som medför att informationen kan läsas och tolkas utan större problem.
Karaktärisering av Buyonet
Informationssystemarkitekturen är även i Buyonets fall kopplad till aktörsstrukturen. Men
eftersom själv affärsprocessen är helt automatiserad och till stor del hanteras av
BuyonetOS är detta inte lika tydligt. I Buyonets fall så är informationssystem, BuyonetOS,
och process samma sak, varför förändringar i processen ovillkorligt medför förändring av
BuyonetOS. En organisations- eller verksamhetsförändring behöver dock inte
nödvändigtvis leda till en förändring av systemet.
Buyonet, har till skillnad från NetShop, en egen utvecklingsavdelning och förfogar således
över dessa resurser. Detta gör att man snabbt kan ta beslut om och införa förändringar i sitt
informationssystem, BuyonetOS.
BuyonetOS är ett informationssystem som är utvecklat i syfte att passa Buyonets
affärsprocess. Buyonet har alltså inget systemarv att ta hänsyn till och har dessutom bara
informationssystemsamverkan med Banken i England. Kommunikationen sker mellan
Payment Module och bankens system. Eftersom Payment Module är utvecklad av banken
själv och kan köras på den IT-infrastruktur Buyonet har, kan samverkan inte anses vara
påverkad av något systemarv.
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Jämförelse
I både NetShops och Buyonets fall talar man i processtermer snarare än i organisationsoch verksamhetstermer. Jag anser också att kopplingen mellan process och
informationssystem är mera relevant i detta sammanhang, än kopplingen mellan
verksamhetsfunktioner och informationssystem. En reflektion är att man hellre borde tala
om process och processförändring snarare än verksamhetsfunktion och
verksamhetsförändring i de kriterier som omnämns i Tabell 3, Tabell 5 och Tabell 6.
I Buyonets fall har man ett integrerat informationssystem som hanterar hela
affärsprocessen. Man utvecklar dessutom detta informationssystem med egen personal,
medan denna utveckling i NetShops fall sker tillsammans med en extern aktör. I NetShops
fall är detta informationssystem ett av flera andra som tillsammans stödjer affärsprocessen.
Förändringar i NetShops process är därför betydligt komplexare att hantera än i Buyonets
fall.
Både det faktum att Buyonet äger sina egna utvecklingsresurser och att förändringar i
processen lättare kan förändras medför minskade ledtider för de förändringar man beslutar
om. Detta leder i sin tur till att man kan uppnå önskvärda effekter (mål) snabbare och
därmed uppnå konkurrensfördelar.
När det gäller effekterna av systemarv är det i ett interorganisatoriskt perspektiv
framförallt det arv som utgörs av andra aktörers informationssystem. I Buyonets fall kan
man inte prata om några direkta effekter av systemarv, eftersom man enbart samverkar
med en aktör där man har ett tydligt gränssnitt. I NetShops fall måste man dock ta hänsyn
till olika aktörers informationssystem och detta har en negativ inverkan på de önskvärda
effekter man har med affärsprocessen och möjligheterna att förändra den.
Slutsatser
I12 När man inom en imaginär organisation har flera samverkande aktörer med
autonoma informationssystem, kan större förändringar av affärsprocessen vara
svåra att genomföra. Flera aktörers informationssystem måste anpassas vilket kan
medföra en komplex och trög förändringsprocess.
I13 När man placerar ut ansvaret för vissa uppgifter till externa aktörer, vilket ofta är
fallet i en imaginär organisation, måste man också anpassa sig till de
informationssystem som dessa aktörer har. Anpassning måste göras till dessa
informationssystems möjligheter att samverka med sin omgivning202 och även till
de verksamhetsbegrepp som används i dessa organisationer. Detta minskar
möjligheterna att förändra verksamheten i relation till dess informationssystem.

202

Dvs den sambandsinformation dessa informationssystem kan utbyta med andra informationssystem.
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6.2 Aktörsstruktur
När flera aktörer ska samverka är fördelning av de uppgifter som ska utföras inom ramen
för affärsprocessen, av strategisk betydelse. Denna fördelning artikuleras i ett avtal eller
mera allmänt i en överenskommelse och hör intimt ihop med vilket uppdrag som ska
utföras. Beroende på avtalens formella karaktär får den imaginära organisationen mer eller
mindre tydliga gränser. Jag tar i detta avsnitt upp olika aspekter på detta, men tittar också
på vilken roll förtroende och opportunism spelar, båda i samspelet mellan aktörer inom
den imaginära organisationen och mellan den imaginära organisationen och dess kunder.
Som sista kriterium tar jag upp den mest avgörande faktorn för varför man väljer att
fördela olika uppgifter och därmed kompetenser inom en imaginär organisation, nämligen
koncentration på kärnkompetens.
6.2.1 Avtalsformer, rolluppdrag och avsaknad av gränser

Karaktärisering av NetShop
NetShop har valt att samarbeta med flera externa samarbetspartners för att genomföra sin
affärsprocess. Dessa externa aktörer har tydliga rolluppdrag med stor autonomitet och de
avtal NetShop har med dessa aktörer är av formell karaktär. Huvudsyftet med ett avtal är
att komma överens om de aktiviteter som ska utföras och det ansvar och de befogenheter
detta för med sig. Avtalet formulerar således det uppdrag som ska utföras och den roll som
aktören i fråga ska ha, med andra ord rolluppdraget. I de avtal som NetShop har med sina
samarbetspartners (externa aktörer), är både aktiviteter såväl som ansvar och befogenheter
tydliga. Denna tydlighet beror på att de uppdrag (aktiviteter) som utförs av de externa
aktörerna är autonoma och tydligt avgränsade från andra uppdrag (aktiviteter). Dessutom
finns kompetensen för dessa uppdrag eller tjänster att köpa på den öppna marknaden. Om
vi blickar tillbaka till den diskussion jag förde runt Figur 39, där Chesbrough och Teece
(1996) nämner olika kriterier för samarbete, så uppfyller dessa samverkansformer
kriterierna för virtuell samverkan.
Avtalen som NetShop har med de externa aktörer man samverkar med, kan betecknas som
samarbetsavtal av långsiktig karaktär. Avtalens karaktär återspeglar sig också i hur man
uppfattar gränserna för vad som är innanför och utanför företaget. Detta kommer att
utvecklas vidare nedan under avsnittet ”Jämförelse”.
De externa aktörer som NetShop tecknat avtal med, för att lösa vissa uppgifter, har inte
bara NetShops behov och krav att ta hänsyn till. Deras övriga kunder har till viss del
avvikande behov och krav, vilket medför att dessa externa aktörer måste kompromissa och
prioritera för att kunna tillfredställa alla sina kunders behov. Man kan därför inte säga att
de fullt ut ställer upp på NetShops mål, visioner och strategier för samverkan och
informationssystemarkitektur, utan snarare försöker hitta en gyllene medelväg som
tillfredställer majoriteten av de kunder man har. Ett av fundamenten inom
transaktionskostnadsteorin är valet mellan att köpa eller att göra själv och en av
svårigheterna i samband med detta är att kunna kontrollera den andra parten via ett avtal
(se avsnitt 3.3.2). Om man väljer att producera tjänsten själv blir produktionskostnaderna
högre medan kostnaderna för samordning (interna avtal) sjunker. Om man istället väljer att
köpa en tjänst på den öppna marknaden (som NetShop gjort) får man lägre
produktionskostnader men högre samordningskostnader (”externa” avtal). Ökade
möjligheter till kommunikation (dvs informationssystemsamverkan) mellan olika aktörer
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på marknaden minskar framförallt samordningskostnaderna, men som framgått av avsnitt
6.1.2 så finns det problem att övervinna inom detta område.
Karaktärisering av Buyonet
När det gäller att ta hjälp för att genomföra själva affärsprocessen, skiljer sig Buyonet från
NetShop. Bortsett från Banken i England hanterar Buyonet själva hela processen. Med
banken har man ett formellt avtal, vilket är naturligt med tanke på det formella och tydliga
rolluppdrag som banken har. Detta samarbete uppfyller väl de kriterier som Chesbrough
och Teece (1996) nämner för virtuell samverkan, dels att uppdraget har en grad av
autonomitet och att kompetensen för att utföra uppdraget finns tillgänglig på marknaden.
Buyonets övriga samarbetspartners är förknippade med förutsättningarna för
affärsprocessen. Det är dels Partners med vilka Buyonet kan sägas ha ett informellt avtal
och dels Leverantörer där avtalet är mera formellt. Dessa typer av samverkan medför att
gränserna för den imaginära organisationen Buyonet är mer otydliga än i fallet NetShop. I
avsnittet ”Jämförelse” nedan diskuterar jag detta mera utförligt.
Jämförelse
Avtalens form och innehåll är starkt beroende på de ömsesidiga bindningar som finns
mellan aktörerna och hur beroende man är av varann. Detta beroende är förknippat med
det som Williamsson (1985) benämner specifika resursegenskaper och som bland annat
Reve (1990) anser vara synonymt med kärnkompetens. I Figur 37 framgår olika
avtalsformer som en funktion av hur stor strategisk betydelse ett samarbete har för ett
företag. Om en aktörs uppdrag har ett stort innehåll av kärnkompetens medför detta att
samarbetet är av stor strategisk betydelse och tvärtom.
I Figur 68 har jag utgått från Figur 37 och placerat in både interna och externa aktörer
utifrån deras strategiska betydelse för verksamheten. NetShop har betydligt fler externa
aktörer vars strategiska betydelse för den imaginära organisationen är stor. Med dessa
strategiskt viktiga aktörer har NetShop formella avtal, där rolluppdragen framgår tydligt. I
Buyonets fall är man beroende av betydligt färre externa aktörer. Det är dessutom
tveksamt om aktören Avräkning (Buyonet Services Inc) ska kallas en extern aktör
eftersom de är en del av koncernen. Underleverantörerna utgör en mycket viktig partner
för Buyonet, vars affärsidé är att vara en ledande global aktör som förmedlar digitala
produkter och tjänster. I dagsläget innefattar detta distribution av programvara och man är
därför starkt beroende av att koppla duktiga programvaruleverantörer till sig. Dessa är av
stor strategisk betydelse för Buyonet. Partners utgör också en intressant extern aktör. Deras
formella möjlighet att påverka Buyonet är mycket små (dvs deras inflytande är lågt, jämför
figur), samtidigt kan mängden av partners få stor betydelse för Buyonets försäljning.
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Speciella resursegenskaper
Låg

Medium

Leverantörens
inflytande är
lågt

Prioriterade
(favoriserade)
leverantörer

Single
sourcing

Network
sourcing

Reklambyrå
Skribenter

Databasdesign

Bilddesign

Partners

Annonsbyrå

Hög

Strategisk allians
med leverantör

Inköp
Systemleverantör
Marknad
Logistikpartner
Försäljning
Kundreskontrapartner Ordermottagning
Leverantör
Call Center
Systemdrift
Ekonomi

Bank i England
Avräkning
Underleverantör

NetShop

Buyonet
Marknad
Licensing
Webbutik
Utvecklingsavdelning
Support
Ekonomi

Sammanslagning /
Fusion

Företagets yttre
gräns
Låg

Interna avtal

Strategisk betydelse för företaget

Hög

Figur 68 Olika former av samarbetsavtal, i fallen NetShop och Buyonet, och hur de
varierar med avseende på speciella resursegenskaper
Med partnerskapsprogrammet utnyttjar man Internets möjligheter att nå många och
dessutom kunna etablera en relation med var och en av dessa (Evans och Wurster, 1999).
Detta skapar en imaginär organisation där aktörsstrukturen är löst sammansatt och
gränserna otydliga. Med otydliga gränser menar jag här att de avtal som reglerar
samverkan mellan imaginatören Buyonet och dess partners, är flyktiga och informella till
sin natur. Den imaginära organisationens gräns är också dynamisk över tiden203 och bidrar
till en otydlighet. Dessa flyktiga relationer mellan aktörerna, Buyonet och Partners, skapar
samtidigt en stor flexibilitet.
De olika former av avtal som återspeglas i Figur 68 är samtidigt uttryck för olika sätt att
styra aktiviteter i en verksamhet. De två styrningsformerna marknad och hierarki blandas i
en WBIO och blir till den hybrid som Williamsson (1991) presenterar som en tredje
generisk styrningsform. En WBIO är just en sådan hybrid, där det finns inslag av både
intern styrning och koordinering av aktiviteter, likväl som aktiviteter som utförs via
marknadstransaktioner.
Slutsatser
A1 Buyonets partnerskapsprogram visar på Internets stora möjligheter att nå många
och dessutom kunna etablera en relation med var och en av dessa. Detta skapar
en imaginär organisation där aktörsstrukturen är löst sammansatt och gränserna
otydliga. Dessa relationer mellan aktörerna skapar samtidigt en stor flexibilitet.
203

Processen för att bli en Partner är helt automaticerad via BuyonetOS (se avsnitt 5.2.2.3). Partners tillkommer och
faller ifrån i en hög takt och organisationens gränser förändras på detta sätt dynamiskt över tiden.
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A2 De verksamheter som studerats är båda exempel på en aktörsstruktur som
uppvisar stora likheter med en hybridform (Williamsson, 1991).
6.2.2 Förtroende och opportunism

Karaktärisering av NetShop
NetShop jobbar aktivt med att stärka sociala relationer inom den imaginära organisationen.
Det är viktigt att medarbetarna känner tillit och förtroende till varandra. NetShop vill skapa
en atmosfär där man exempelvis löser problem som dyker upp utan att tänka på vem, dvs
vilken aktör, som orsakat problemet (P2 och P3). NetShop har en stark strävan efter att
skapa en sådan positiva atmosfär av sammanhållning och gemenskap (S5).
Inom den imaginära organisationen delar man också information som i vissa fall är
strategiskt viktig för den enskilda aktören och som man normalt sett inte delar med sig av
till omvärlden. Det kan vara information om processer, informationssystem och
information om hur man bedriver sina affärer. Även i detta sammanhang krävs stor tillit
till varandras integritet och vetskap om att sådan information inte sprids utanför den
imaginära gemenskapen.
Till viss del kan man aldrig bortse från att varje extern aktör är sig själv närmast, vilket
också yttrar sig på så sätt att man har olika syn på hur den imaginära organisationen ska
utvecklas (P39). I olika skeden prioriterar man olika saker beroende på hur den interna
resurssituationen ter sig. Denna risk för opportunism är dock relativt liten i NetShops fall.
De strategiskt viktiga externa aktörerna Logistikpartner och Kundreskontrapartner, har ju
som affärsidé att erbjuda tjänster inom logistik respektive hantering av fakturor och
betalningar.
Karaktärisering av Buyonet
Under själva affärsprocessens genomförande är enbart en extern aktör involverad, Banken
i England. Kreditkontrollen utgör en mindre del av affärsprocessens genomförande, men
tjänsten är ändock av stor betydelse och måste fungera klanderfritt för att kunderna ska få
förtroende för affärsprocessen. När det gäller relationen mellan Buyonet och Banken i
England, så är det viktigt att tjänsten fungerar rent tekniskt och att Buyonet får den hjälp
man behöver när så krävs. För övrigt är tjänsten som banken erbjuder högt standardiserad
och det är svårt att se hur banken skulle kunna agera på ett opportunistiskt sätt. När det
gäller förhållandet till Leverantörer är förtroende dock mycket viktigt. Leverantören måste
lita på att Buyonet redovisar korrekta försäljningssiffror. För att stärka denna trovärdighet
har Buyonet anlitat ett oberoende revisionsföretag som kontrollerar försäljningen och
avräkning gentemot leverantörerna. Detta är en viktig del av det avtal som Buyonet
tecknar med Leverantören.
Avtalsrelationen till Partners är informell och flyktig (se avsnitt 6.2.1 ovan). Inte desto
mindre är det viktigt att varje Partner har förtroende för att redovisning av partnerrelaterad
försäljning sker på ett korrekt sätt. Även här har det oberoende revisionsföretaget en roll
att spela. Graden av opportunism bland dessa Partners är hög, vilket hör ihop med den
informella och flyktiga relationen.
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Jämförelse
Förtroende skapar lojalitet och det är viktigt att denna lojalitet är ömsesidig. Lojaliteten
måste balanseras och uttryckas. Om endera parten har högre lojalitet än den andra, så
lyssnar kanske inte den andra parten i tillräcklig omfattning. Om den är för låg från
någondera parten så kanske man lämnar samarbetet i stället för att försöka förändra det
(jämför resonemang i Hedberg et al, 1984:124).
NetShop har ett flertal externa aktörer som samverkar under själva affärsprocessens
genomförande. Buyonet har enbart Banken I England som extern samarbetspartner; en
samverkan som är helt och hållet datoriserad. För NetShop är förtroendet mellan de aktörer
som samverkar inom affärsprocessen av stor vikt, medan det för Buyonet är viktigare med
relationen till de aktörer som är involverade i förutsättningarna för affärsprocessen. I
NetShops fall påverkar därför förtroende och opportunism på ett mera direkt sätt
affärsprocessens kvalitet och effektivitet, än vad som är fallet för Buyonet.
För både NetShop och Buyonet är det en överlevnadsfråga att kunderna känner stort
förtroende och stor tillit till webbutiken. Detta är något som båda fallstudieföretagen är
medvetna om och arbetar aktivt med att uppnå. I avsnitten som beskriver fallstudierna har
jag redogjort för detta och jag går inte närmare in på dessa aspekter här.
Slutsatser
A3 Formella avtal fyller en viktig uppgift för att definiera rolluppdrag och vad
olika parter förväntar sig i en relation. Oberoende av dessa formella avtal är
förtroende och tillit viktiga sammanhållande aspekter som bygger på hög
kvalitet (integritet, ärlighet och uppriktighet) i den kommunikation, som sker
inom den imaginära organisationen. Förtroende och tillit bidrar till att stärka
relationerna och därigenom indirekt öka kvalitet och effektivitet i
affärsprocessen, genom en effektivare samverkan.
A4 För att en webbutik ska få kunder och att dessa kunder också ska göra
återkommande köp, krävs att dessa känner en stor tillit och ett stort förtroende
för företaget (den imaginära organisationen). Detta skapas genom att
genomgående ha en hög kvalitet i sitt affärsgörande. Här inbegrips att ha en hög
tillförlitlighet och robusthet i det webbsystem som används, att ha hög
leveranssäkerhet, att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt och att rent
allmänt hålla vad man lovar. Dvs även i detta fall är begrepp som integritet,
ärlighet och uppriktighet viktiga aspekter på den kommunikation man har med
kunden.
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6.2.3 Kärnkompetens

Karaktärisering av NetShop
NetShop har valt att fokusera starkt på det man anser vara sin egen kärnkompetens,
nämligen kunskap och kompetens om de artiklar man säljer, inköp av dessa och rent
allmänt den bransch som man tillhör. Övriga uppgifter har man i stor utsträckning valt att
placera ut som uppdrag till externa aktörer. Dessa uppdrag motsvarar var och en dessa
externa aktörers kärnkompetenser och kortfattad är dessa:
Tabell 7 Förteckning överNetShops externa aktörer och deras respektive kärnkompetenser
Kärnkompetens

Extern aktör

Systemutveckling

Systemleverantören och Databasdesign

Driftsansvar för informationssystem

Systemdrift

Logistik

Logistikpartner

Hantering av fakturor och betalningar

Kundreskontrapartner

Design / Image / Text

Reklambyrå, Skribenter och Bilddesign

Ytterligare en orsak till att NetShop tagit hjälp av externa aktörer hör ihop med
etableringen av företaget. När man startade ville man snabbt få igång en Internetbutik och
hade inte tid att bygga upp resurser och kompetens inom andra områden än det man
betraktade som sin egen kärnkompetens. Snabb etablering var således en bidragande orsak
till en långt driven utplacering av uppdrag.
Hamel och Prahalad (1994) talar om vikten av att identifiera det som är en organisations
kärnkompetens. Det är viktigt att kunna skilja mellan kärnkompetens och mera perifera
kompetenser. När man väl identifierat denna kärnkompetens är målet för företagsledningen
att koncentrera sig på den eller de kärnkompetenser som är strategiskt viktiga för framgång
på lång sikt. Som hjälp för denna identifiering presenterar man tre kriterier som ska vara
uppfyllda för att en kompetens ska kallas kärnkompetens. Dessa är beskrivna i avsnitt
3.3.3 och nedan nämner jag dem bara kortfattat.
a) Värde för kunden. En kärnkompetens måste svara för en oproportionerligt stor del
av en varans eller tjänstens värde för kunden.
b) Differentiering. En kärnkompetens måste vara särpräglad på marknaden och vara
svår att plagiera.
c) Mångsidighet. En kärnkompetens ska kunna användas i flera varor och tjänster.
Applicerar man dessa kriterier på vad NetShop anser vara sin kärnkompetens204 uppfyller
denna inte de två sistnämnda kriterierna. Den kunskap och kompetens man besitter är
specifikt riktad mot en viss typ av produkt och är således inte generell för olika typer av
produkter205. Även om denna kompetens måste anses vara mycket viktig för NetShop så är
204

Kunskap och kompetens om 1) de artiklar man säljer, 2) inköp av dessa och 3) den bransch man tillhör.

205

Jag använder här produkt synonymt med det som Hamel och Prahalad (1994) kallar varor och tjänster.

180

Jämförande analys och slutsatser
det tveksamt om den kan anses vara deras kärnkompetens. Man kan heller inte säga att
denna kunskap och kompetens är särpräglad på marknaden och svår att plagiera. Det finns
ett flertal liknande webbsiter på Internet och man kan med fog tala om att det är relativt lätt
att plagiera det koncept som NetShop har.
Jag anser istället att NetShops kärnkompetens består i förmågan att hålla ihop det nätverk
av aktörer som den imaginära organisationen NetShop utgör. Även om jag pekat på vissa
problem i avsnitt 4.3.1 och 4.3.2, så är min bedömning att denna förmåga är god.
Förmågan består i att kunna kombinera olika kompetenser och teknologi och sedan
koordinera dessa till värde för kunden. Detta är en viktig egenskap och kompetens för en
imaginatör, eftersom hela idén med en imaginär organisation bygger på ett flertal
samverkande aktörer som tillsammans arbetar för att skapa värde för kunden.
Karaktärisering av Buyonet
Buyonet har som tidigare nämnts ett mindre antal externa aktörer man samverkar med.
Övriga uppgifter har man i stor utsträckning valt att placera ut som uppdrag till externa
aktörer. Dessa uppdrag utgör var och en dessa externa aktörers kärnkompetenser och
kortfattad är dessa:
Tabell 8 Förteckning över Buyonets externa aktörer och deras respektive kärnkompetenser
Kärnkompetens

Extern aktör

Kreditkontroll

Bank i England

Programvaruutveckling

Underleverantörer

Ekonomisk avräkning

Avräkning

Design / Image / Text

Annonsbyrå

(Internetbaserad kommunikation)

Partners

När det gäller Partners kan man inte tala om att dessa har någon specifik kärnkompetens.
Möjligtvis skulle man kunna säga att en Partner har stor kompetens om Internetbaserad
kommunikation. Buyonet utnyttjar här Internets relationsskapande möjligheter och dess
egenskap att kunna nå många intressenter.
Buyonets har en uttalad förmåga att kunna kombinera kompetens och kunnande med
teknologi och omvandla detta till värde för kunden. Denna kompetens består av färdigheter
såsom
¾kunskaper om hur en affärsprocess ska vara designad för att leverera digitala
produkter
¾förmågan att omvandla denna process till ett informationssystem som till viss del
samverkar med andra informationssystem
¾kunskap om Internet som media och möjliggörare för den typ av affärsmodell
Buyonet tillämpar
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¾säkerhetskunskaper i form av kryptering, vilket är en väsentlig del av Buyonets
unika affärsprocess
¾kunskaper om mjukvarubranschen
¾förmåga att ta hand om sina kunder på ett förtroendeskapande sätt
Kompetensen att kombinera och omvandla dessa respektive färdigheter utgör Buyonets
kärnkompetens. Dessa olika kompetenser finns ibland explicit hos olika interna och
externa aktörer medan de i andra fall är generella kompetenser som ligger utspridda hos
flera aktörer. Detta är en kännetecknande egenskap för en kärnkompetens. Hamel och
Prahalad (1994:208) talar om att kärnkompetens är summan av de erfarenheter som finns
hos olika individer och affärsenheter. Det är högst osannolikt att en kärnkompetens helt
och hållet finns hos en individ eller grupp av individer inom en affärsenhet206.
Jämförelse
I både NetShops och Buyonets fall består kärnkompetens av förmågan att kombinera ett
flertal olika kompetenser och färdigheter med teknologi som tillsammans skapar och utgör
ett värde för kunden.
I NetShops fall handlar det om ett flertal externa aktörer med olika kompetenser,
delprocesser och informationssystem som ska koordineras och samverka. För att uppnå
denna samverkan inom både informationssystemarkitekturen och aktörsstrukturen krävs en
väl fungerande informationssystemsamverkan, likväl som förmågan att skapa en atmosfär
av förtroende och tillit mellan aktörerna.
Buyonet har fördelen av att hantera en digital produkt, vilket gör att även leverans av
produkten kan hanteras till fullo av det informationssystem, BuyonetOS, man använder.
Behovet av samverkan med externa aktörer under själva affärsprocessens genomförande är
lågt. Hela processen kan implementeras i BuyonetOS vilket medför att fokus skiftar från
extern till intern systemstrukturering. Kompetensen och kunnandet om affärsprocessen kan
i hög utsträckning implementeras i informationssystemet. Kompetensen institutionaliseras
i informationssystemet och skapar en hög handlingsförmåga hos detta informationssystem.
Det är stor skillnad i att placera ut de delar av verksamheten som utgör förutsättningar för
affärsprocessen (Buyonet), jämfört med delar som berör genomförandet av affärsprocessen
(NetShop). I det senare fallet ställs stora krav på att samverkan mellan aktörer och deras
informationssystem fungerar på ett robust sätt med hög tillgänglighet, dvs hög
driftssäkerhet och hög aktualitet på den information som överförs.
Å andra sidan hade det varit mycket svårt för NetShop, att på annat sätt, så snabbt kunna
etablera en webbutik. Det är svårt att på kort tid bygga upp kompetens inom områden som
logistik och systemutveckling. Det tar tid och kräver stora investeringar.

206

Affärsenhet är här synonymt med intern eller extern aktör.
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Slutsatser
A5 I både NetShops och Buyonets fall består kärnkompetensen av förmågan att
kombinera ett flertal olika kompetenser och färdigheter med teknologi som
tillsammans skapar och utgör ett värde för kunden207.
A6 Att identifiera vad som är ett företags kärnkompetens är av stor vikt för att uppnå
strategiska fördelar. Detta är grundläggande för att dels kunna utveckla och skydda
den så att konkurrenter får svårt att kopiera den och dels för att veta vilka
kompetenser som är mindre viktiga och där man kan ta hjälp av externa aktörer.
A7 Att ta hjälp av externa aktörer för att utföra vissa mindre strategiskt viktiga
uppgifter kan också vara ett sätt att uppnå en snabb etablering på marknaden. Det
tar tid, och kräver stora investeringar, att bygga upp flera kompetenser och
färdigheter parallellt.

6.3 Sammanfattning av slutsatser
Här nedan redovisas en sammanfattning av de slutsatser som jag kommit fram till i
avsnitten ovan. Jag redovisar slutsatser som är relaterade till informationssystem och
informationssystemarkitektur i Tabell 9 och i Tabell 10 de slutsatser som är relaterade till
aktörer och aktörsstrukturen. Vissa slutsatser avser en direkt påverkan på eller stöd för
affärsprocessen och andra slutsatser har en indirekt påverkan på affärsprocessen. I dessa
senare fall har jag avstått från att ange någon direkt önskvärd effekt. Några av slutsatserna
är av sådan karaktär att de ger icke önskvärda effekter.
Slutsatserna nedan ska ses som mina svar på de forskningsfrågor jag ställde inledningsvis.
I fallstudierna gjordes direkta observationer av önskvärda effekter och avsaknad av sådana,
dvs brister av olika slag. Dessa är redovisade i kapitel 4 och 5, som beskriver fallstudierna.
Slutsatserna i tabellerna nedan är mer allmänt hållna abstraktioner av dessa iakttagelser.
I Figur 69 (placerad efter tabellerna) framgår den begreppsgraf som varit en röd tråd
genom denna avhandling. Denna graf är nu kompletterad med ytterligare en önskvärd
effekt, nämligen skalfördelar. Denna önskvärda effekt (mål) framkom som ett resultat av
empirianalysen. För att visa var jag anser att de olika slutsatserna hör hemma har jag
placerat in referenser till tabellerna i figuren. Jag har i första hand försökt relatera
slutsatserna till områdena informationssystemarkitektur, aktörsstruktur och kompetens.

207

Jämför detta med begreppet organisatorisk förmåga (Goldkuhl, Nilsson, 2000).
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Tabell 9 Sammanfattning av slutsatser relaterade till informationssystem och
informationssystemarkitektur
Ref208 Typ av stöd eller påverkan på affärsprocessen

Effekter

I1

Stora likheter mellan interorganisatorisk
systemstruktur och VBS-strategin.

----

I2

Fokusering på både intern och extern systemstrukturering.

Minskar komplexitet och ökar
förändringsbarhet och följsamhet.

I3

Utformningen av en arkitekturstrategi måste ta
utgångspunkt i den specifika situation och
verksamhet som den ska stödja.

-----

I4

Digitaliserbara produkter och
Den extremt stora skillnaden i logistik mellan en
fysisk och en digital produkt, resulterar i helt olika tjänster möjliggör en högt
automatiserad affärsprocess.
krav på affärsprocessen, dess komplexitet och
genomförande. Denna skillnad påverkar också
graden av decentralisering och den arkitekturprincip
man väljer.

I5

En imaginär organisation, där olika externa aktörer
samverkar inom ramen för en affärsprocess,
förutsätter en god informationssystemsamverkan.
Några problem i detta sammanhang är:

En väl utvecklad informationssystemsamverkan kan ge stora
effekter på både kostnader,
ledtider, intäkter och kvalitet.

¾Vissa aktörer saknar möjlighet att etablera
datoriserad samverkan
¾Avsaknaden av standard
¾Olika verksamhetsbegrepp skapar semantiska
problem som försvårar samverkan
¾En långt driven automatisering försvårar
kontrollen av möjliga bedrägerier. Vissa
kontroller kan automatiseras men en mänsklig
kontroll upptäcker lättare mer subtila avvikelser
I6

208

Självbetjäning, dvs kunden utför själv arbetet med
att registrera beställningar och andra tjänster

Referens till avsnitt 6.1
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Rationalisering i form av en
tidseffektivisering. Minskar
leverantörens personalbehov.
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Ref208 Typ av stöd eller påverkan på affärsprocessen
I7

I8

I9

När man som kund kommunicerar med ett
webbsystem, kan dator i kombination med
webbläsare ses som en terminal till det informationssystem (webbsystem) man kommunicerar med.
Denna samverkan är varken någon renodlad registereller meddelandesamverkan utan en kombination av
dessa, som jag kallar meddelandesamverkan med
registeraccess (M/R).
Den form av samverkan som sker mellan kunden
och WBIO grundas på den standard som finns för
överföring av datamängder över Internet och någon
specifik överenskommelse mellan WBIO och
kunden krävs således inte. Jag kallar denna
samverkansform för Publik samverkan via
standardiserat webbgränssnitt.
Den kommunikation som sker över Internet mellan
webbläsare och webbsystem, förutsätter robust och
tillförlitig IT-infrastruktur med hög bandbredd,
speciellt i de fall där digitala produkter och tjänster
ska levereras över nätet.

Effekter

----

Bred allmän tillgänglighet, skapar
förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar

Påverkar både kvalitet och ledtid

I10

Ett uttalat ledningsansvar för samverkan och den
totala informationssystemarkitekturen är en
förutsättning för en god informationssystemsamverkan

En förutsättning för en effektiv
affärsprocess med hög kvalitet.

I11

För en webbaserad imaginär organisation är det
strategiskt viktigt att äga och kontrollera
utvecklingsresurserna för sitt webbsystem

Leder till ökade möjligheter att
snabbt ta beslut och genomföra
förändringar. Denna flexibilitet
leder till ökad förändringsbarhet
och följsamhet som långsiktigt
förbättrar konkurrensförmågan
och gör att man snabbare kan
uppnå önskvärda effekter.

I12

Många samverkande aktörer och informationssystem inom en imaginär organisation kan medföra
svårigheter att genomföra förändringar av
affärsprocessen.

Ökade ledtider och kostnader i
utvecklingsprocessen
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Ref208 Typ av stöd eller påverkan på affärsprocessen

Effekter

I13

Detta minskar möjligheterna att
förändra verksamhetens processer
i relation till dess informationssystem.

Systemarvet, från de externa aktörer man samverkar
med i en imaginär organisation, medför att man
måste anpassa sig till dessa informationssystems
förutsättningar.

Påverkar också utformningen av
sambandsinformationen och kan
begränsa
funktionaliteten
i
angränsande informationssystem,
vilket
samtidigt
påverkar
effekterna av affärsprocessen i
sig.
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Jämförande analys och slutsatser
Tabell 10 Sammanfattning av slutsatser relaterade till aktörer och aktörsstrukturen
Ref209 Typ av stöd eller påverkan på affärsprocessen

Önskvärda effekter

A1

Tillgänglighet och interaktion. Internets stora
möjligheter att nå många och dessutom kunna
etablera en relation med var och en av dessa skapar
en imaginär organisation där aktörsstrukturen är
löst sammansatt. Dessa relationer mellan aktörerna
skapar samtidigt en stor flexibilitet.

Ger möjlighet att skapa relationer
med kunder och partners, som kan
utnyttjas för att stärka relationerna,
ökad marknadsnärvaron och
därmed ökade intäkter.

A2

De verksamheter som studerats är båda exempel på
en aktörsstruktur som uppvisar stora likheter med
den hybridform som Williamsson (1991)
presenterar som en tredje form av generisk
styrningsform.

----

A3

Oberoende av formella avtal är förtroende och tillit
viktiga sammanhållande aspekter som bygger på
hög kvalitet (integritet, ärlighet och uppriktighet) i
den kommunikation, som sker inom den imaginära
organisationen.

Bidrar till att stärka relationerna
inom den imaginära organisationen
och därigenom indirekt öka
kvalitet och effektivitet i
affärsprocessen

A4

För att en webbutik ska få kunder och att dessa
kunder också ska göra återkommande köp, krävs
att de känner en stor tillit och ett stort förtroende.

Att kunderna känner förtroende
och tillit är en förutsättning för att
man ska köpa produkter och
tjänster över nätet och dessutom
göra det återkommande.

A5

I både NetShops och Buyonets fall består
kärnkompetensen av förmågan att kombinera ett
flertal olika kompetenser och färdigheter med
teknologi som tillsammans skapar och utgör ett
värde för kunden.

Ökad konkurrensförmåga

A6

A7

209

Att identifiera vad som är ett företags
kärnkompetens är av stor vikt för att uppnå
strategiska fördelar.

Ökad fokusering

Ökad konkurrensförmåga
Ökad fokusering

Snabb etablering på marknaden
Att ta hjälp av externa aktörer för att utföra vissa
mindre strategiskt viktiga uppgifter kan också vara
ett sätt att uppnå en snabb etablering på
marknaden.

Referens till avsnitt 6.2
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Minskade
kostnader

Skalfördelar

Hög
försäljningsvolym

Minskade
ledtider

Förtroende
Tillit

Kvalitet

Består ofta av kriterier såsom
Önskvärda effekter
av operativ
samverkan

Bör ge
upphov till

Medverkar till

Olika samverkansformer inom en
webb-baserad imaginär organisation

I5 I10 I11 I12
A1 A2 A3 A4
A5
A6

Aktörsstruktur

Är ex

empe

l på

Bör stödja och vara
samstämmig med

Affärsprocess (-er)

Ingår i
och stödjer

Bör stödja och vara
samstämmig med

Ingår i
och stödjer

En webb-baserad
imaginär organisation
(verksamhet)

Styr
Innehar olika

empe

I4 I6 I13
genom

Realiseras

Bildar i relation till
andra aktörer
Aktörer

Är ex

Formulerar
Affärside
(Verksamhetsplaner,
strategier, mål, regler)

I1 I3 I5 I7
l på

I8

I9 I10

IS-arkitektur
Bildar i relation till
andra IS
Informationssystem
(IS)

I11

Roller

Definieras av

Utför

Utför

ibland med
hjälp av

Rolluppdrag
Handlingar
Krävs för att utföra
Handlingsförmåga

Styr utförandet av

A5

Regler

A6
Är institutionaliserad

Är en del av

Kompetens

Figur 69 Hur önskvärda effekter i en webbaserad imaginär organisations affärsprocess
stöds av olika aspekter av aktörsstrukturen respektive informationssystemarkitekturen
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7 Avslutande reflektioner
I detta avslutande kapitel för jag en diskussion avseende de slutsatser som redovisades i
kapitel 6. Jag för fram vissa ytterligare aspekter av informationssystem- och
aktörssamverkan som jag anser vara av intresse för nå önskvärda effekter, i form av
kvalitet, låga kostnader och korta ledtider, vid genomförandet av affärsprocessen. Jag
reflekterar också över den forskningsansats och forskningsmetod jag använt mig av, samt
det kunskapsbidrag som redovisas i avhandlingen. Avslutningsvis för jag fram några idéer
och tankar om fortsatt forskning inom området.

7.1 Några avslutande reflektioner om slutsatser
Jag vill först återknyta till den diskussion jag förde i avsnitt 6.1.2 om informationssystemsamverkan och dess betydelse för processeffektivitet och -kvalitet. I Figur 64 och
Figur 66 framgår de viktigaste gränssnitten för koordination av handlingar mellan olika
delprocesser hos NetShop och Buyonet. Den typ av samverkan som sker i dessa
gränssnitt beskrivs ytterligare i tabellerna under processgrafen och för varje samverkan
anges vilken kommunikationsprincip som används av sändande och mottagande
informationssystem (IS) eller aktör210. Tre olika typer av kommunikationsprinciper
identifierades: 1)Automatiserad samverkan, 2)Aktör använder IS som verktyg och
3)
Aktör kommunicerar helt manuellt. Denna situation avspeglas också i den
begreppsgraf jag inledningsvis introducerade (se Figur 4) och som jag i Figur 70 visar
en delmängd av. Här illustreras hur olika handlingar (aktiviteter) utförs manuellt av
aktörer (punkt 3 ovan) och automatiserat av informationssystem (punkt 1 ovan). En
aktör som utför handlingar med hjälp av ett informationssystem (punkt 2 ovan), utgör en
mellanform av dessa. När ett informations-system är helt automatiserat flyter begreppen
IS och aktör ihop och i detta sammanhang känns det viktigt att komma ihåg den
diskussion som Goldkuhl (1998a) för, avseende vilka olika typer av handlingar som kan
utföras av informationssystem och aktörer211. I Tabell 2 framgår dessa olika
handlingstyper. Som tidigare diskuterats kan de handlingar som ett informationssystem
utför enbart vara regelstrikta, medan aktörers handlingar kan vara både spontana och
anpassade till det sammanhang vari de utförs. Om vi jämför med Figur 70, som visar
denna avhandlings centrala begrepp och dess samband, framgår att de handlingar som
informationssystem och aktörer utför, styrs av regler. När det gäller informationssystem
styrs dessa handlingars utförande enbart av regler. Regler som i sin tur är olika former
av institutionaliserad kompetens. Detta för frågan till hur mycket kompetens som kan
programmeras och implementeras i ett informationssystem212. I allt större utsträckning
kommer vi att konfronteras med informationssystem istället för mänskliga aktörer.
210

Med aktör menas här en enskild individ.

211

Kan både vara personer och organisationer. Goldkuhl (1998a) använder begreppet agent som ett samlingsbegrepp
för personer, organisationer och informationssystem.

212

En helt automatiserad process som i Buyonets fall är ett exempel på ett informationssystem där en stor del av
kompetensen är institutionaliserad i form av inbyggda regler. Informationssystem utgör i detta fall en artefakt med
hög handlingsförmåga som agerar som en oberoende aktör/agent för ”sin” organisation. Detta medför att begreppen
process, aktör och informationssystem flyter ihop.
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Internets möjligheter att nå många och etablera en relation med var och en av dessa
(Evans och Wurster, 1999), innebär att vi i olika kombinationer mellan företag,
privatpersoner och myndigheter kan samverka direkt med informationssystem eller att
Ä

Aktörsstruktur

empe

Bör stödja och vara
samstämmig med

Ingår i
och stödjer

Definieras av

IS-arkitektur
Bildar i relation till
andra IS

Ingår i
och stödjer

En webb-baserad
imaginär organisation
(verksamhet)

Styr
Innehar olika

Roller

Bör stödja och vara
samstämmig med

Realiseras genom

Bildar i relation till
andra aktörer
Aktörer

Affärsprocess (-er)

l på

Informationssystem
(IS)

Formulerar
Affärside
(Verksamhetsplaner,
strategier, mål, regler)

1

3
Utför

2
ibland med
hjälp av

Utför

Rolluppdrag
Handlingar
Krävs för att utföra

Styr utförandet av

Handlingsförmåga

Är en del av

Regler

Är institutionaliserad

Kompetens

Figur 70 Delmängd av Figur 4 ”Avhandlingens centrala begrepp och dess samband”
informationssystem kan etablera direkt kontakt sinsemellan. Keen (1997) talar om Penzias
axiom213:
What I call the Penzias axiom states that any person or procedure that comes
between a customer and a computer that fully can meet the customer’s needs will,
over time, be removed from the process.
Keen (1997:90)

213

Arno Allan Penzias var en av tre nobelpristagare i fysik år 1978.
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Detta kan exemplifieras med en Internetbank eller en bankomat. Innan dessa fanns var det
en banktjänsteman som tog hand om de tjänster som skulle utföras och registrerade
uppgifter i bankens informationssystem för att exempelvis hjälpa kunden att ta ut pengar
från sitt konto, överföra pengar till ett annat konto eller utföra en betalning. Numera
interagerar vi direkt med bankens informationssystem och banktjänstemannen blir i detta
fall överflödig. Penzias menar att alla aktörer (personer) eller rutiner som finns mellan en
kund och ett informationssystem kommer med tiden att rationaliseras bort. Detta förutsatt
att interaktionen mellan kunden och informationssystemet inte är alltför komplex och kan
hanteras av kunden. Detta motsvaras av begreppet självbetjäning, dvs kunden utför själv
all interaktion med informationssystemet (se slutsats I6). Oberoende av detta blir aldrig
dessa handlingar, som ett informationssystem utför, annat än just regelstrikta.
Att lösa kommunikation direkt mellan olika informationssystem är kanske den svåraste
utmaningen av skäl som jag redogjort för i avsnitt 6.1.2. Utmaningen består i avsaknad av
gemensamma verksamhetsbegrepp, dvs standards både avseende syntax och semantik. Av
dessa två är det svårast att lösa de semantiska skillnader som finns mellan olika
organisationers verksamhetsbegrepp. Enligt Gartner Group (2000b) kan man komma en bit
på väg genom mera utvecklade och accepterade standards, standardiserade affärsobjekt
och mellanprogramvaror som agerar ”tolkar” och översätter mellan olika organisationers
verksamhetsbegrepp.
Enligt transaktionskostnadsteorin är det koordinationskostnader och transaktionskostnader
som utgör basen för hur en verksamhet ska organiseras, dvs vilka delar av en verksamhet
som ska hanteras internt (hierarki med intern koordinering) och vilka man ska köpa på
marknaden
(marknadstransaktioner).
Ökade
möjligheter
att
utnyttja
ny
informationsteknologi påverkar koordinerings- och transaktionskostnaderna och därmed
balansen mellan hierarki och marknad (Keen, 1997:13-14). Denna balans resulterar i olika
aktörsstrukturer: hierarki, marknad eller en hybrid av dessa. Detta har jag redogjort för i
avsnitt 3.3.2 och det är en viktig aspekt av denna avhandling. Hur kan man utnyttja
informationssystem och den informationssystemarkitektur de bildar, för att öka
processeffektivitet och -kvalitet? Vilka nya former av aktörsstrukturer kan detta ge upphov
till och hur påverkar dessa samma processeffektivitet och -kvalitet? En stor del av ökad
processeffektivitet handlar om att sänka koordinationskostnader och här har
informationssystemsamverkan en stor betydelse. För att uppnå god samverkan mellan
informationssystem spelar en god informationssystemarkitektur en framträdande och
avgörande roll.
En annat syfte med en hög grad av datoriserad samverkan är att nå önskvärda effekter i
form av kvalitet, låga kostnader och korta ledtider. Denna höga effektivitet är nödvändig
för att uppnå stora försäljningsvolymer och skalfördelar som man eftersträvar.
I NetShops fall var det nödvändigt att söka samarbete med flera externa aktörer för att
snabbt kunna etablera sig och komma in på marknaden (se Figur 71). Så här i efterhand
kan man se att denna strategi lyckades. NetShop var först på sin marknad och lyckades nå
en marknadsledande position snabbt. En position som man sedan befäst214. Skulle man ha
byggt upp kompetens inom logistik och betalningshantering på egen hand hade man
förmodligen inte lyckats med denna bedrift. När det gäller informationssystemsamverkan
214

Detta är sagt i ljuset av den nedgång som drabbat Internetbranschen under hösten 2000.
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löste man de mest påtagliga behoven för att kunna genomföra affärsprocessen215 enligt de
effektivitets- och kvalitetskrav man ställt upp. För att nå den volym och de skalfördelar
som man eftersträvar216, krävs dock en högre grad av datoriserad samverkan.
Datoriserad samverkan

Tid
Snabb etablering
Marknadsandelar

Hög grad av datoriserad samverkan
för att nå önskvärda effekter

Figur 71 Kompromiss mellan snabb etablering och hög grad av datoriserad samverkan
mellan informationssystem.

7.2 Några reflektioner om forskningsansats och -metoder
Man kan diskutera graden av generaliserbarhet, när det gäller de slutsatser som
framkommit från denna studie. När kunskapen inhämtas från några specifika fall är det
viktigt att läsaren kan skapa sig en bild av de förutsättningarna som rådde då studien
genomfördes.
När det gäller antalet fallstudier, så avtar möjligheterna att göra en mera inträngande och
djup analys ju fler fallstudier som genomförs, givet samma resursinsatser. I ena
ytterlighetsfallet då enbart en fallstudie genomförs finns en uppenbar risk för att studien
blir alltför situationsspecifik. Genom att öka till två fallstudier ökar generaliserbarheten
kraftigt och fortfarande kan en tillräckligt djup analys göras. I takt med att antalet
fallstudier ökar minskar dock analysdjupet. Med tanke på den djupa och breda analys som
jag ansett vara nödvändig i denna studie, hade fler fallstudier varit svårt att genomföra.
Likväl måste man ändå vara kritisk när man bedömer generaliserbarheten i de slutsatser
som framkommit.
Jag vill framhålla tre förhållningssätt som ökar relevansen i denna studie: det abduktiva
synsättet, den komparativa studien och triangulering.
Abduktivt synsätt. Det sätt på vilket man växlar mellan teori (deduktion) och empiri
(induktion), ökar tillförlitligheten eftersom man får en avstämning gentemot teori, av de
empiriska resultat man kommer fram till. De teoretiska studierna kan användas som
inspirationskälla för att upptäcka olika mönster och strukturer som kan ge en ökad
förståelse. Existerande kunskap och referensramar som man utgår från i teorin ger vad
Alvesson och Sköldberg (1994) kallar för djupstrukturer.
Komparativ studie. Vid en systematisk jämförelse mellan två olika fall ökar
generaliserbarheten. Om fallstudierna är olika till sin karaktär, dvs innehåller skillnader
215

Vissa brister har påtalats i fallstudien avseende NetShop (se kapitel 4).

216

Se målgrafen i Figur 50.
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och unika variationer, tillförs värdefull information (Patton, 1990). De två fallstudier som
genomförts i denna studie innehåller i vissa avseenden stora skillnader och variationer.
Som exempel kan nämnas typ av produkt, den utsträckning i vilken olika
verksamhetsfunktioner har utkontrakterats till externa aktörer och affärsprocessens grad av
automatisering. Dessa skillnader och variationer har bidragit till att en mer aspektrik analys
och uttolkning av data kunnat göras.
Triangulering. Genom att använda ett flertal analysmetoder som i vissa fall är
överlappande, där samverkansgraf, handlingsgrafer och processgrafer är bra exempel (se
Figur 17), ges en verifiering av de resultat som framkommit. En annan form av
triangulering fås genom att använda olika teoretiska källor och detta har också skett i viss
utsträckning. En tredje form av triangulering utgörs av det faktum att vi varit två forskare
som skrivit två avhandlingar (se Lindberg, 2000) där vi använt oss av samma
fallstudieföretag. Avhandlingarna fokuserar på olika forskningsfrågor men vi har delvis
använt samma metodkomponenter. Vid ett flertal tillfällen har vi diskuterat
fallstudieföretagen, den datainsamling som skett, analys och uttolkning av studerade
fenomen. Dessa diskussioner har varit mycket givande och exempel på genuina dialoger
som fört vår förståelse framåt på ett sätt som inte varit möjligt om vi genomfört studierna
helt isolerat från varann. Jag anser att denna sista trianguleringsvariant varit den mest
kraftfulla och gett störst bidrag till en ökad generaliserbarhet och relevans.
Studien är bred217 till sin karaktär, vilket varit en förutsättning med tanke på den typ av
forskningsfrågor jag inledningsvis ställde mig. Jag är medveten om att den breda och
generella ansats jag valt, riskerar att ge resultat som är alltför ytliga. Den växling mellan
helhet och delar som är en av hermeneutikens grundpelare, är samtidigt en balansering
mellan dessa. Hur mycket och djupt ska man tränga in i de enskilda delarna och hur
mycket energi ska ägnas åt att studera och se helheten. Den del som varit mitt fokus, i den
breda kontext jag valt, är informationssystemarkitektur och dess påverkan och stöd på de
affärsprocesser som studerats. Även aktörsstruktur har fått en relativt stor uppmärksamhet.

7.3 Några reflektioner om kunskapsbidrag
I kapitel 6 har jag presenterat de övergripande slutsatser som är resultatet av denna
avhandling. Till viss del finns vissa fallspecifika slutsatser presenterade i avsnitten 4.3 och
5.3. Är då dessa slutsatser svar på de inledande forskningsfrågor jag ställde? Ja, till viss
del, på det sättet att slutsatserna bemöter dessa frågeställningar, men det är definitivt inget
fullständigt svar. För mig personligen så har detta avhandlingsprojekt gett mig en
möjlighet att få en ökad kunskap om dessa frågeställningar. Kunskap som framförallt är av
förståelsekaraktär, dvs att förstå de sammanhang som ligger till grund för hur olika
samverkansformer (informationssystemarkitektur och aktörssamverkan) inom en
webbaserade imaginära organisation påverkar affärsprocessen, i syfte att få önskvärda
effekter. Förståelsekunskap är den djupaste formen av kunskap och ligger till grund för att
inse principer och sammanhang (Wikström et al, 1994). Denna kunskap ligger sedan till
grund för att kunna förklara varför det förhåller sig på ett visst sätt (förklaringskunskap)
och även kunskap som kan ge vägledning för hur man bör handla i olika situationer
(normativ kunskap).
217

Med bred menas här ett brett ”scope”. Studien är inte bred när det gäller antalet fallstudier som genomförs.
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Några exempel på slutsatser som jag anser vara viktiga, följer nedan.
Enligt de kriterier som jag lyft fram avseende VBS-strategin (se avsnitt 3.2.3), finns det
mycket stora likheter mellan en VBS-arkitektur och en interorganisatorisk
informationssystemarkitektur. Den enda direkta skillnaden som kan identifieras är
avsaknaden av ett tydligt ledningsansvar. Detta är slutsatser som grundas dels på
fallstudierna (framförallt NetShop), men även från den studie som gjordes av Magoulas
och Pessi (1991). En VBS-strategi utgår från en aktörssamverkan med vertikal styrning
(hierarki), medan samverkan mellan olika externa aktörer inom en WBIO, karaktäriseras
av horisontell styrning (marknad). Lite tillspetsat skulle man kunna säga att de centrala
kriterierna, avseende autonomitet och lokalt ansvar, blir ”övertydliga” i en
interorganisatorisk informationssystemarkitektur och vänds till en nackdel när det gäller
ledningsansvaret.
Man skulle också kunna framhålla att en imaginära organisationer kräver en VBS-liknande
arkitektur för att kunna ha den högra grad av anpassningsbarhet som kännetecknar denna
typ av organisation. En hög grad av in- och outsourcing av olika verksamhetsfunktioner
(med tillhörande informationssystem) underlättas med en VBS-liknande arkitektur.
Att uppnå hög förändringsbarhet är viktigt och kommer att bli alltmer viktigt i takt med att
kraven på anpassningsbarhet ökar. Att fokusera på både intern och extern
systemstrukturering är en förutsättning för att kunna nå långt inom detta område och jag
ansluter mig till de principer och riktlinjer som finns i PAKS-strategin avseende
komponentsyn och objekttänkande.
Denna studie har visat på hur viktigt det är med en god informationssystemsamverkan,
men samtidigt pekat på svårigheterna med att uppnå detta. Orsakerna kan vara flera och
jag har försökt redogöra för några av dessa hinder i studien. I och med framväxten av
globala nät, såsom Internet, finns infrastrukturen för att samverka mellan
informationssystem. Med tanke på den stora potential som finns med
informationssystemsamverkan är det viktigt att undanröja dessa hinder så långt det är
möjligt.
Det utbyte av information som sker mellan en webbläsare och ett webbsystem, är varken
någon renodlad register- eller meddelandesamverkan. Jag har i denna avhandling sett detta
utbyte som en kombination av dessa och kallat den för Meddelandesamverkan med
Registeraccess. Själva samverkansformen kan heller inte karaktäriseras enligt de tre typer
som Magoulas och Pessi (1991) tar upp: 1)Informell samverkan, 2)Avtalad samverkan eller
3)
Samverkan genom koalition. Jag har valt att kalla samverkansformen för Publik
samverkan via standardiserat webbgränssnitt. Man måste se denna slutsats som en
hypotes att arbeta vidare på. Jag har inte kunnat utveckla de problemställningar som finns
inom detta område något nämnvärt, utan nämner det som ett uppslag för fortsatt forskning
(se avsnitt 7.4 nedan).
Det är långtifrån något ny insikt att förtroende och tillit är viktiga sammanhållande faktorer
i ett samarbete och även denna studie leder fram till vikten av detta. Detta gäller oberoende
av om det existerar formella avtal eller om samarbetet grundar sig på mer informella avtal.
Inom transaktionskostnadsteorin benämns detta osäkerhet och komplexitet och är en, av
flera, grundläggande orsaker till samordningskostnader. Williamson (1975) konstaterade
att ju större osäkerheten och komplexiteten är desto lättare (och billigare) blir det att
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hantera denna situation genom vertikal styrning (hierarki) istället för horisontell styrning
(marknad). Förtroende och tillit är också avgörande i relationen till företagets kunder.
Detta gäller i högsta grad en WBIO där man, normalt sett, inte har någon social relation
med kunden. Förtroende och tillit är en förutsättning för att kunderna återkommande ska
köpa produkter och tjänster över nätet
Jag har under studien konfronterats med insikten om hur svårt, och på samma gång
avgörande för en WBIO, det är att först identifiera, sedan utveckla och sist men inte minst
fokusera på att använda sin kärnkompetens. Man kan inte vara bäst på allt och i en värld
med allt högre konkurrens, blir det avgörande att koncentrera sig på sina specifika
färdigheter, det som Williamson (1975) kallar specifika resursegenskaper. En förutsättning
för denna strategi är att ha en väl utvecklad och fungerande aktörs- och informationssystemsamverkan.
Sist men inte minst vill jag säga några ord om den begreppsgrafen (se Figur 4), som varit
en röd tråd genom denna avhandling. Dess ursprungliga syfte var att illustrera de begrepp
jag använder och deras inbördes relationer, men efterhand har jag också insett dess
betydelse för att illustrera helheten och delarna av denna avhandlings kontext. Enligt min
mening är begreppsgrafen också generell. De begrepp och relationer som den avspeglar
passar även in på organisationer som varken är webbaserade eller imaginära.

7.4 Några reflektioner om fortsatt forskning
Som jag nämnde i föregående avsnitt så finns det många ytterligare svar att ge på de
forskningsfrågor jag ställde i denna avhandlings början. Jag ska nedan redogöra för några
områden som jag själv tycker vore intressanta att utveckla vidare.
Ett av hindren för att uppnå en god informationssystemsamverkan mellan olika aktörers
informationssystem, är semantiska skillnader mellan verksamhetsbegrepp i olika
organisationer. De verksamhetsbegrepp som ligger till grund för kommunikationen måste
vara kompatibla och ha samma innebörd hos de olika aktörerna. Detta hinder är nära
relaterat till de ansträngningar som görs för att standardisera utbyte av information och
meddelandeformat. Inom arkitekturstrategin PAKS är komponenttänkande en av
hörnpelarna och inom ramen autonoma och samverkande delsystem eller komponenter,
vore det lämpligt att utveckla dessa frågeställningar. Att utveckla normativ kunskap, som
ger råd och riktlinjer för hur god informationssystemsamverkan kan uppnås, anser jag vara
av stor vikt.
Magoulas och Pessi (1991) tar, inom området interorganisatoriska arkitekturstrategier, upp
tre olika typer av samverkansformer: 1)Informell samverkan, 2)Avtalad samverkan och
3)
Samverkan genom koalition. Den form av samverkan som sker mellan en webbklient och
ett webbsystem kan inte anses passa in i någon av dessa. Jag har kallat denna form av
samverkan för Publik samverkan via standardiserat webbgränssnitt. Ett närliggande
område är också den typ av samverkan som används för att överföra information mellan
informationssystem (webbklient och -system). De vedertagna samverkanstyperna
registersamverkan (IRM-strategin) och meddelandesamverkan (VBS-strategin), passar
mindre bra i ovanstående fall. Samverkan är varken någon renodlad register- eller
meddelandesamverkan utan en kombination av dessa. Jag har kallat denna samverkanstyp
för Meddelandesamverkan med Registeraccess (M/R). Här finns utrymme för mera
forskning där man studerar karaktären av denna samverkansform och konsekvenserna av
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att inte veta vem som accessar verksamhetens informationssystem: säkerhet, ansvar för
den data som registreras, kvalitet på den data som registreras, mm.
En slutsats från denna avhandling är att det är viktigt att snabbt kunna förändra sina
affärsprocesser. Hög anpassningsbarhet är av stor strategiskt vikt. För att lyckas med detta
måste de informationssystem som är involverade i processen ha en hög grad av
förändringsbarhet och inte bli en hindrande faktor. Förändringsbarhet är en av de viktigaste
egenskaperna hos en god informationssystemarkitektur. Både extern och intern
systemstrukturering (se Figur 25) har som huvudsyfte att minska komplexitet och öka
förändringsbarhet. För att uppnå detta tror jag att man måste kombinera dessa angreppssätt
och se ett informationssystem ur både ett verksamhetsmässigt (extern systemstrukturering)
och ett konstruktionsmässigt (intern systemstrukturering) perspektiv. I arkitekturstrategin
PAKS har man till viss del tagit fasta på detta och anammat principer från
objektorientering och komponenttänkande. Det vore intressant att i detta sammanhang
utveckla egenskapen förändringsbarhet.
Formella avtal fyller en viktig uppgift för att definiera rolluppdrag och vad olika parter
förväntar sig i en relation. Oberoende av dessa formella avtal är förtroende och tillit viktiga
sammanhållande aspekter inom en imaginär organisation. Förtroende och tillit bygger på
hög kvalitet i den kommunikation som sker mellan olika aktörer inom den imaginära
organisationen (integritet, ärlighet och uppriktighet). En annan viktig ”sammanhållande
länk” är informationssystemsamverkan. Även här är det viktigt med hög kvalitet i den
information som överförs mellan informationssystem. Den information som överförs
måste vara korrekt. Det vore intressant att utgå från kvalitetsbegreppet och studera hur
detta påverkar såväl kommunikation mellan aktörer som mellan informationssystem. Vilka
konsekvenser får detta på kvalitet och effektivitet i affärsprocessen?
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Bilagor.

Bilagor, översikt
Fallstudie NetShop
1. System- och ansvarsmatris
2. Problem- och styrkegrafer
3. Sammanfattande värdering av mål, problem och styrkor.
Fallstudie Buyonet
4. System- och ansvarsmatris
5. Problem- och styrkegrafer
6. Sammanfattande värdering av mål, problem och styrkor.
Övriga bilagor
7. Exempel på ”Definition av informationsmängder”
8. Exempel på ”Sambandsmatris”

Bilaga 1. System- och ansvarsmatris (NetShop)
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Bilaga 2. Problem- och styrkegrafer (NetShop)

Serie
NetShop
Utfärdare
PAS
Avser: Kvalitetsrelaterade problem

PROBLEMGRAF
Datum
2000-08-28

Refkod
KVALIT
Sid
3(5)

Version

ORG

IS

26. Organisatoriska
problem som påverkar
kvaliteten negativt
30. NetShop har fiktiva
erbjudanden till kund

10. Bristfällig
funktionalitet i IS och
samverkan mellan IS
påverkar kvaliten
negativt

16. Reklamationer
hanteras manuellt
33. Erbjuder produkter
som ibland inte kan
levereras
24. Svårt för kund att
hitta rätt produkt utan
de rätta sök strängarna

25. Svåra att
klassificera produkten

OCH Problem
relaterade till
navigering

55. All
affärskommunikation
med kund sker via
WEB:en

58. Ingen returrätt i
Sverige
28. Kvalitet påverkas
negativt

29. Påverkar tillit och
förtroende negativt

22. Kunden har ingen
fysisk kontakt med
produkten

52. NetShop har inte en
ömsesidig relation till
kund
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PROBLEMGRAF
Serie
NetShop
Utfärdare
Datum
Version
PAS
2000-08-28
1
Avser: Försäljningsrelaterade problem

Refkod
FSG
Sid
4(5)

31. Det är svårt att få
kunder via Internet

17. Konkurrensutsatt
bransch

19. Nya konkurenter
dyker upp

60. Marknadsföring
kostar mycket

OCH

37. Påverkar marginaler
negativt

Serie
NetShop
Utfärdare
PAS
Avser: Kostnadsrelaterade problem

34. Begränsade
möjligheter till
marknadsföring

21. Kunderna gör få
spontana inköp

54. Begränsat utrymme
för prishöjningar

38. Försäljning
påverkas negativt

PROBLEMGRAF
Datum
1998-11-05

Refkod
KOST
Sid
2(5)

Version
1

IS
35. Svårt att spärra en
kund

36. Ökade
kreditförluster

8. Potentiella
effektiviseringar mha IS
och samverkan mellan
ORG
16. Reklamationer
IS utnyttjas inte i
hanteras manuellt
tillräcklig omfattning
5.
Organisatoriska
27. Bristande (intern)
53. Relativt höga
problem som påverkar
ekonomisk uppföljning
kostnader för
effektiviteten negativt
leverans/logistik

15. Svårigheter att
identifiera
problemområden

45. Försämrad
lönsamhet
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Serie
NetShop
Utfärdare
PAS
Avser: Samverkan mellan aktörer

PROBLEMGRAF
Datum
1998-10-10

Refkod
ORG
Sid
1(5)

Version
1

1. NetShop växer
snabbt

12. NetShop har inte
hunnit definiera
tillräckligt med interna
rutiner

51. Mycket att göra

KOST
7. Mycket onödig
manuellt arbete

47. Mycket
övertidsarbete

2. Otydliga
ansvarsgränser i den
dynamiska virtuella
organisationen
42. Mindre tid för
kommunikation
39. Samarbetspartners
har olika syn på och
drifkraft för utveckling

3. Svårt att identifiera
problemansvar (Vems ä
felet?)

9. Bristande
kommunikation inom
NetShop och med
samarbetspartners

OCH

13. Avsaknad av
ekonomiska modeller
för intern ekonomisk
uppföljning

40. Svårt att skapa rätt
atmosfär mellan
samarbetspartners

15. Svårigheter att
identifiera
problemområden

48. "Alla skyller på
alla"

OCH

5. Organisatoriska
problem som påverkar
effektiviteten negativt

26. Organisatoriska
problem som påverkar
kvaliteten negativt

KOST

KVALIT
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PROBLEMGRAF
Serie
NetShop
Utfärdare
Datum
Version
PAS
2000-08-28
1
Avser: IS - Samverkan mellan & Funktionalitet i

4. Order till
underleverantör via fax
och telefon

46. Bristande
funktionalitet i
logistiksystemet

11. Ingen datoriserad
samverkan med
Kundreskontrapartner

14. Brister i nyttjandet
av befintlig information

20. Bristande
funktionalitet i IS

OCH

8. Potentiella
effektiviseringar mha IS
och samverkan mellan
IS utnyttjas inte i
tillräcklig omfattning
KOST

59. Ingen hantering av
reklamationer,
produkterna läggs på
hög
57. NetShop kan ej
hantera restorder

49. Beställning kan ske
via telefon

18. För lite av
kundtjänsten sker via
WEB

50. IS är inte fullt
ihopkopplade

Refkod
IS
Sid
5(5)

10. Bristfällig
funktionalitet i IS och
samverkan mellan IS
påverkar kvaliten
negativt
KVALIT

Bilaga 2. Problem- och styrkegrafer (NetShop)

Serie
NetShop
Utfärdare
PAS
Avser:Kostnadsrelaterade styrkor

STYRKEGRAF
Datum
2000-08-28

Refkod
KOST
Sid
6(6)

Version
1

19. Stora volymer

44. Oändligt, virtuellt
lager
20. Automatiserat stora
delar av affärsprocessen

49. Funktionell,
standardiserad produkt
21. Fokusering på en
produkt

56. Låga
inköpskostnader

40. Ingen lagerkostnad

57. Påverkar kostnader
på ett positivt sätt

Serie
NetShop
Utfärdare
PAS
Avser:Kvalitetsrelaterade styrkor

STYRKEGRAF
Datum
2000-08-28

Version

35. Satsar stort på
kundtjänst

29. Kontinuerlig
investering i
systemutveckling

Refkod
KVALIT
Sid
4(6)

38. Internet tidning

8. NetShop har stor
kompetens inom inköp

MARKNA
ORG

24. Betalningssätt som
inger förtroende

5. Positivt företagsklim
som påverkar kunderna
positivt

41. Hög tillgänglighet
Bra service

15. Man talar den lokal
marknadens språk
25. Brett utbud av
artiklar

30. Kontinuerlig
utveckling (medför IS
som "ligger i framkant"

55. Påverkar kvalitet
positivt

Bilaga 2. Problem- och styrkegrafer (NetShop)

Serie
NetShop
Utfärdare
PAS
Avser:Försäljningsrelaterade styrkor

42. "Ringar på vattnet"
==>nya kunder

STYRKEGRAF
Datum
1998-11-18

Version
1

26. Internet är ett media
som når många

34. Öppet 24 tim per
dygn (Internet)

51. Hög tillgänglighet
36. Återkommande
kunder

Refkod
FSG
Sid
3(6)

45. Stor marknad

1. En stark kundgrupp
(xxx)

MARKNA

44. Oändligt, virtuellt
lager

54. Effektiv, lokal
marknadsföring
25. Brett utbud av
artiklar

VARUM
28. Starkt varumärke

OCH

12. Försäljningsvolym
påverkas positivt

Verksamhetsdiagnos hos NetShop

Datum
2000-11-23

S45. Stor marknad
S54. Effektiv, lokal marknadsföring
S44. Oändligt, virtuellt lager
S25. Brett utbud av artiklar
S26. Internet är ett media som når många
S34. Öppet 24 tim per dygn (Internet)
S51. Hög tillgänglighet
S28. Starkt varumärke

S1. En stark kundgrupp (målgrupp)
S36. Återkommande kunder

Styrkor

Problem
P17. Konkurrensutsatt bransch
P19. Nya konkurrenter dyker upp
P54. Begränsat utrymme för prishöjningar
P37. Påverkar marginaler negativt
P21. Kunderna gör få spontana inköp
P60. Marknadsföring kostar mycket
P34. Begränsade möjligheter för marknadsföring

Avser:

Utfärdare
PAS

Refkod
SAMMVÄRD

Marknadsföring

Marknadsföring
Marknadsföring
Erbjudande och Beställning
Marknadsföring
Marknadsföring

IS Order/Inköp

Marknad

Marknad
Marknad
Försäljning
Marknad

Försäljning
Marknad

IS Order/Inköp

Erbjudande och Beställning
Marknadsföring

Aktör
NetShop
NetShop

IS

Sida

Bilaga 3

Marknadsföring

Önskvärd effekt (mål ): Hög försäljningsvolym
Process
Marknadsföring

Sammanfattande värdering
Version
1.0

Bilaga 3. Sammanfattande värdering av mål, problem och styrkor (NetShop)

Leverans

P53. Relativt höga kostnader för leverans/logistik
P27. Bristande (intern) uppföljning
P15. Svårigheter att identifiera problemområden
P35. Svårt att spärra en kund
P36. Ökade kreditförluster

S19. Stora volymer
S56. Låga inköpskostnader

S44. Oändligt, virtuellt lager
S40. Ingen lagerkostnad
S21. Fokusering på en produkt
S49. Funktionell, standardiserad produkt
S20. Automatiserat stora delar av affärsprocessen

Styrkor

Betalning, Krav och Reklamation

P16. Reklamationer hanteras manuellt

Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande
Inköp och Bekräftelse av order
Marknadsföring

Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

Erbjudande och Beställning

Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

P5. Organisatorisk problem som påverkar effektiviteten
negativt

Önskvärd effekt (mål ): Pressade kostnader
Problem
Process
P8. Potentiella effektiviseringar mha IS och samverkan
Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande
mellan IS utnyttjas inte i tillräcklig omfattning

IS Order/Inköp
IS Logistik
IS KRK
IS Order/Inköp

IS Order/Inköp
IS KRK

IS Ekonomi

IS Order/Inköp

IS
IS Order/Inköp
IS Logistik
IS KRK
IS Leverantör

Bilaga 3. Sammanfattande värdering av mål, problem och styrkor (NetShop)

NetShop
Logistikpartner
Kundreskontrapartner
Försäljning
Inköp
Marknad

NetShop

NetShop

NetShop
Kundreskontrapartner

Aktör
NetShop
Logistikpartner
Kundreskontrapartner
Leverantör
NetShop
Logistikpartner
Kundreskontrapartner
NetShop
Kundreskontrapartner
Logistikpartner
Ekonomi

Betalning, Krav och Reklamation

Önskvärd effekt (mål ): Anpassad kvalitet
Process
Erbjudande och Beställning

S29. Kontinuerlig investering i systemutveckling
S30. Kontinuerlig utveckling av IS
S5. Positivt företagsklimat som påverkar kunderna positivt
S24. Betalningssätt som inger förtroende
S15. Man talar den lokala marknadens språk
S35. Satsar stort på kundtjänst
S38. Internettidning
S41. Hög tillgänglighet / bra service
S8. NetShop har stor kompetens om produkten och inköp
S25. Brett utbud av artiklar

Inköp och Bekräftelse av order

Betalning, Krav och Reklamation
Marknadsföring
Support
Marknadsföring

IS Order/Inköp

Mailsystem

Betalning, Krav och Reklamation
Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande
Support

Utveckling av webb

IS Ekonomi
IS Order/Inköp

Erbjudande och Beställning

P24. Svårt för kunden att hitta rätt produkt
P25. Svårt att klassificera produkten
P58. Ingen returrätt i Sverige
P55. All kommunikation med kund sker via webb
P22. Kunden har ingen fysisk kontakt med produkten
P52. NetShop har inte en ömsesidig relation till kund

Styrkor

IS Order/Inköp
IS Logistik
IS KRK
IS Leverantör
IS Order/Inköp

Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

IS Order/Inköp

IS
IS Order/Inköp

P10. Bristfällig funktionalitet i IS och samverkan mellan IS
påverkar kvalitén negativt

P26. Organisatoriska problem som påverkar kvalitén negativt Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

Problem
P30. NetShop har fiktiva erbjudanden till kund
P33. Erbjuder produkter som ibland inte kan levereras
P16. Reklamationer hanteras manuellt

Bilaga 3. Sammanfattande värdering av mål, problem och styrkor (NetShop)

Försäljning
Inköp

NetShop
Marknad
Support
Marknadsföring

Ekonomi
Försäljning
Call Center

Aktör
Marknad
Försäljning
NetShop
Kundreskontrapartner
NetShop
Logistikpartner
Kundreskontrapartner
NetShop
Logistikpartner
Kundreskontrapartner
Leverantör
Försäljning

Bilaga 4. System- och ansvarsmatris (Buyonet)

ANSVARIGA

Ledningsgruppen
(kollektivt ansvar)
Utvecklingsansvarig
Bank i England
Hogia
Utvecklingsansvarig
Ansvarig för avräkning
Ansvarig för ekonomi

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*



*

Leverantörens IS

Kundens webbläsare

Kunds banksystem

Partners webbsida

✚

Utvecklingssystem

✚

*

Ekonomisystem

▲

Avräkningssystem

▲

▲✚

  ■
●■ ■

A

●

A

●
✚
■
A

= Systemägare
= Systemutvecklingsansvariga
= Ansvariga för hårdvara
= Driftsansvar
= Användare med ansvar för kontakt med IT-leverantörer
A = ▲+●+■+✚+ (dvs samtliga roller ovan)



*

*

Leverantör
Kund
Partner
Kundens bank

▲
●
■
✚

*

Banksystem

*

Mailsystem (e-mail)

INFORMATIONSSYSTEM (IS)

*
*

Payment Module

Utveckling av
BuyonetOS
Licensiering
Produkthantering
Marknadsföring
Erbjudande / Kontrakt /
Fullföljande
Support
Ekonomi (och övrig
administration)
Avräkning

BuyonetOS

DEL–PROCESSER

Företag: Buyonet

▲



A
A
A

Bilaga 5. Problem- och styrkegrafer (Buyonet)

Serie
BuyOnet
Utfärdare
PAS
Avser:Kvalitetsrelaterade problem

11. Leverantören har
levererat fel version,
felaktiga filer

PROBLEMGRAF
Datum
2000-08-16

Version

2. Oftast ingen personli
kontakt med leverantöre

3. Svårt att få en objekti
bild av leverantören oc
hans verksamhet

Refkod
KVALIT
Sid
1(3)

4. Svårt att verifiera
programvarans kvalite

8.
Problem vid nedladdnin
(överföring) av
programvara

10. Kunden har valt fe
version av programvara
relaterat till dator, OS
mm

12. Verifiering av kund
vid kontroll av
kreditvärdighet, fallera
vissa fall
18.
Leverantörsrelaterade
problem

9. Programvarufel
16. Problem i samband
med betalning
19. Begränsade
kunskaper hos kunden

15. Kunden kan inte
installera programvara

17. Kvalitet påverkas
negativt

Bilaga 5. Problem- och styrkegrafer (Buyonet)

PROBLEMGRAF
Serie
BuyOnet
Utfärdare
Datum
PAS
2000-08-16
Avser:Problem relaterade till försäljning

5. Piratkopiering

Refkod
FSG
Sid
2(3)

Version
1

7. Kunden uppger annan
identitet vid köp

KOST

22. Bedrägerier

20. Begränsad
information om produkt

1. Konflikt med befintlig
försäljningskanaler
("channel conflict")

23. Svårt få kontrakt
med leverantörer med
starka varumärken
"top-brands"

26. Begränsade
möjligheter för
marknadsföring

21. Försäljning påverka
negativt

Serie
BuyOnet
Utfärdare
PAS
Avser: Kostnadsrelaterade problem

PROBLEMGRAF
Datum
2000-08-17

Version
1

24. Stora resurser krävs
för marknadsföring.
Medför höga kostnader.

25. 1 försäljning på 5
medför någon form av
support.

26. Begränsade
möjligheter för
marknadsföring

27. Minskade marginaler
Påverkar skalfördelar
negativt

FSG

Refkod
KOST
Sid
3(3)

Refkod
SAMMVÄRD

S1. Finns på många marknader / länder
S16. Partnerskapsprogrammet

S3. 22 valutor att välja mellan

S2. Webbutik finns på sex olika språk

Styrkor

Licensing

P1. Konflikt med befintliga försäljningskanaler
(”channel conflict”)
P23. Svårt få kontrakt med lev som har starka
varumärken, s.k. ”top brands”
P26. Begränsade möjligheter för marknadsföring

Marknadsföring
Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande
Marknadsföring
Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande
Marknadsföring
Marknadsföring
Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

Marknadsföring

Licensing

Process
Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande
Produkthantering
Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

Problem
P22. Bedrägerier
P20. Begränsad information om produkter

Önskvärd effekt (mål ): Hög försäljning

Verksamhetsdiagnos hos Buyonet

Avser:

Version
1.0

Datum
2000-10-15

Utfärdare
PAS

Sammanfattande värdering

BuyonetOS

BuyonetOS

BuyonetOS

BuyonetOS

IS
BuyonetOS

Bilaga 6. Sammanfattande värdering av mål, problem och styrkor (Buyonet)

Marknad
Webb Site Design
Marknad
Webb Site Design
Marknad
Marknad
Webb Site Design
Partners

Aktör
Kund
Leverantör
Licensing
Webb Site Design
Leverantör
Licensing
Leverantör
Licensing
Marknad

Bilaga 6

S7. Digitaliserbar produkt
S6. Oändligt, virtuellt lager
S13. Ingen lagerkostnad
S15. Leverans kan ske på nätet
S19. Ingen ”fysisk” logistik
S9. Automatiserad affärsprocess
S10. Betalning sker direkt över nätet med kreditkort
S11. Ingen fakturering eller kundreskontra
S12. Låga administrativa kostnader
S8. Låg marginalkostnad (”increasing returns”)

Styrkor

Problem
P24. Stora resurser krävs för marknadsföring. Medför
höga kostnader.
P26. Begränsade möjligheter för marknadsföring
P25. 1 försäljning på 5 (20%) medför någon form av
support.

BuyonetOS
Payment Module
Banksystem
BuyonetOS
Payment Module

Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

BuyonetOS

IS

Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

Support

Process
Marknadsföring

Önskvärd effekt (mål ): Låga kostnader

Bilaga 6. Sammanfattande värdering av mål, problem och styrkor (Buyonet)

Buyonet

Buyonet
Bank i England

Buyonet

Support

Aktör
Marknad

S17. Egen utvecklingsavdelning
S23. Förändringar kan genomföras snabbt
S4. Många olika programvaror på ett ställe
S24. Bekvämt att handla på ett ställe
S22. Personlig och kompetent support
S5. Personal med olika nationaliteter och kulturell
bakgrund
S21. Tar hand om supportärenden snabbt.
S20. Väl fungerande supportavdelning
S5. Personal med olika nationaliteter och kulturell
bakgrund
S2. Webbutiken finns på sex olika språk
S3. 22 valutor att välja mellan

Styrkor

Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

P8. Problem vid nedladdning (överföring) av
programvara
P10. Kunden har valt fel version av programvara
relaterat till dator, OS, mm
P19. Begränsade kunskaper hos kunden
P9. Programvarufel
P15. Kunden kan inte installera programvaran

Webb Site Design

BuyonetOS

Support

Buyonet

Utveckling av webb

Webb Site Design
Kund
Licensing, Leverantör
Kund
Kund
Licensing, Leverantör
Webb Site Design

Aktör
Licensing
Leverantör
Webb Site Design
Utvecklingsavdelning
Bank i England

Utvecklingssystem Webb Site Design
Utvecklingsavdelning
BuyonetOS
Licensing
Webb Site Design
BuyonetOS
Support
Mail

BuyonetOS
IT-infrastruktur

BuyonetOS
Payment Module
Banksystem
IT-infrastruktur
BuyonetOS
IT-Infrastruktur
BuyonetOS

IS

Utveckling av webb

Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

Process
Licensing
Produkthantering
Erbjudande / Kontrakt / Fullföljande

Problem
P18. Leverantörsrelaterade problem med produktens
kvalitet
P16. Problem i samband med betalning

Önskvärd effekt (mål ): Hög kvalitet

Bilaga 6. Sammanfattande värdering av mål, problem och styrkor (Buyonet)

221

220

219

218

Kundinformation
Information om beställda varor
Kunden anger kreditkortsnr, expiry
date
Kreditkortsnr, expiry date, namn,
belopp, datum
Samma som ovan. Dessutom ett svar
på om kunden är kreditvärdig eller ej
(OK eller inte OK)

Kontraktstext mellan leverantörBuyonet
Program, installationsbeskrivning,
ev manualer, pris, språk, kategori,
datorplattform
Kundinformation
Offertinformation

Innehåll219

Förser Buyonet med information om kunden är
kreditvärdig eller ej.

Kontroll av kundens kreditvärdighet

Reglerar relationen mellan respektive leverantör och
Buyonet.
Leverans från en leverantör.
Förser Buyonet med en masterkopia av en produkt alt
uppdatering av befintlig masterkopia
Att förse kunden med information om vilka produkter som
finns att köpa och de villkor som är förknippade med
köpet
Förser Buyonet med information om de varor som kunden
beställt.
En begäran från kunden att betala med hjälp av kreditkort

Bidrag220

Referens till samverkansgrafen

Ange hur informationsmängden används i verksamheten, dvs dess bidrag till verksamheten och dess användningsområde inom verksamheten.

Ange vilka uppgifter som de olika informationsmängderna innehåller.

Den informationsmängd man avser (exvis faktura, ordererkännande, …)

Betalningsbekräftelse

Betalningsförfrågan

Initiering av betalning

Beställning

Erbjudande

Programvara

Kontrakt

Företag: Buyonet
Informationsmängd218

Bilaga 7. Exempel på ”Definition av informationsmängder”

5b

5a

4

3

2

1

Samverkansgraf221 (refnr)
0

Bilaga 8. Exempel på ”Sambandsmatris”

Företag: NetShop

Erbjudande (offert)

S(I)

Kundens

Kundreskontra

Ekonomisystem

IS Logistik

IS Logistik

IS Order / Inköp

Informationsmängd

IS Order / Inköp

S = Skapas
I = Indata (inregistrering)
L = Lagras (i databas)
Ö = Överförs (till eller från
annat IS)
U = Utdata (från IS)

IS Order / Inköp

Informationssystem (IS)

Ö

L
Beställning (från kund)

Ö+
S
L
U

I
Ö

Beställning (till ul)

S

Lev.bekräftelse (från ul)

L
U
I
L

Orderbekräftelse (till kund)

Orderinfo till
Logistikpartner

S
L
U
S
L

Ö
I

Följesedel till
Logistikpartner
L

Ö

Lev.faktura (från ul till
Ekonomi)

I
L

Faktura (till kund)

S

Ö
L
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Abstract

De Internetbutiker som skapades under senare delen av 1990-talet, präglades av snabb etablering och deras
övergripande mål var att ta så stora marknadsandelar som möjligt. Detta högt prioriterade krav på snabbhet var en
av anledningarna till att dessa företag ofta tog hjälp av partners för att sköta delar av verksamheten. På detta sätt
skapas LPDJLQlUD RUJDQLVDWLRQHU, som via webben erbjuder varor och tjänster till sina kunder. Dessa företag
fokuserar på sin kärnkompetens och låter denna kompletteras med andra externa aktörers kompetenser. För att
lyckas måste man erbjuda sina kunder minst samma priser, kvalitet och service som en traditionell butik, vilket
kräver en verksamhet med hög processeffektivitet- och kvalitet. Denna avhandling fokuserar på vilka faktorer som
är avgörande för att dessa önskvärda effekter ska kunna uppnås, vilket också innebär att brister och problem
kommer att beröras.
I två fallstudier har studerats hur dessa imaginära organisationers olika informationssystem, och den
informationssystemarkitektur de bildar, stödjer affärsprocessen i syfte att nå önskvärda effekter. Organisationernas
aktörer, och den aktörsstruktur de bildar, har också studerats för att klargöra stöd till affärsprocessen.
Studiens resultat visar att samverkan mellan den imaginära organisationens informationssystem och aktörer är av
central betydelse för att nå dessa effekter. Den visar också på problem som finns i detta sammanhang. För att uppnå
denna goda samverkan mellan informationssystem krävs en hög kvalitet i densamma, något som också är av stor
vikt för att uppnå förtroende och tillit i den samverkan som sker mellan aktörer inom den imaginära organisationen.
För att nå en hög förändringsbarhet och följsamhet i den imaginära organisationens processer, är det nödvändighet
att fokusera på systemstrukturering, både intern och extern. Studien pekar också på de rationaliseringseffekter som
kan uppnås genom ett högt utnyttjande av modern informationsteknik.
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