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Sammanfattning 
I dagens konkurrensutsatta marknad är det en nödvändighet för organisationer att 

kontinuerligt effektivisera sina affärsprocesser med avgörande betydelse för tillväxt. 

Eftersom dessa processer är essentiella byggstenar för en organisations framgång 

har systemstöd avseende processmanagement blivit en viktig faktor i strävan efter 

att uppfylla organisationens mål och förbättra sin konkurrenskraft. Med detta i åtanke 

är det intressant att studera i vilken grad workflowsystem kan bidra till att förbättra 

organisationers affärsprocesser. 

 

Mot bakgrund av dessa snabbskiftande marknadsförutsättningar kommer studien 

behandla processrelaterade systemstöd med syftet att undersöka situationen för 

samtidens workflowbaserade optimeringar och utröna framtida visioner gällande 

automatisk processmanagement. Undersökningen har utförts genom en kvalitativ 

kund- och marknadsanalys avseende IT-företaget Medius AB där intervjuer, 

deltagande observationer och dokumentstudier legat till grund för en abduktiv 

analys. Företaget är en leverantör av processrelaterat IT-stöd och den övergripande 

affärsidén är att med hjälp av system förenkla och automatisera organisationers 

skilda processer. 

 

Studien visar bland annat att leverantörserbjudanden och definitioner gällande 

processmanagement skiljer sig åt globalt och nationellt och att det i dagens 

konkurrensutsatta marknad är svårt att motivera processer utöver sådana som 

genererar en direkt organisationsnytta. Vidare framkommer trender inom 

processmanagementområdet, bland annat Case Management, Business Process 

Management och outsourcing av organisationsprocesser. Studien visar också att 

den framtida workflowmarknaden förutspås innehålla produkter som stödjer hela 

organisationer involverandes partner, leverantörer och kunder och inte endast 

interna processer. 

 

Nyckelord: Workflow, Workflow Management System, Processtöd, 

Flödesautomatisering, Business Process Management, Organisationsprocesser, 

Affärssystem, SWOT 

 



 

 

 

Abstract 
In today's competitive market it is a necessity for organizations to continuously 

improve their business processes which are critical to growth. Since these processes 

are essential for organizational success it has become important to support them via 

information systems in order to meet organizational goals and to improve 

competitiveness. Thus it is interesting to study to what extent workflow systems can 

help improve organizations' business processes. 

 

In light of these rapidly changing market conditions, this study will examine process-

related system support with the aim to investigate the situation of today's workflow-

based optimizations, and explore future visions regarding automatic process 

management. The study was conducted through a qualitative customer and market 

analysis for the IT company Medius AB, where interviews, participant observations 

and document studies formed the basis of an abductive analysis. The company is a 

supplier of process-related IT support and its overall business concept is to offer 

systems to simplify and automate organizations' separate processes. 

 

The result of this study shows, for example, that the definitions and offerings from 

the vendors differ globally and nationally, and that it is difficult in today's competitive 

market to justify processes other than those that generate direct organizational 

benefits. Furthermore, different trends in the field of business process management 

have been identified, a few examples being Case Management, Business Process 

Management and outsourcing of organizational processes. The study also shows 

that the future workflow market is predicted to contain products that support the 

entire organization and not only specific processes, including partners, suppliers and 

customers.  
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DEL I – INLEDNING 

apportens första del utgörs av ett inledande kapitel där läsaren 

introduceras till forskningsfrågor och andra aspekter med nära 

anknytning till studiens klargörande. Nästkommande kapitel behandlar 

de teorier som studien utgår från samt tidigare forskning inom studieämnet. 

Detta involverar även marknaden för automatiska organisationsprocesser och 

en genomgång av det strategiska planeringsverktyget SWOT.  

R 
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1 Introduktion 
I detta kapitel introduceras studiens bakgrund, problematisering och syfte. Vidare 

definieras studiens frågeställningar, målgrupp och avgränsningar och kapitlet 

avslutas med en redogörelse för rapportens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
Globalisering av marknader, förändringar av tekniska förutsättningar och växande 

organisationer är några exempel på varför verksamheter ständigt måste vara redo 

att förändra sig (Dawson, 2003). De snabba omställningar som organisationer kan 

utsättas för kräver anpassningsbarhet till rådande marknadssituationer. Detta har 

bland annat lett till en konkurrensutsatt marknad där affärsslösningar som präglas av 

hög flexibilitet och pålitliga strukturer är nödvändiga (Cardoso et.al., 2004). 

 

En ansenlig del av ett företags infrastruktur är driftsatt i form av olika typer av 

informationssystem som direkt eller indirekt stödjer affärsprocesser med avgörande 

betydelse för tillväxt (Cardoso et.al., 2004). Informationssystem avser här sådana 

komponenter som inom en organisation sammanför, bearbetar och förmedlar 

information, exempelvis tillverknings- och försäljningsprocesser (Avison & Fitzgerald, 

2003 & Leon, 2008). Genom att hantera dessa processer på ett effektivare sätt kan 

konkurrensfördelar uppnås genom minskade kostnader, ökad produktkvalitet och 

bättre kundrelationer. Förändringar på marknaden är för företag ett gott skäl till att 

kontinuerligt förbättra sina affärsprocesser och eftersom dessa processer är 

grundläggande byggstenar för organisationens framgång har systemstöd avseende 

processmanagement blivit en viktig faktor i strävan efter att uppfylla organisationens 

mål och förbättra sin konkurrenskraft. 

 

En sådan typ av IT-stöd är system för workflow, så kallade Workflow Management 

System (WMS) (Workflow Management Coalition, 1999). Begreppet workflow avsåg 

i början att på olika sätt förbättra effektiviteten inom industrin genom att fokusera på 

rutiner avseende tillverkande och administrativa arbetsprocesser (Schäl, 1998). 

Dagens WMS präglas av funktioner för modellering, analysering och bearbetning 

och kontrollerar de automatiska hänseenden som en affärsprocess i huvudsak 

består av (Heilmann, 1994 se Fletcher et.al. 2003; Workflow Management Coalition, 

1999). Ett WMS kan övergripande förklaras som ett system som med hjälp av 

programvaror definierar, skapar och hanterar arbetsflöden (Workflow Management 

Coalition, 1999). Systemet understödjer de förutsägbara strukturer som affärsflöden 

består av och medverkar på så sätt till att styra olika organisationsprocesser (Schäl, 

1998). Tanken är att detta ska bidra till att minska de negativa effekterna som en 

marknadsförändring kan ge upphov till och samtidigt hjälpa till att uppnå den 

kundtillfredsställelse som organisationen eftersträvar. 
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De snabbskiftande marknadsförutsättningar som dagens organisationer tvingas 

anpassa sig till är en aspekt som gör det intressant att studera i vilken grad Workflow 

Management System kan bidra till att förbättra organisationers affärsprocesser. 

Särskilt med tanke på att marknaden för workflow i allt större utsträckning upplever 

konkurrens från andra typer av system med snarlika intentioner, exempelvis de 

traditionella affärssystemen (Cardoso et.al., 2004 & Gartner, 2010). Dessa börjar allt 

mer gå in på den marknad som innehas av workflowleverantörerna, bland annat 

genom att erbjuda liknande processoptimerings- och mätverktyg som ursprungligen 

var dedikerat workflowsystemen. Aktörer inom workflow upplever således en 

problematik i form av konkurrens från andra aktörer och marknader med andra typer 

av system. Därtill kommer problematiken gällande branschens många benämningar 

och begrepp där det saknas tydliga definitioner över vad exempelvis workflow-, 

Business Process Management- och affärssystemaktörer levererar samt vilka 

skillnader det finns dessa mellan. Det finns heller inte i någon större utsträckning 

aktuella studier och teorier med förankring i verkliga organisationer gällande 

exempelvis fördelar och nackdelar med processoptimeringssystem. Av den 

anledningen är det är intressant att studera detta och på så sätt bidra med ytterligare 

vetenskaplig kunskap. 

 

Lika viktigt som att studera dagens situation för workflowsystem är det att undersöka 

möjligheterna för framtidens processförbättrande systemstöd, både gällande 

enskilda automatiska flödesoptimeringar och gällande marknadens riktningar 

överlag. Förhoppningen är att de samtida och framtida aspekterna tillsammans ska 

hjälpa till att belysa tidigare nämnda problematisering avseende Workflow 

Management System. För att besvara forskningsfrågorna tillämpas en fallstudie där 

IT-företaget Medius AB agerar både studieobjekt och appliceringsobjekt (se avsnitt 

5.1 för organisationsbeskrivning). Detta involverar bland annat att undersöka 

workflowsystemens förutsättningar på marknaden, utröna ytterligare möjligheter för 

processförbättrande systemstöd och analysera studieobjektets framtida 

marknadspotentialer.  

 

"Workflowsystem" kommer i denna rapport vara synonymt med Workflow 

Management System (avsnitt 2.2). “Workflow Management System” kommer även 

att vara ett samlat uttryck för olika processorienterade lösningar, tillsammans med 

begrepp som “processrelaterat systemstöd”, “automatiska organisationsprocesser”, 

“processförbättrande systemstöd”, “workflowbaserade optimeringar” och 

“automatiska processoptimeringar”. På motsvarande sätt likställs begreppen “ERP-

system” och “affärssystem” (avsnitt 2.4) samt “flöde” och “process” i rapporten. 
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1.2 Frågeställningar 
Problematiseringen och tankegångarna konkretiseras i form av två forskningsfrågor 

som i sin tur delas in i ett antal underfrågor. Tanken är att dessa sammantaget ska 

hjälpa till att besvara de två huvudfrågorna.  

 
Hur ser situationen ut för samtidens workflowsystem? 

○ Vilka tillämpningsområden finns det för automatiska 
processoptimeringar? 

○ Hur definieras marknaden för processrelaterat IT-stöd och vilken 
marknadsinriktning har studieobjektet?  

○ Vilka är praktikfältets styrkor respektive svagheter? 
 
Vilka visioner finns det för framtidens automatiska processoptimeringar? 

○ Vilka marknadstrender finns och hur ser framtidens marknad för 
workflowsystem ut?  

○ Vilka hot och möjligheter har identifierats med avseende på 

praktikfältet?  

 
Avseende de två forskningsfrågorna och dess underfrågor eftersträvas en jämn 

fokusnivå där frågeställningarna tillges lika mycket vikt. Definiering av marknaden 

involverar bland annat klargöranden kring skillnader och likheter mellan olika 

begrepp, fenomen och uppfattningar inom studieområdet. Förhoppningen är att 

forskningsfrågorna sammantaget ska resultera i ett kunskapsbidrag som både 

studieobjektet och det akademiska fältet har nytta av. Studieobjektet erhåller genom 

undersökningen affärs- och produktmässiga rekommendationer och det akademiska 

fältet tilldelas vidare förståelse gällande processorienterade IT-system. Dessutom 

kan studiens resultat bidra med användbara insikter till både praktikfältet 

(studieobjektet och andra workflowleverantörer) och till andra organisationer som 

bedriver verksamhet inom och utom de hänseenden som studien belyser.   

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att definiera den samtida marknaden gällande processrelaterat 

systemstöd och utifrån situationen ta fram underlag för framtida automatiska 

organisationsprocesser med avseende på workflowbaserade optimeringar. Vidare är 

syftet att analysera marknaden samt praktikfältets samtida och framtida 

förutsättningar. Till syftet hör även att bidra med ytterligare kunskap i form av 

teoretisk förankring i verkliga organisationer gällande processoptimeringssystem. 

1.4 Målgrupp 
Studien sker på uppdrag av en extern organisation och denna utgör således en viktig 

del av målgruppen. Det studerade fallet statuerar exempel i ett bredare perspektiv 

vilket innebär att även andra organisationer och praktiker med intresse för samtida 

och framtida automatiska processoptimeringar ses som målgrupp. På motsvarande 
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sätt har också studenter och andra aktörer inom det akademiska fältet med intresse 

för processrelaterade systemstöd nytta av studien och dess resultat.  

1.5 Avgränsningar 
Det finns många tänkbara aspekter att förhålla sig till i det omfattande område som 

denna studie behandlar. Av den anledningen avgränsas studien från aspekter som 

exempelvis behandlar tekniska beskrivningar avseende de systemtyper som 

benämns i rapporten. Studien kommer ej heller ha några omfattande beskrivningar 

av ERP-system då det endast är vissa fragment av dessa som ligger i nära 

samhörighet med de aspekter som anges i studies syfte. Såsom framgår i senare del 

av rapporten utgör ERP-systemen ytterligare moduler utöver sådana som handlar 

om processoptimeringar specifikt. Vidare kommer inte studien lägga fokus på hur 

processrelaterade systemstöd berörs av tekniska påverkansfaktorer, exempelvis 

mobila gränssnitt och andra kringliggande omständigheter. En ytterligare 

avgränsning handlar om den beskrivna marknaden där det endast kommer förhållas 

till allmänna perspektiv snarare än detaljmässiga beskrivningar gällande exempelvis 

konkurrerande företag till studieobjektet och dess produkter. 

1.6 Disposition 
För att skapa en tydlig struktur över rapportens olika beståndsdelar har rapporten 

delats in i fyra övergripande områden, vilka framgår i tabellen nedan.  

Tabell 1.  Rapportens fyra övergripande områden 

Del Område Kapitel 

I Inledning 1. Introduktion 

2. Teorier och tidigare kunskap 

II Ansats och metod 3. Vetenskapligt förhållningssätt 

4. Praktiskt förhållningssätt 

III Empiri och analys 5. Empiri 

6. Analys 

IV Avslutning 7. Slutsatser 

8. Diskussion 

 
Introduktion: Här introduceras läsaren till forskningsfrågorna och andra aspekter 

med nära anknytning till studiens klargörande. Detta involverar studiens bakgrund, 

problematisering, syfte, frågeställningar, målgrupp samt avgränsningar.  

 
Teorier och tidigare kunskap: I detta kapitel redogörs för de teorier som ligger till 

grund för rapportens analysdel vilka spelar en central roll i återkopplingen till 

studiens syfte. Här följer även en genomgång av marknaden för automatiska 

organisationsprocesser och tidigare forskning inom studieämnet. 
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Vetenskapligt förhållningssätt: Här följer en genomgång av ett antal vetenskapliga 

hållningar som alla ligger till grund för det praktiska förhållningssätt som tillämpats 

vid studiens genomförande.  

 

Praktiskt förhållningssätt: I detta avsnitt beskrivs, i relation till metodernas 

karaktärsdrag, det metodlogiska tillvägagångssätt som tillämpats vid studiens 

framväxt. Kapitlet avslutas med en redogörelse kring vetenskaplig kvalitet och en 

beskrivning av hur detta upprätthållits. 

 

Empiri: Här framkommer den empiri som ligger till grund för kommande analys. 

Inledningsvis redogörs för undersökningsobjektet och därefter följer de resultat som 

framkommit vid datainsamlingen, avseende både intervju- och dokumentstudier. 

 

Analys: I denna del analyseras uppkommen empiri i jämförelse med teorier och 

tidigare kunskap inom ämnet. Kapitlets struktur utgörs av samma tematiska delar 

som empirin och forskningsfrågorna består av. Här understryks även till viss del en 

abstraktion av de aspekter som framkommer under empiri. 

 

Slutsatser: Här synliggörs de uppkomna resultaten i enighet med studiens syfte och 

frågeställningar. I detta kapitel följer också avsnitt gällande råd till praktikfältet samt 

akademiska kunskapsbidrag. 

 

Diskussion: I det avslutande kapitlet följer reflektion kring de övergripande 

slutsatser som framkommer i studien samt diskussion kring kunskapsbidraget, 

utvecklingsprocessen, uppdraget och fortsatt arbete inom området. 
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2 Teorier och tidigare kunskap 
I följande kapitel redogörs för de teorier som ligger till grund för rapportens 

analysdel. Dessa utgångspunkter spelar en central roll i återkopplingen till studiens 

syfte; teorier om workflow, Workflow Management System, Business Process 

Management, Enterprise Resource Planning och andra begrepp med nära 

anknytning till det studerade ämnet och de hänseenden som tas upp i studien. Här 

återfinns även en beskrivning av marknaden för automatiska organisationsprocesser 

samt en genomgång av tidigare forskning på området. Avslutningsvis följer en 

redogörelse av det strategiska planeringsverktyget SWOT. Redogörelsen är endast 

en begreppsförklaring vilket innebär att det inte återfinns något kritiskt resonemang 

kring denna teori. 
 

 
För att förstå och strukturera forskningsproblemet kommer studien utgå från teorier 

inom ämnesområdet, främst litteratur och vetenskapliga artiklar. Genomgående 

kommer ett kritiskt förhållningssätt antas till använda teorier, detta för att studera 

fenomenet ur ett objektivt och sakligt perspektiv. Ett kritiskt förhållningssätt tillämpas 

bland annat genom att uppkomna påståenden och iakttagelser granskas i sin 

kontext, genom att hänseenden kring ett givet område nyanseras och genom att 

pålitligheten i källorna prövas, speciellt i de fall då material inte är vetenskapligt 

verifierat, exempelvis undersökningar utförda av branschorganisationer. Ytterligare 

beskrivningar av hur ett kritiskt förhållningssätt tillämpats i studien framgår i kap 4. 

Rapporten kommer främst relatera till begreppet Workflow Management System 

eftersom det är med avseende på automatiska flödesoptimeringar studien kommer 

ha betoning. Begreppen Business Process Management och Enterprise Resource 

Planning är två begrepp nära relaterade till Workflow Management System och 

därför kommer även dessa omfattas i studien. Dessa begrepp anses intressanta då 

de på senare år alltmer börjat träda in på den marknad som tidigare främst var 

dedikerat leverantörer av Workflow Management System. Begreppet SWOT 

introduceras eftersom studien till viss del kommer relateras till praktikfältets styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. Avsikten är att dessa begrepp och teorier 

tillsammans ska hjälpa till att besvara de hänseenden som anges i studiens 

frågeställningar.  

2.1 Workflow 
Sharp och McDermott (2008) menar att det moderna begreppet workflow kan spåras 

till 1900-talets början och ingenjören Frederick Taylor. Schäl (1998) berättar vidare 

att Taylor letade efter sätt att förbättra effektiviteten inom industrin genom att 

fokusera på rutiner gällande olika arbetsuppgifter inom tillverkningsprocesser och 

administrativa miljöer. Enligt Georgakopoulos med flera (1995) separerade Taylor 

olika arbetsuppgifter i mindre väldefinierade uppdrag, roller, regler och processer 

som reglerar det mesta av arbetet. 
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Bukovics (2010) menar att ett workflow övergripande kan beskrivas som en ordnad 

serie av steg som har till uppgift att genomföra en specifik handling enligt en 

uppsättning regler. Workflow Management Coalition (1995)1 förklarar att workflow 

kan vara manuellt organiserade men agerar ofta i form av ett IT-system för att 

erbjuda ett helt eller delvis datoriserat stöd till de olika ordnade stegen. Vidare menar 

Allen (2007) att stegen inom ett workflow kan se ut och fungera på olika sätt. De kan 

ta olika lång tid, kräva interaktion med människor och programvaror eller bli passiva 

och vänta på exempelvis en betalning eller en leverans. 

 

Workflow Management Coalition definierar workflow enligt följande: 

 
“The automation of a business process, in whole or part, during which 

documents, information or tasks are passed from one participant to 

another for action, according to a set of procedural rules.” (Workflow 

Management Coalition, 1999, s. 8) 

 
Enligt Fischer (2002) kan workflow tillämpas i alla typer av organisationsstrukturer, 

vertikala som horisontella. Monczka med flera (2010) menar att vertikala 

organisationer har distinkta funktioner indelade i flera lager där arbetsprocesser och 

information frekvent rör sig i mellan de olika nivåerna. På motsatt sätt innebär en 

horisontell organisationsstruktur färre lager där processerna istället hanteras tvärs 

genom funktioner och enheter. Workflow agerar främst horisontellt inom 

organisationer, involverandes både individer och avdelningar (Fischer, 2002). 

Vertikalt i organisationer återfinns endast sådana flöden som är tillförlitliga nog att 

skötas av automatiska system, exempelvis processer för databasvalidering eller 

anföring av formulär.  

 

Figur 1 visar ett enkelt workflowexempel för hantering av fakturor (Purchasing 

Insight, 2012). Denna process blir inte automatiserad endast genom att integrera en 

elektronisk fakturahanteringslösning med ett existerande affärssystem. Många 

fakturor som mottas av organisationer kan exempelvis inte matchas med 

beställningar vilket måste lösas genom att fakturan hanteras via ett sofistikerat 

arbetsflöde. Arbetsflödet visar på hög abstraktionsnivå en förenklad process som 

fungerar rättfram. Processen skulle dock behöva utvecklas för att fungera i praktiken, 

exempelvis stödjer inte flödet en ofullständig order.  

 

                                            
1
 Workflow Management Coalition (WfMC), en multinationell, icke vinstdrivande organisation som 

samlar utvecklare, forskargrupper och analytiker med anknytning till workflow (Workflow Management 

Coalition, 2012). WfMC är delaktiga i skapandet av processrelaterade standarder och har en ansenlig 

roll gällande att utbilda marknaden på ämnesrelaterade frågor.  
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Figur 1. Exempel på ett workflow för fakturahantering (Fritt från Purchasing 
Insight, 2012) 

 

I figuren framgår att processen består av distinkta input och output för varje aktivitet, 

något som är karaktäristiskt för workflow i nämnd bemärkelse (Keen, 1997). 

Processer som saknar klara input, flöden och output exkluderas således från denna 

typ av workflow.  

 

På Taylors tid genomfördes processer av människor som arbetade med fysiska 

objekt (Georgakopoulos et. al., 1995). Idag, genom tillgången av IT, har konceptet 

workflow utvecklats och många processer inom organisationer är delvis eller helt 

automatiserade med hjälp av informationssystem, vilket faller under termen workflow 

management. Heilmann (1994 se Fletcher et.al. 2003) beskriver workflow 

management som en uppsättning med tre nivåer. Den första är den strategiska nivån 

och omfattar omorganisering av kärnprocesser, exempelvis gällande Lean 

management och affärsprocessomformning. Därefter kommer den taktiska nivån 

som koncentrerar sig på specifika delar eller objekt inom kärnprocesserna.  Den 

sista nivån benämns som den operativa och där modelleras, analyseras och 

förbättras distinkta processer med hjälp av ett Workflow Management System.  

2.2 Workflow Management System 
Ett WMS är den moderna tillämpningen av de aspekter som begreppet workflow 

involverar. WMS kontrollerar de automatiska hänseenden som en affärsprocess i 

huvudsak består av och systemet medverkar till att styra ett företags eller en 

organisations hela affärsprocess (Workflow Management Coalition, 1999). WMS 

definierar, skapar och förvaltar skilda arbetsflöden och uppgifter inom organisationen 
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för att på så sätt producera ett givet slutresultat. Systemet tillåter användare att 

fastställa olika flöden för olika typer av processer och syftet med detta är bland annat 

att automatisera flöden och tillförsäkra att inga aspekter förläggs. Vanligtvis 

förmedlar WMS även administrativa och övervakande funktioner, både gällande 

enskilda instanser i systemet och gällande systemet som helhet.     

  

WfMC definierar WMS som: 

  

“A system that defines, creates and manages the execution of workflows 

through the use of software, running on one or more workflow engines, 

which is able to interpret the process definition, interact with workflow 

participants and, where required, invoke the use of IT tools and 

applications.” (Workflow Management Coalition, 1999, s.9) 

  

Att använda informationssystem för att stödja processer inom organisationer är inget 

nytt (Schäl, 1998). De första försöken att automatisera arbetsflöden och öka 

produktiviteten misslyckades dock eftersom de individuella aktiviteterna 

automatiserades utan att de korrelaterades till hela affärsprocessen. Det var mot 

bakgrund av detta som de moderna systemen för workflowhantering uppstod. 

Visserligen var inte det primära syftet med dessa system att automatisera flöden, 

men WMS kan ändå ses som en efterföljare till de tidiga systemen vars syfte var att 

bearbeta flöden på ett eller annat sätt. Istället för att automatisera flöden är syftet 

med WMS att agera understöd till de förutsägbara och formella strukturer som 

affärsprocesser består av. WMS har dessutom stöd för att hantera oförutsedda 

händelser och problem relaterat både till systemet och till affärsprocessen. Det 

slutgiltiga målet med detta är att sammantaget uppnå den kundtillfredsställelse som 

företaget eller organisationen strävar efter. 

  

Ett WMS är även i sin enklaste form uppbyggt av de tre elementära komponenterna 

mjukvara, systemdefinitioner och extern data (Workflow Management Coalition, 

1995). Mjukvara är de programvarukomponenter som ger stöd för olika funktioner 

inom systemet, exempelvis definitionsverktyg och användargränssnitt. 

Systemdefinitioner innehåller styrdata och annan information som används av en 

eller flera programvarukomponenter, exempelvis processdefinitioner och arbetslistor, 

medan extern data är de applikationer och databastillämpningar som inte 

ursprungligen ingår i systemet men som kan åberopas och på så sätt bli en del av 

det totala WMS. 

  

Ljungberg (1996) listar ett antal anledningar till varför organisationer väljer att 

implementera system för workflowhantering. Dessa handlar om minskade kostnader, 

eliminering av väntetider, bättre processmanagement och förbättringar gällande 

kvalitet. Dessutom listas ökad produktivitet, förbättrade kundrelationer, ökad kontroll 

och arbetstillfredsställelse som exempel på anledningar till att införa sådana system. 

Att effektivisera processer är det mest uppenbara och vanligaste syftet till att 
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använda system för workflowhantering. Effektiva processer kan i sin tur bidra till 

ökad produktivitet genom minskade kostnader och/eller till att öka 

produktionskapaciteten och förbättra kundrelationerna genom ökad tillgänglighet på 

kundinformation. Ökad kontroll över processer genom övervakning och uppföljning 

möjliggör i sin tur generering av statistisk data över processers effektivitet vilket 

skapar möjligheter för analys och förbättrad prestanda. Bättre processmanagement 

och möjligheter till att förbättra processer kan även tydliggöra och konkretisera 

prestandaproblem. Minskade kostnader åstadkoms genom reducerad åtgång av 

resurser, både gällande arbetskraft och gällande fysisk dokumenthantering. Ett 

automatiserat arbetsflöde resulterar vidare i en eliminering av väntetider och 

fördröjningar när ärenden direkt kan gå vidare till nästa steg i processen. System för 

workflowhantering ger även upphov till förbättrad precision, konsekvent agerande, 

validering och att tidsgränser hålls vilket resulterar i kvalitetsförbättringar. Som en 

naturlig följd till implementering av system för workflowhantering ökar slutligen 

arbetstillfredsställelsen för de inblandade eftersom rutinmässa arbetsuppgifter till stor 

del kan uteslutas. 

  

Ett WMS säkerställer med andra ord att rätt information når rätt person i rätt tid, eller 

att informationen överlämnas till rätt applikation vid rätt tidpunkt (van der Aalst & van 

Hee, 2004). Detta innebär samtidigt att ett WMS inte genomför de faktiska uppgifter 

som processen påvisar, vilket i sin tur medför att tillhörande mjukvaror är nödvändigt 

för att processen ska kunna genomföras. Andra svagheter med WMS är att 

personalen måste utbildas samt att workflowsystemet måste uppdateras i samma 

takt som det sker förändringar inom organisationen. Se avsnitt 5.1.3 för visualisering 

av ett workflow.  

2.3 Business Process Management 
Enligt Gartner (2011) ingår workflow som en delmängd i det mer övergripande 

begreppet Business Process Management (BPM), tillsammans med andra 

etablerade processmanagementområden. Även van der Aalst (2004) menar att BPM 

kan betraktas som en förlängning av de uppsättningar och metoder som det 

klassiska begreppet workflow innefattar. Det har med tidens gång förekommit 

diskussioner om huruvida det finns några praktiska skillnader mellan workflow och 

BPM (Hollingsworth, 2004). Författaren menar att många av begreppen är desamma 

och att de skillnader som finns endast ligger på ett detaljmässigt plan. Fischer (2010) 

sammanfattar det hela genom att säga att begreppet workflow har tonats ner till 

förmån för det mer övergripande BPM. 

  

Ett BPM kan ses som en kombination av manuella arbetsflöden och integrering 

mellan en organisations programvaror (Verma, 2009). Övergripande handlar BPM 

om konsten att förstå, koda, systematisera, automatisera och förbättra en 

organisations processer och förmåga att genomföra sin affärsverksamhet. Dock 

menar Gartner (2011) att BPM kan innebära olika företeelser för olika aktörer och 
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roller. Enligt Weske (2007) kan begreppet för exempelvis en företagsledning 

innebära ökad kundnytta och minskade kostnader för att bedriva affärsverksamhet. 

För en person med IT-befattning kan det istället innebära ett nytt sätt att se på 

integration mellan affärsprocesser och informationssystem. Gartner (2011) förklarar 

vidare att BPM har ansetts vara ett verktyg, en marknadskategori eller ett 

konsultuppdrag likväl som en metod eller en ledningsdisciplin2. Utifrån dessa 

perspektiv har Gartner (2011) valt att beskriva BPM som en ledningsdisciplin som 

behandlar processer som tillgångar vilka direkt bidrar till ett företags resultat genom 

att fungera effektivt och vara agila. BPM utför med andra ord metoder, policys, 

nyckeltal, managementmetoder och programvaror för att ständigt optimera en 

organisations processer och på så sätt förbättra förutsättningarna för att uppnå 

syften och mål. Begreppet Business Process Management Suite (BPMS) är ett 

närliggande begrepp och syftar till den samling tekniska uppsättningar som möjliggör 

BPM (Campbell & Mohun, 2006).   

 

För att lyckas med en BPM-implementering och få ut nytta av investeringen måste 

vissa problem beaktas (Gartner, 2012a). Nedan listas fem fallgropar att undvika:  

 

Vara oförberedd på att visa värdet med investeringen 

I denna situation kan ett BPM-projekt ha tillfört ett värde till en organisation men 

värdet har inte kunnat påvisas på grund av att alla framsteg inte registrerats eller 

kommunicerats vidare till berörda personer. Ett BPM-projekt bör påbörjas genom att 

definiera hur dess framgång kommer att mätas. Det är viktigt att förstå vad projektet 

försöker förbättra och hur förbättringen kan komma att se ut. Förbättringen måste 

kommuniceras till verksamheten och tydligt visa på levererade fördelar. 

 

Driftsätta ett BPMS utan att förstå innebörden av BPM 

BPM handlar inte om någon speciell teknik utan det förändrar hur personer arbetar. 

Driftsättningen av ett modernt BPMS kommer inte att fungera om inte organisationen 

i fråga även tillämpar BPM som en disciplin.  

 

Starta ett BPM-projekt baserat på upplevda problem, utan att se till fakta 

För att få ut den största nyttan med ett BPM-projekt är det viktigt att basera beslut på 

fakta och data. Vid projektstart är det god praxis att samla information om aktuella 

processer innan själva förbättringsarbetet sker. Detta för att göra förbättringar som 

verkligen är baserade på fakta och inte antaganden. 

 

Utveckla BPM-kapacitet utan att leverera affärsvärde 

Ett BPM-arbetslag måste relativt snabbt kunna påvisa ett affärsvärde med 

satsningen. Verksamheten måste se en viss avkastning på investeringen och vara 

positiva till att fortsätta finansiering. 

                                            
2
 Begreppet disciplin avser i denna rapport en uppsättning riktlinjer eller arbetssätt som organisationer 

ämnar att följa. 
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Fokusera på att kartlägga processer istället för att förbättra dem 

Det kan vara lätt att förlora sig i kartläggningen av processer om arbetet sker under 

antagandet att det “uppnår BPM”. Om processkartorna inte används för att 

genomföra verkliga verksamhetsförbättringar har de inget värde. 

2.4 Enterprise Resource Planning  
Enterprise Resource Planning (ERP), eller affärssystem, är den samlade 

benämningen för de tekniker och koncept som inom en organisation integrerar intern 

och extern information (Leon, 2008). ERP koordinerar olika affärsområden på ett 

effektivt sätt och är användbart vid exempelvis resursplanering och beslutsfattande. 

Sedvanliga affärsområden är försäljning, marknadsföring, inköp, logistikhantering, 

ekonomi, produktutveckling och HR. Davenport (2000) menar att ERP-systemen 

bland annat reducerar tiden för arbetsprocesser, förbättrar informationsflödena och 

minskar kostnaderna. Detta åstadkoms exempelvis genom utvecklade planer för att 

tillgängliggöra korrekta resurser vid rätt tid och i rätt mängd avseende arbetskraft, 

material, maskiner och kapital (Leon, 2008).  

 

Införandet av ett ERP-system i en organisation har både direkta och indirekta 

fördelar (Leon, 2008). Till de direkta fördelarna hör bland annat smidig 

affärsintegrering, snabbare svar på kundförfrågningar och bättre möjligheter till 

utvärdering och planering. De indirekta fördelarna handlar framför allt om ökad 

kundnöjdhet i form av bättre företagsimage och goodwill. I en undersökning utförd av 

Deloitte (1998) påvisas ekonomiskt mätbara och icke mätbara fördelar med att införa 

ERP-system. Undersökningen bygger på intervjustudier utförda hos 62 olika företag 

och resultatet åskådliggörs i figur 2 och figur 3. Procentsatsen anger hur stor andel 

av de tillfrågade företagen som uppger respektive nytta. Dessa nyttor kan ses som 

en indikation på vad organisationer kan förvänta sig av en 

affärssystemimplementering. Det finns många faktorer som kan påverka resultatet 

och ett väldigt komplext system behöver nödvändigtvis inte öka graden av 

informationssynlighet (se figur 3). Dessutom är det vanligt att många ERP-projekt 

avbryts redan i utvecklingsstadiet på grund av att planerad budget- och tidsåtgång 

överskrids (Galliers & Leidner, 2003). 
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Figur 2. Mätbara fördelar med införandet av ERP-system. Fritt från Deloitte 
(1998) 

 

 

Figur 3. Icke mätbara fördelar med införandet av ERP-system. Fritt från Deloitte 
(1998)  

 
Nackdelarna med ERP-systemen handlar framför allt om att det kan vara svårt för 

företag och organisationer att se vilka fördelar och ekonomiska nyttor systemet 

kommer att generera (Leon, 2008). Dessutom resulterar införandet av ett ERP-
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system vanligtvis i en omfattande organisationsförändring vilket får till följd att vissa 

risker kopplat till affärsprocesserna måste tas. Andra nackdelar är att ERP-system 

kan vara problematiska att använda och dessutom kostsamma för vissa företag. 

Enligt författaren kan dock en del av nackdelarna undvikas genom att använda 

någon beprövad metod för implementeringen av systemet. Detta inkluderar 

etablerade metoder för acceptanstester, implementeringsstrategier och val av 

adekvata mjukvaror.  

2.4.1 Skillnader mellan ERP och WMS 

Eftersom både WMS och ERP spelar en ansenlig roll för att, i rådande och framtida 

organisationsprocesser, hantera affärsflöden är det viktigt att klargöra likheterna och 

skillnaderna mellan de båda teknikerna (Cardoso et.al., 2004). Gemensamt för 

begreppen är att de effektiviserar arbetsprocesserna inom en organisation. Vid 

framtagningen av ett WMS skapas först en arbetsmodell som specificerar 

organisatoriska affärsprocesser, därefter specifika workflowfall vars syften är att 

frambringa de faktiska steg som beskrivs i modellen. När flödet sedan körs kan 

arbetsflödet både interagera med användare och få tillgång till befintliga system, 

databaser och applikationer. Ett ERP-system agerar istället kring förbestämda 

applikationer med anknytning till organisatoriska behov och detta kräver att systemet 

först konfigureras med ett antal olika parametrar. Ju fler parametrar, desto flexiblare 

blir konfigureringen av affärsprocessen. 

  

Cardoso med flera (2004) menar att ett tydligt sätt att synliggöra distinktionen mellan 

WMS och ERP är genom att göra skillnad på flödesmässig logik och funktionell logik. 

De menar att funktionell logik är knutet till specifika uppgifter, exempelvis uppdatera 

dokument eller utföra beräkningar, medan flödesmässig logik istället kombinerar 

flera funktioner i en viss sekvens för att på så sätt lösa mer komplexa problem, 

exempelvis bearbeta en beställning. I ERP-system är både flödesmässig och 

funktionell logik inbäddad i applikations- och parametertabeller, medans de i WMS 

åtskiljs från varandra. Vidare menar författarna att flödesmässig logik är slutet i en 

workflowmodell, oftast grafiskt framställd, medan funktionell logik istället är inbäddad 

i de applikationer, data och människor som modellen åberopar. Av den anledningen 

tillåter WMS att utvecklare kan separera de olika flödena mellan systemets 

komponenter (applikationer, data, människor) och själva workflowmodellen. 

  

Kortfattat är alltså skillnaderna att ett WMS tillåter områdesoberoende, 

skräddarsydda processer och manuellt designade flöden vid systemimplementering 

medan ERP-system istället är områdesspecifika, verkar under inbäddade processer 

och har en implementeringen baserad på färdiga och licensierade komponenter 

(Cardoso et.al., 2004). 
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2.5 Marknaden för automatiska 
organisationsprocesser 

Gartner (2010) har gjort en undersökning där de utvärderar de 25 största BPM-

aktörerna som levererar multinationella, branschövergripande BPMS. Dessa 

leverantörer står för den största andelen resurser som spenderas på BPM-

marknaden. Företag som endast specialiserar sig på vissa industrier eller 

geografiska platser har inte varit med i undersökningen. Studien visar bland annat att 

BPMS är en väletablerad produktkategori vilket innebär att de skilda tekniker som 

olika leverantörer presenterar tenderar till att vara relativt lika. Lustratus Research 

(2011) menar vidare att de flesta leverantörer täcker de funktionella och 

grundläggande kraven men i och med att tekniken har mognat och utvecklats finns 

det stora skillnader i vad som erbjuds och på vilka sätt funktionaliteten erbjuds. 

Ovum (2010) menar samtidigt att marknaden är splittrad med flera specialister, 

exempelvis tekniska experter eller verksamhetsinriktade leverantörer. 

 

De produkter som BPMS involverar fokuserar mer på användarupplevelse och på 

integration mellan olika tekniker än rena teknologiska fördelar (Gartner, 2010). 

Renodlade BPM-leverantörer har en lång historia av att använda modelldriven 

utveckling. Beydeda (2005) förklarar modelldriven utveckling som en teknik där 

modeller används för att skapa lösningar för olika situationer och där modellerna 

representerar exempelvis logik, enheter och aktiviteter inom ett företag. Samband 

mellan modeller och entiteter inom modeller skapar ett nät av relationer som gör det 

lätt att förstå hur exempelvis olika förändringar påverkar en lösning. Detta är enligt 

Gartner (2010) det bästa sättet att få verksamheten och IT-specialister att hantera 

och förändra processer tillsammans. Det har identifierats fyra användningsscenarier 

som driver kunder till att investera i ett BPMS snarare än i andra former av lösningar 

(ibid):  

 

Stöd för ett kontinuerligt processförbättringsprogram 

I detta scenario arbetar verksamheten och IT-avdelningen regelbundet tillsammans 

för att kunna ta tekniska beslut som främjar synlighet för management och rörlighet 

gällande essentiella processer. 

 

Införande av en bransch- eller företagsspecifik processlösning 

Verksamheter tenderar till att införskaffa BPMS för att förbättra sitt resultat genom en 

bredare och bättre samordnad styrning av en specifik verksamhetskritisk process. 

Processen är ofta unik för verksamheten och därför inte kommersiellt tillgänglig. 

Idealt ska den nya tillämpningen byggas som en förlängning i samverkan med 

existerande program och data. Detta resulterar i en sammansatt applikation som 

reflekterar en vy av hela processen från början till slut, snarare än bara en 

integration av data och transaktioner. Till skillnad från traditionellt sammankopplade 

applikationer kan detta scenario bland annat medföra förbättrad insyn i processen 

och arbetet vilket är en eftertraktad förmåga. Företag önskar även enkla metoder för 



Process- och organisationseffektiviserande systemstöd       Johan Mattsson & Martin Szemler 
Masteruppsats             Vårterminen 2012 

17 

 

att förändra processer och arbetet som sker i processerna och den modelldrivna 

utvecklingsmetod som BPMS använder sig av ser efter detta behov. 

 

Stöd för organisationsförändringar 

I detta scenario sker beslutet att köpa in ett BPMS via företagsledningen som vill 

förändra en hel företagsprocess. Genom att modellera, analysera och simulera är 

det möjligt att skapa en gemensam förståelse för processen mellan samtliga 

intressenter. BPMS lämpar sig väl för att genomföra stora företagsförändringar och 

det starka samarbetet mellan verksamheten och IT-kunniga värderas högt i detta 

scenario. Enligt Lustratus Research (2011) är det viktigt att modelleringssteget är 

tillgängligt att använda och förstå även för icke tekniska verksamhetskunniga. 

Förstår inte båda parter modelleringssteget måste verksamhetskraven översättas till 

IT-utvecklarna varje gång en process behöver förändras. Detta är tidskrävande och 

hindrar verksamhetsbehoven från att vara nära kopplade till den tekniska 

implementeringen.  

 

Stöd för processbaserad, service-orienterad-arkitektur (SOA)-design 

Organisationens IT-avdelning driver i detta fall entusiasmen gällande BPM för att 

anpassa verksamhetens IT-arkitektur för SOA (Gartner, 2010). IT-avdelningen köper 

BPMS som en modelldriven miljö som använder processmodeller för att bland annat 

leverera processöppenhet med hög kontroll över förändringar för verksamheten och 

IT-rollerna.  

 

Undersökningar från Gartner (2010) visar att företag i allt större utsträckning 

använder BPM som en organisationstäckande disciplin istället för att endast 

använda det vid enstaka projekt. Mot bakgrund av detta bör ett marknadsledande 

BPMS bland annat stödja följande punkter: 

 

 Optimering av processer inom företaget men även processer som sträcker sig 

utanför verksamheten för att inkludera partner, leverantörer och kunder. 

 

 Visualisering av affärsprocesser och komponenter med hjälp av 

affärsmodeller, övervakning och optimering. 

 

 Möjlighet för användare och analytiker att förändra modellen av en 

affärsprocess.  

 
Gartner (ibid) menar vidare att en marknadstrend är att verksamheter söker vägar för 

att stödja kontinuerlig processförbättring och att förändra företag med stöd av BPM.  

 

I undersökningen “2010 International Workflow Survey Results” utförd av Americas 

SAP Users Group (2010) framhävs populära användningsområden för 

workflowsystem och vad användare av SAP Business Workflow anser att framtidens 

workflowsystem bör hantera. Vanligt förekommande områden som SAP redan 
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stödjer är exempelvis godkännande av fakturor, upphandlingar och reseräkningar, 

ledighetsansökningar och hantering av fel i informationsflödet i affärssystemet. 

Vidare visar undersökningen ett antal scenarier som workflow kan tänkas stödja 

inom ett år, bland annat tekniska förändringar, interaktiva formulär, 

dokumentspårning och anställningsavtal.  

 

Enligt Fischer (2010) har företag inom integrationsområdet på senare år allt mer 

förvärvat företag inom managementområdet. Detta möjliggör för BPM-leverantörer 

att erbjuda hela paletten av verktyg för organisationsförbättring, från lågnivåmässiga 

IT-integrationer till högnivåmässiga processer för organisationsmanagement. Fischer 

(2010) menar vidare att det förekommer röster för en omvälvning av BPM-begreppet. 

Den vedertagna uppfattningen är att BPM utarbetar definitioner för att öka 

möjligheterna att hantera informationsflöden. På senare tid har en motsatt 

uppfattning inträtt, kallad Case Management, som säger att det är mer betydelsefullt 

att själva arbetet som processen involverar blir utfört än att arbetsflödet optimeras. 

Istället för att finna en enskild optimal process är tanken att inrikta arbetet på att 

försöka hitta en annorlunda och unik process för varje enskild situation. På så sätt 

blir det lättare att optimera processer som inte förekommer frekvent inom 

organisationer. Detta involverar även verktyg som möjliggör att förändringar av 

processer kan ske under drift. Varianter inom samma tema är Dynamic Case 

Management, Advanced Case Management och Adaptive Case Management.  

 

En annan trend som Fischer (2010) tar upp gällande processeffektivisering är 

Business Intelligence (BI)3 och hur detta kan användas för att analysera 

arbetsprocesser. Enligt författaren är detta ett fält i upptakt och hittills har BI visat på 

lovande resultat gällande processeffektivisering. Vidare tar Pyke (2010 se Fischer, 

2010) upp trenden med att erbjuda BPM som SaaS4 och beskriver hur detta bland 

annat medför en snabbare utveckling av applikationer, mindre systemkomplexitet, 

bättre avkastning på investeringar, förenklingar gällande systemförändringar och 

underhåll samt mer flexibla och pålitliga mjukvaror. Ett närbesläktat begrepp är 

Business Process Outsourcing (BPO) vilket innebär att en eller flera IT-intensiva 

affärsprocesser delegeras till extern part som i sin tur äger och förvaltar de specifika 

processerna (Gartner, 2012b). Enligt Duening och Click (2005) kan BPO hjälpa 

organisationer att fasa ut processer som inte är en del av deras kärnverksamhet 

vilket i sin tur kan bidra till minskad resursåtgång för hela organisationen. Gartner 

(2012c) hävdar att marknaden för BPO ökar på samtliga marknader globalt sett och 

väntar en tillväxt på 5 % världen över. En ytterligare trend som identifierats handlar 

om de verksamhetsmässiga behov som finns gällande erhållandet av mätbara 

resultat för organisationer. Fischer (2010) menar att BPM tillsammans med begrepp 

                                            
3
 Business Intelligence, en uppsättning tekniker och processer som möjliggör för aktörer på samtliga 

nivåer i en organisation att komma åt och analysera data (Howson, 2008). 
4
 Software as a Service, en arkitekturmodell som tillåter organisationer att ta del av lösningar 

(programvaror) i form av tjänster (Czernicki, 2010).  
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som BI och Content Management5 kan användas för att omvandla kunders 

upplevelser av olika system till mätbara parametrar som hjälper till att uppfylla 

affärsmålen.  

 

Cardoso et.al. (2004) och Gartner (2010) menar att marknaden för workflow i allt 

större utsträckning upplever konkurrens från andra typer av system med snarlika 

intentioner, exempelvis de traditionella affärssystemen. DataDIA (2011) har i en 

undersökning listat de affärssystem som har störst marknadsandelar bland företag 

och organisationer på den svenska marknaden med minst 50 anställda, se figur 4.  

 

 

Figur 4. Marknadsandelar för affärssystem i Sverige år 2011 (DataDIA, 2011) 

 
Enligt figur 4 är Agresso, SAP, Hogia, Visma, Microsoft och Lawson de sex 

leverantörer med störst marknadsandelar. Dessa leverantörer har alla någon form av 

workflowlösning. Visma (2012) och Hogia (2012) erbjuder exempelvis workflow för 

hantering av fakturor. Agresso (2012), SAP (2012), Microsoft (2012a) och Lawson 

(2012) har alla ett produktutbud som bland annat tillåter användare att på egen hand 

skapa och automatisera workflow. 

2.6 Tidigare forskning gällande WMS 
Det har inte hittats någon tidigare forskning vars syfte sammanfaller med syftet i 

denna studie, däremot finns det forskning där vissa delar av syftet är densamma. På 

grund av detta kan den framhållna tidigare forskningen i avsnittet vid en första 

anblick te sig olikt syftet i denna studie. Denna tidigare forskning kan ändå vara till 

hjälp och bidra till att få en bild över marknaden, tekniker och definitioner. Dessutom 

framhäver denna forskning aspekter som kan fungera som vägledning, både 

                                            
5
 Content Management, en term som beskriver aspekter kring skapande, versionshantering, lagring 

och spridning av semistrukturerad och ostrukturerad information inom en organisation (Kim et. al., 
2005).  
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gällande den egna analysen och gällande råd till studieobjektet då den tidigare 

forskningen tar upp hänseenden som står i nära relation till studieobjektets situation. 

 

Poelmans och Reijers menar, baserat på bland annat Casati, Kueng, Dourish och 

Bowers (se Poelmans & Reijers, 2009, s. 183-184), att tidigare forskning gällande 

WMS grovt kan delas in i tre forskningsområden. Det första har betoning på tekniska 

aspekter och behandlar exempelvis adaptiva WMS samt utvecklingen av intelligenta 

verktyg för att stödja flexibla ändringar i flöden som är i drift. Det andra området 

handlar om de studier som på senare tid har utförts gällande 

affärsprocessindikatorer, såsom Business Process Mining och Data Mining, vilka 

mäter den effektiva inverkan som WMS har på organisationer. Det tredje 

forskningsområdet handlar mer specifikt om användbarhet och användning gällande 

WMS där vissa studier pekar på negativa effekter och andra på positiva effekter av 

ett sådant system. Poelmans och Reijers (2009) menar att detta område inte var 

särskilt utforskat vid studietillfället och utförde därför under 2009 en undersökning 

med syftet att studera graden av organisatoriska nyttor som införandet av ett WMS 

ger och hur hög användbarhet och användartillfredsställelse ett sådant system 

medför. Forskarna hävdar att parametern användbarhet har en stark påverkan på 

parametern tillfredställelse och att dessa två tillsammans ger ett tydligt svar på den 

totala organisatoriska nyttan. I studien användes skalan 1 till 6 för de tre 

parametrarna organisatorisk nytta, tillfredställelse och användbarhet och resultatet 

visar att 74 %, 72 % och 62 % av de tillfrågade har en tydlig positiv inställning till 

införandet av ett WMS (>=4 på skalan). Sammantaget visar alltså detta att de 

tillfrågade användarna i studien har en positiv inställning till den egna 

workflowlösningen. Forskarna bakom studien menar även att de WMS som finns 

tillgängliga har förbättrats över åren men betonar samtidigt att användarna 

fortfarande är kritiska gällande påverkan på sin egen produktivitet. De poängterar att 

arbetsflödena som systemen ger upphov till kan förbättras ytterligare för att stödja 

WMS-användarnas dagliga individuella behov. 

  

Weber med flera (2008) tar upp begreppet Process-Aware Information Systems 

(PAIS) som tillåter organisationer att utföra snabba och flexibla förändringar inom 

processer och flöden. Grunden för PAIS ligger vanligtvis inom ett Process 

Management System som gör det möjligt att modellera, utvärdera och övervaka 

processer (ex. ett WMS). Inom PAIS separeras olika nivåer av processer från 

varandra vilket gör det möjligt att utföra ändringar i ett lager utan att det påverkar 

andra lager. Exempelvis kan förändringar inom en viss aktivitet ske utan att 

processnivån påverkas något nämnvärt. Tanken med PAIS är att det ska öka 

möjligheterna för underhåll och förändringar inom processer samtidigt som 

kostnaderna för detta minskar. Weber med flera (2008) menar dock att en kritisk 

framgångsfaktor för ett PAIS är förmågan att på ett effektivt sätt utföra en sådan 

processförändring. Exempelvis gör uppbyggnaden hos ERP-system att det blir svårt 

att utföra ändringar inom PAIS-implementeringar samtidigt som de är under drift. 

Dessutom innebär förändringarna stor komplexitet och höga kostnader vilket kan 
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leda till att potentialen i ett PAIS inte nyttjas till fullo. För att undvika dessa problem 

är det nödvändigt med flexibla PAIS men enligt författarna till studien var det vid 

tillfället brist på metoder som jämför olika system som erbjuder PAIS. Av den 

anledningen föreslår författarna en uppsättning med 18 modeller och 7 

stödfunktioner för förändring som alla ska hjälpa till att utföra systematiska 

jämförelser av existerande tekniker med processförändringsstöd. Vilka dessa är 

hamnar dock utanför denna studies avgränsningar. 

 

van der Aalst med flera (2007) behandlar i sin forskning begreppet Business Process 

Mining och kopplar detta till olika typer av affärssystem. De menar att system såsom 

WMS, CRM6 och ERP vanligtvis loggar affärsdata på ett eller annat sätt, främst i så 

kallade event logs, och att Business Process Mining använder dessa loggar för att 

förklara olika mönster och fenomen. Att implementera Business Process Mining i 

affärssystemen har blivit allt vanligare men enligt van der Aalst med flera (2007) 

saknades det vid tidpunkten studier som beskriver hur tekniken faktiskt påverkar 

verkliga organisationsprocesser. Av den anledningen presenterar forskarna en 

fallstudie utförd på en holländsk myndighet där studien baseras på myndighetens 

event log gällande fakturor. Genom tre olika perspektiv analyserades 

fakturahanteringsprocessen innehållandes 14 000 fakturor. Det första perspektivet 

avsåg processer där fokus låg på kontrollflöden och aktiviteter. Det andra 

perspektivet behandlade organisatoriska aspekter, det vill säga aktörer och dess 

relationer gentemot varandra, medan det tredje perspektivet handlade om själva 

fallet (sökvägar, dataelement o.s.v.) och dess egenskaper. Huvudsyftet med studien 

var att påvisa tillämpningar med Business Process Mining gällande affärssystem och 

studien visar bland annat att Business Process Mining är ett effektivt sätt att 

handskas med organisatoriska utmaningar samt att det lönar sig för organisationer 

att kombinera olika datautvinningstekniker (eng. mining techniques) för att erhålla en 

rikare förståelse för en viss process. Studien visar också att Business Process 

Mining har ett antal begränsningar, exempelvis att det endast är möjligt att övervaka 

sådana aktiviteter som faktiskt loggas samt att systemet tenderar att framtvinga 

vissa interaktionsmönster som kanske inte riktigt representerar en korrekt situation. 

Forskarna bakom studien menar att om användare kontrolleras av systemet 

resulterar det i processmodeller som reflekterar systemen snarare än 

organisationen. 

2.7 Strategiska planeringsverktyg 
Den intensifierade konkurrensen och de allt snabbare förändringarna på marknaden 

ökar organisationers och företags behov för att strategiskt planera sin verksamhet 

(Pahl & Richter, 2007). Bohm (2009) menar att när en organisation befinner sig i en 

säregen situation, exempelvis en kritisk marknadssituation, kan det behövas verktyg 

för att analysera den aktuella positionen och hitta rätt strategi för att utvecklas. För 

                                            
6
 CRM (Customer relationship management), en övergripande strategi för att skapa, underhålla och 

utveckla kundrelationer (Anderson & Kerr, 2002). 
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att utvecklas måste organisationer kunna svara på frågor som exempelvis: Varifrån 

kommer vi? Vart vill vi? Vilka styrkor har tidigare hjälpt oss att lyckas? Finns det 

svagheter inom organisationen vi måste hantera? Finns det hot eller möjligheter ute i 

marknaden? Dessa frågor måste analyseras, integreras och besvaras på ett 

strukturerat sätt, något som kan göras genom exempelvis en SWOT-analys.  

2.7.1 SWOT 

Begreppet SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) härstammar 

bland annat från det arbete som på 1960-talet utfördes på Stanford Research 

Institute (Pahl & Richter, 2007). Arbetet handlade om att hitta förklaringar till varför 

organisationer ofta misslyckades med att uppnå de syften och mål som 

specificerades i den aktuella handlingsplanen. Samtidigt pågick ett arbete på 

Harvard Business School General Management Group där en SWOT-analys var en 

del av Harvard Business Policy som publicerades 1969. Utvecklingen av SWOT-

analysen skedde således på olika platser oberoende av varandra och växte 

successivt till den kraftfulla teknik den idag är.   

  

Utgångspunkten i en SWOT-analys är att företag och organisationer måste anpassa 

sina interna aktiviteter med externa situationsförhållanden för att bli framgångsrika 

(Pahl & Richter, 2007). Styrkor och svagheter hör till de interna aktiviteterna medan 

möjligheter och hot är del av de externa förhållandena. SWOT-analysen hjälper med 

andra ord till att fokusera på styrkorna, minimera svagheterna samt generera största 

möjliga nytta ur identifierade möjligheter. 

 

 Styrkor är de möjligheter som låter företaget eller organisationen prestera väl 

och detta är också något som måste utnyttjas. 

 

 Svagheter är de egenskaper som hindrar delar av organisationen att prestera 

ändamålsenligt och detta är aspekter som bör ses över. 

 

 Möjligheter är trender, krafter, händelser och idéer som organisationen har 

möjlighet att utnyttja. 

 

 Hot är de eventuella händelser och krafter som ligger utom kontroll och dessa 

måste organisationen beakta och i största möjliga mån avhjälpa (Pahl & 

Richter, 2007). 
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DEL II - ANSATS OCH METOD 

 den andra delen av studien presenteras den kunskapsutveckling som legat 

till grund för studiens genomförande, det vill säga de vetenskapliga och 

praktiska förhållningssätt som tillämpats vid rapportens framväxt. Till detta 

kapitel har det använts av författarna gemensamt framställt material från 

externa och tidigare genomförda kurser inom ramen för masterprogrammet, 

framför allt kursen 725A38 – Kvalitativ forskning inom IT och management.  

I 
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3 Vetenskapligt förhållningssätt 
Här följer en genomgång av ett antal vetenskapliga förhållningssätt såsom 

epistemologiska teorier, vetenskapliga tolkningar, metodteorier, kunskapstillgång 

samt vetenskaplig förståelse. Dessa fungerar som en vägledning avseende 

vetenskapens tänkbara perspektiv och ligger till grund för det praktiska 

förhållningssätt som tillämpats vid studiens genomförande, beskrivet i 

nästkommande kapitel. 
 

3.1 Epistemologiska teorier 
Epistemologi, eller kunskapsteori, handlar om lärande och kunskap och hur denna 

införskaffas och tolkas (Langemar, 2008). Ett epistemologiskt förhållningssätt 

handlar även om vad som faktiskt kan betraktas som kunskap. De två huvudsakliga 

synsätten för dessa förhållningssätt är positivism och hermeneutik. 

  

1600-talets naturvetenskapliga erövringar ligger till grund för positivismen där 

förebilden framför allt var de framsteg som skedde inom fysiken (Thurén, 1991). I 

vetenskapens begynnelse gick den positivistiska teorin ut på att sortera ut sådan 

kunskap som forskarna trodde sig veta men som de egentligen inte gjorde. Detta fick 

till följd att endast en föreställd säker kunskap återstod. Thurén (1991) menar vidare 

att det är denna kunskap som ligger till grund för den fortsatta uppbyggnaden av 

vetenskapen. David Hume, en skotsk 1700-talsfilosof, sammanfattar detta med 

följande citat (Kim et. al. 2009, s. 306): 

 

“If we take in our hand any volume; of divinity or school metaphysics, for 

instance; let us ask, Does it contain any abstract reasoning concerning 

quantity or number? No. Does it contain any experimental reasoning 

concerning matter of fact and existence? No. Commit it then to the flames: 

for it can contain nothing but sophistry and illusion” 

  
Det Hume syftar till är att människan endast har två källor till kunskap (Thurén, 

1991). Det första är det som kan observeras med våra fem sinnen, det andra är det 

som kan beräknas genom logiska resonemang. Endast fakta som med rimlig 

sannolikhet kan säkerställas får användas och samtliga påståenden och iakttagelser 

måste granskas kritiskt. Detta innebär att en sann positivist inte dömer något i förväg 

utan är öppen för alla tänkbara hänseenden, dock ständigt medveten om att det som 

undersöks mycket väl kan vara något annat än just fakta och kunskap. 

  

Även Archer (1988 se Walsham, 1995) definierar positivismen som ett läge där fakta 

och värden är distinkta och att vetenskaplig kunskap endast kan bestå av fakta. 

Författaren kontrasterar dock den positivistiska hållningen genom de två alternativen 

“nonpositivism” och “normativism”. Inom det förstnämnda alternativet är fakta och 
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värderingar sammanflätade och således svåra att åtskilja. Det andra alternativet intar 

istället synsättet att vetenskaplig kunskap är ideologisk och ofrånkomligen befrämjar 

särskilda uppsättningar av sociala vägslut. Walsham (1995) menar att en tolkande 

och hermeneutisk forskare endast kan anta ett av dessa förhållningssätt. Den 

hermeneutiska kunskapsteorin står för övrigt i motsats till den positivistiska 

vetenskapsteorin som många gånger försummar en viktig kunskapskälla vid sidan av 

de fem sinnenas iakttagelser och de logiska resonemangen (Thurén, 1991). Den 

hermeneutiska och kvalitativa vetenskapsteorin söker istället förståelse för humana 

aktiviteter och syftar till hur människor förstår andra människor i givna kontexter. 

Hermeneutiker strävar med andra ord efter att finna det specifika och särpräglade 

snarare än att ha fokus på det kvantifierbara och generella (Andersson, 1979). 

Hermeneutiken medger inkännande och förståelse och med hjälp av detta synsätt 

öppnas det upp för sådan kunskap som ofta är stängd inom positivismen (Thurén, 

1991). 

3.2 Paradigm och vetenskapliga tolkningar 
Att en uppställd hypotes är giltig är enligt Popper (1959 se Molander, 1988) omöjligt 

att verifiera med full säkerhet. Däremot går det att påvisa att den är falsk och därmed 

falsifiera den. Därför kan flera olika hypoteser med fördel läggas fram, för att sedan 

sträva efter att fördöma dessa. De kvarvarande hypoteserna kan då utnämnas som 

provisoriskt sanna. Enligt detta resonemang är det lättare att påvisa att en hypotes 

är falsk än att den är sann, om än aldrig hundraprocentigt. Eftersom 

upphovsmannen till en hypotes eller en teori har förutfattade meningar finns det dock 

något i varje hypotes som inte stämmer (Kuhn, 1981 se Thurén, 1991). Detta bildar 

enligt Kuhn (1981) ett paradigm vilket är ett slags mönster som all fakta anpassas till. 

Med tiden tillkommer fler fakta som inte stämmer med paradigmet, något som får till 

följd att det tvingas överges och ett nytt paradigm måste påbörjas. På motsvarande 

sätt som det föregående paradigmet tillkommer relativa sanningar till det nya 

paradigmet tills även det brister. Dessa hänseenden påvisar sammantaget 

orimligheten i att ett paradigm är bättre än något annat. Det är endast möjligt att 

fastslå att paradigmen inte varar för evigt utan att det ständigt uppkommer nya. 

3.3 Metodteorier 
Beroende på syftet med den studie som utförs kan forskaren väja att inta antingen 

ett kvalitativt eller ett kvantitativt förhållningssätt. Nedan synliggörs dessa 

metodteorier i kritisk korrelation till varandra. En viktig anledning till att inbördes 

värdera och analysera dessa är att distinktionen mellan de två angreppssätten 

öppnar upp för förståelse och hänseenden som exempelvis belyser vikten av en 

kritisk hållning till metoderna och dess egenskaper. En annan anledning är att denna 

diskussion är lämplig som grund för att ge svar på vilken forskningsmetod som 

föredras i just denna studie (se kapitel 4). 
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En kvalitativ forskningsansats syftar till att klargöra ett visst fenomens karaktär, 

egenskaper eller mening (Widerberg, 2002). Detta sker vanligtvis genom 

besvarandet av frågor med betoning på vad fenomenet betyder eller vad fenomenet 

handlar om. Myers (2009) menar vidare att den kvalitativa ansatsen ger förståelse 

för och möjligheter till att besvara aspekter som kan härledas till individers motiv, 

orsaker och handlingar. Vidare menar han att det endast är genom djupgående 

kvalitativa analyser som det är möjligt att förstå och förklara exempelvis människors 

tänkande. Styrkan med en kvalitativ ansats ligger alltså i att tillmäta även små 

detaljer en stor vikt, vilket inte är möjligt vid exempelvis kvantitativa studier där det 

istället syftas till att fastställa mängder, förekomst eller frekvens (Widerberg, 2002). 

Det tolkande angreppssättet som genomsyrar den kvalitativa forskningsmetodiken 

medger således en hermeneutisk natur och förhållningssättets styrka ligger i att det 

undersökta materialet kan tillges en djupare analys, något som kan medföra 

slutsatser som ej hade kunnat härledas med en kvantitativ och positivistisk 

forskningsmetod (Gustavsson, 2004).             

  

Ur Ekström och Larsson (2000) samt Østbye med flera (2004) går det att utläsa att 

det vid kvalitativ forskning inte fordras lika brett omfång av material och ej heller lika 

tydligt utformade variabler som vid kvantitativ forskning. Detta innebär bland annat 

att behovet av välutformade teoretiska utgångspunkter minskar vilket medför att 

chanserna för att en korrekt representation av materialet görs blir större. Vidare 

menar Østbye med flera (2004) att kvantitativ forskning är i större behov av variabler 

där betydelsefulla egenskaper hos materialet kan kvantifieras på ett mer 

anspråkslöst sätt så att inte villkoren för att veta vilka allmängiltiga mönster som är 

väsentliga försvåras. Dessutom finns det risk att den kvantitativa analysen inte ger 

tillräckligt korrekt statistik om urvalet är för litet vilket i slutändan resulterar i en 

ofullständig framställning av verkligheten. Enligt Ekström och Larsson (2000) är det 

möjligt att tillämpa ett antal översiktliga tekniker på data med skiftande förhållanden 

och på olika frågeställningar. Denna flexibilitet ökar risken för att de kvantitativa 

resonemangen missbrukas eftersom det förutsätts att de fenomen och egenskaper 

som ingår i studien kan beskrivas med siffror. Detta är något som undviks med ett 

kvalitativt angreppssätt eftersom det då är lättare att motivera vilka arbetssätt, 

forskningsfrågor och resonemang som ska användas. 

  

Den kanske största invändningen mot den kvalitativa forskningsmetoden är att den 

riskerar att inte hålla en tillräckligt objektiv nivå (Sykes & Collins, 1998). Av den 

anledningen är det viktigt att göra tydliga beskrivningar av validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet för att säkra kvaliteten i studien (se kapitel 4). Även Walkerdine, 

Lucey och Melody (2002) betonar betydelsen av att vara välförstådd med sambandet 

mellan subjektivitet och kvalitativa forskningsmetodiker. Forskaren bör med andra 

ord vara väl medveten om sina egna förutsättningar för tolkningsarbetet och tydligt 

klargöra dessa, annars finns risken att tolkningen avviker från det normativa. I värsta 

fall kan en tolkande och kvalitativ studie berätta mer om de värderingar forskaren 

står för än om de värden som materialet representerar. 
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Ett vanligt förekommande rudiment inom den kvalitativa forskningen är fallstudier där 

forskningen handlar om att vid åtskilliga tillfällen och under en längre period utföra 

studier på plats (Walsham, 1995). Myers (2009) menar att fallstudier kan användas 

för att förstå, testa, förklara och jämföra olika fenomen. Vidare förklarar Bell (2006) 

att fallstudier tillåter forskare att på djupet studera ett avgränsat område på ett 

systematiskt sätt. Relationer mellan olika variabler bedöms under hela 

undersökningen och planeras på ett metodiskt sätt och vanliga 

datainsamlingsverktyg för att genomföra detta på är intervjuer och observationer. Ett 

annat syfte med fallstudier kan vara att identifiera en organisations och dess 

individers unika drag för att utreda samspelet mellan dem och visa hur dessa kan 

påverka organisationens och individernas sätt att agera. 

3.4 Informations- och kunskapstillgång 
Yin (1989) hävdar att underlag för fallstudier kan komma från sex olika källor; 

dokument, arkivmaterial, intervjuer, direkt observation, deltagande observation samt 

fysiska artefakter. Walsham (1995) menar att den mest primära av dessa är den 

kvalitativa intervjun eftersom det är denna insamlingsmetod som bäst tillger 

forskaren de tolkningar som respondenterna har gällande exempelvis inträffade 

händelser och egna synvinklar. Även Whorton (2009) hävdar att intervjuer är en 

beprövad metod för insamling av kvalitativ data. Fördelarna med intervjuer gentemot 

andra insamlingsmetoder som inkluderar grupper av människor är att informationen 

har väldigt liten eller ingen påverkan från andra personers perspektiv. I en isolerad 

miljö där endast en vilja får vara den talande rösten minimeras respondenters 

påverkan från andra och i en samtalande miljö där gruppintrycket har exkluderats 

försvinner även kravet att hävda sig. Detta ökar chansen till att insamlad data från 

intervjuer blir värdefull och giltig vilket leder till ett slutresultat som för studien kan 

klassificeras som tillförlitlig. 

  

En viktig aspekt att ha i åtanke vid genomförande av intervjuer handlar om huruvida 

forskaren ska inta en passiv eller aktiv roll som intervjuare (Walsham, 1995). Om 

forskaren leder in respondenten i för snäva teman utan att låta denne utrycka sina 

egna synvinklar riskerar erhållen data att förlora sin rikedom. På motsvarande sätt är 

det viktigt att forskaren inte blir för passiv i utfrågningen, exempelvis genom att inte 

föranleda några ytterligare frågor som kan inta nya riktningar eller genom att inte 

synliggöra sina egna idéer gällande någon specifik fråga. 

  

Gummesson (2004) menar att det finns många olika typer av intervjuer. De kan vara 

informella eller formella, följa en hård struktur eller vara anpassningsbara till 

intervjusituationen. Längden kan variera och intervjun kan vara individuell eller 

genomföras i grupp. Repstad (2007) och Gustavsson (2004) förespråkar informella 

intervjuer, det vill säga att handledningen ska vara flexibel och att den intervjuade 

ska föra samtalet. Intervjuaren arbetar med ett tema och styr varsamt informanten i 

temats riktning. I och med detta går inte intervjun ut på att informanten ska besvara 
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frågor efter en mall. Gustavsson (2004) anser att forskaren pressar sin förförståelse 

på den intervjuade genom att använda i förväg formulerade frågor. Repstad (2007) i 

sin tur menar att om forskaren väljer att använda en mall för frågor ska den snarare 

fungera som en minneslista över vilka ämnesområden som intervjun ska täcka. En 

nackdel i och med detta är att informanten lätt kan bli passiv om 

intervjuhandledningen är allt för detaljerad och innehåller en mängd 

färdigformulerade frågor. Används istället en flexibel intervjumall blir den lätt att 

anpassa efter intervjupersonen. Alla personer har nämligen inte samma kunskap och 

kan inte lämna lika mycket information vid samma fråga, flexibiliteten möjliggör bland 

annat att intervjun kan rikta sig till de områden informanten faktiskt har kunskaper 

inom. Dock menar Repstad (2007) att intervjuer riskerar att bli individualiserade 

eftersom de i hög grad fokuserar på enskilda personers åsikter. 

  

Walsham (2006) manar vidare att intervjuer inom den kvalitativa forskningen bör 

kompletteras med andra typer av insamlingsmetoder. Dessa kan exempelvis 

involvera olika typer av dokument och publikationer som ligger i nära anknytning till 

den studerade organisationen. Vidare är dokument från den interna organisationen 

värdefulla om sådana finns tillgängliga, rörande bland annat strategier, planer och 

utvärderingar. Även webbaserade källor såsom e-postkonversationer och webbsidor 

kan vara användbara som komplement till de kvalitativa intervjustudierna. 

  

Enligt Myers (2009) är fältarbete via exempelvis observationer ett alternativ för att 

samla kvalitativ data. Det finns olika typer av fältarbete men de har alltid samma 

syfte; att samla kvalitativ data genom att interagera och observera personer i deras 

naturliga miljö. Informationen från observationer kan vara mycket värdefull och 

skapa en djup förståelse för ett fenomen, något som ibland kan vara svårt att uppnå 

genom att exempelvis endast genomföra intervjustudier. En skillnad mellan intervjuer 

och observationer är att intervjuer är relativt formella där den intervjuade till viss del 

kan känna sig utsatt av att vara i fokus och ha svårt för att lämna ut information. 

Fältarbete kan å andra sidan tillåta forskare att ta del av flera informella 

konversationer med olika personer. Hunt (1985) skiljer på deltagande och icke-

deltagande observation där det förstnämnda syftar till en situation där forskaren 

infiltreras i det studerade fenomenet medan icke-deltagande observation istället 

innebär att forskaren betraktar ett fenomen utan någon interaktion. 

 

Myers (2009) tar även upp begreppet triangulering som innebär att olika 

datainsamlingstekniker kombineras för att få en djupare förståelse för ett undersökt 

fall. Björklund och Paulsson (2003) menar vidare att exempelvis kvalitativa och 

kvantitativa metoder kan användas tillsammans för att uppnå ett och samma syfte. 
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3.5 Vetenskaplig förståelse 
Induktion och deduktion är två skilda forskningsansatser som båda anger det 

tillvägagångssätt forskaren använder för att slutleda vetenskaplig kunskap och 

förståelse (Thurén, 1991). Kortfattat grundar sig induktion på generella slutsatser 

utifrån empirisk fakta medan deduktion istället innebär att forskaren härleder en 

logisk slutsats när denna betraktas som sammanhängande. Enligt Thurén (1991) 

behöver slutsatsen dock inte överensstämma med verkligheten, den kan vara sann 

ändå. Vad gäller induktion går det inte heller att vara helt säker på att slutsatsen är 

korrekt eftersom empirin aldrig kan uppnå hundraprocentig visshet. 

  

Ur ett mer praktiskt perspektiv innebär en induktiv ansats att forskaren närmar sig 

det empiriska materialet eller objektet med så lite teoretisk förförståelse som möjligt 

med avsikten att jämföra empirin med givna teorier (Patel & Tebelius, 1987). Vid en 

deduktiv ansats är förhållningssättet till empirin det motsatta, där handlar det om att 

utifrån teori formulera hypoteser och därefter applicera dessa på empirin. På så sätt 

blir det möjligt att avgöra om den i förväg formulerade teorin är riktig. En slags 

kombination av induktion och deduktion är abduktion där teori och empiri växelvis 

samverkar under forskningens gång för att på så sätt synliggöra mönster och ge 

upphov till ny förståelse. Thurén (1991) tar även upp den hypotetisk-deduktiva 

metoden som en kombination vilken innebär att forskaren först ställer upp en 

hypotetisk gissning, därefter en deduktiv slutledning och avslutningsvis en analys om 

hypotesen överensstämmer med realiteten. 
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4 Praktiskt förhållningssätt  
De aspekter som tas upp i detta avsnitt bygger på föregående kapitel och beskriver 

det metodlogiska tillvägagångssätt som tillämpats vid studiens framväxt. Här 

diskuteras även det praktiska förhållningssättet i relation till metodernas 

karaktärsdrag. Kapitlet avslutas med en redogörelse kring vetenskaplig kvalitet och 

en beskrivning av hur detta upprätthållits under studien. 
 

4.1 Val av forskningsansats och metod  

4.1.1 Metod- och vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

Karaktären hos syftet och forskningsfrågorna medger att vi i denna studie antar ett 

kvalitativt och hermeneutiskt angreppsätt. Myers (2009) menar att hermeneutik är ett 

ändamålsenligt förhållningssätt för att analysera kvalitativ data och på djupet förstå 

vad informationen innebär. Eftersom vi bland annat vill studera resonemang och 

underliggande fenomen i dess kontext ser vi det som nödvändigt med kvalitativa 

metoder och infallsvinklar, bland annat intervjustudier. Det hermeneutiska synsättet 

lämpar sig bra vid genomförandet av intervjuer eftersom det tillåter oss att tolka 

respondenters resonemang och svar (ibid). Det vi önskar studera är hur olika 

fenomen beror på varandra snarare än att komma fram till generaliserbara 

slutsatser. Vi är inte ute efter en absolut sanning utan vi vill istället härleda våra 

deskriptiva slutsatser genom tolkning av olika studieobjekt. Det är nämligen svårt att 

inom kvalitativa metoder generalisera eftersom detta metodsätt är utformat för att på 

djupet studera ett område snarare än på bredden (Repstad, 2007). Studier som 

syftar till att generalisera resultatet till en större population genomförs istället med 

fördel genom kvantitativ metod. Dock anser vi, baserat på teorierna i denna studie 

som tar upp en mängd begrepp inom området processmanagement, att denna 

kvalitativa studie ändå kan tillämpas i ett bredare perspektiv. Detta eftersom 

studieobjektet inte är en branschspecifik organisation utan deras erbjudanden och 

idéer kan tillämpas på många olika aktörer. Vi anser även att studiens tillämpning i 

ett bredare perspektiv kan synliggöra den framtidsdimension som delar av studien 

har betoning på.    

 

I DePoy och Gitlin (1999) går det att utläsa att i hermeneutisk forskning engagerar 

sig forskaren i intensiva observationer. Forskaren lyssnar till individer som upplever 

ett visst fenomenen och som förmedlar sina individuella erfarenheter gällande dessa. 

Författarna menar att utgångspunkten för angreppssättet är att kunskap erhålls 

genom personliga upplevelser, vilket gör det möjligt att upptäcka och förstå 

innebörden i mänskliga upplevelser. Vi anser att detta designkontinuum är en del av 

de filosofiska grundantaganden vi planerar att närma oss i studien. Kontinuumet och 

dess inriktning samspelar enligt oss med det syfte och de frågeställningar studien 

har, mycket på grund av de fördjupade mänskliga upplevelser kontinuumet medger. 



Process- och organisationseffektiviserande systemstöd       Johan Mattsson & Martin Szemler 
Masteruppsats             Vårterminen 2012 

31 

 

Med tanke på studieobjektet och forskningens syfte är fallstudier den mest lämpliga 

metoden. Detta på grund av att forskningen på djupet kommer att studera 

organisationsmässiga aspekter för att få fram relevant information. Om vi tolkar 

Walsham (1995) är ingående fallstudier inom informatik dessutom vanligt i 

situationer involverandes mänskliga aktiviteter och tolkningar gällande 

informationssystemutvecklingen. Vi har valt att genomföra studien utifrån ett 

fallstudieperspektiv eftersom det tillåter oss att systematiskt studera ett givet område 

och därefter förklara och jämföra uppkomna fenomen. Fallet grundar sig i ett behov 

utifrån studieobjektets sida och området involverar hela organisationen inklusive 

kunder, omgivande marknad och begrepp. 

4.1.2 Vetenskapliga tolkningar  

Vi anser att slutsatserna i en forskning endast är en interpretation av de uppkomna 

resultaten, varför det aldrig går att vara säker på att slutsatserna är korrekta. Detta 

gäller oavsett om forskningen skett med hermeneutisk eller positivistisk 

utgångspunkt. Att slutsatserna är en tolkning av resultaten medför även att studien 

aldrig kan vara objektiv och således aldrig helt korrekt. Detta resonemang, 

tillsammans med Poppers (1959) och Kuhns (1981) tankegångar, synliggör 

förståelsen för att det inte är möjligt att ge ett regelrätt svar på frågan om huruvida 

det är möjligt för tolkningar att vara vetenskapliga. Huvudanledningen är helt enkelt 

att det är vetenskapen som består av tolkningar och inte tvärtom, det enda möjliga är 

att diskutera i vilken grad tolkningarna är vetenskapliga. Vi kommer i denna studie ta 

med oss dessa insikter genom att ha ett öppet sinne gentemot uppkommen 

information och analysera information utifrån multipla perspektiv. 

4.1.3 Datainsamlingstekniker 

I DePoy och Gitlin (1999) går det att utläsa att som det främsta 

datainsamlingsinstrumentet strävar forskaren mot att bli intimt familjär med 

personerna som deltar i studien. Vidare menar författarna att forskaren engagerar 

sig i en aktiv inlärningsprocess genom att iaktta, observera, delta, intervjua och 

undersöka och att detta leder in forskaren i de andra personernas livserfarenhet. 

Författarna menar också att för att uppnå förståelse för en naturlig miljö krävs att 

forskaren är tillräckligt involverad i miljön samt tillbringar tillräckligt med tid på fältet 

så att en rik beskrivning av situationen säkerställs. 

  

Med avseende på dessa aspekter och studiens syfte anser vi att intervjuer 

tillsammans med litteratur- och dokumentstudier är de mest lämpade alternativen för 

insamling av data. Detta på grund av att vi med andra datainsamlingstekniker har 

svårt att se hur vi ska få en uppfattning om olika personers åsikter gällande 

automatiska processoptimeringar. Vid genomförandet av intervjuer kommer både 

telefonintervjuer och intervjuer där vi personligen möter respondenter att tillämpas. 

King och Horrocks (2010) menar att det finns skillnader mellan dessa två typer där 

telefonintervjuer riskerar att forskaren går miste om visuell information gällande 

exempelvis kroppsspråk, något som kan bidra till en minskad informationsrikedom. 
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Dock ser vi inte att ett bortfall av sådan information påverkar vår tolkning av 

respondenternas svar i för stor grad eftersom dessa aspekter ändå inte ger något 

mervärde för denna typ av studie där betoning ligger på tekniska beskrivningar 

snarare än på känslor och andra personliga aspekter. Dokumentstudier har främst 

använts för att förklara olika begrepp inom processmanagementområdet och för att 

beskriva marknadssituationen inom området. 

 

Vidare kommer viss empirisk data att erhållas genom deltagande observation hos 

studieobjektet, främst i form av informella samtal via veckomöten. Förhoppningen är 

att denna triangulering ska bidra till att få djupare insikter om studieobjektets 

situation och framtid. Litteratur- och dokumentstudier anser vi vara lämpligt att 

tillämpa då de många gånger ger inblick i både interna och externa aspekter kopplat 

till studieobjektet, exempelvis företagsstrategier och avsikter. Vidare genererar 

extern litteratur sådana insikter som involverar erfarenheter på området och de 

exkluderar även aspekter som kan kopplas till självblindhet. Dessutom kommer 

studier av branschorganisationer och tidigare forskning att ske. Vid granskning av 

forskningsfältet kommer vi utgå från universitetsbibliotekets databaser, bland annat 

SCOPUS. Exempel på journaler är Information Technology and Management, 

Management International Review, Information Systems och European Journal of 

Information Systems. Sökorden är främst sådana som står i nära relation till de 

aspekter som anges i studiens forskningsfrågor, bland annat workflow, workflow 

management system, business process management, WMS, BPM, BPMS och 

SWOT.  

  

Østbye med flera (2004) menar att det finns anledning till att vara kritisk till 

framläggningen av resultatet av en kvantitativ forskning, även om resultatet anses 

vara synnerligen exakt. Detta på grund av metodens karaktär som medger att brister 

vid kollekten av data riskerar att undanhållas. Vi anser att liknande negativa 

hänseenden även går att koppla till den kvalitativa forskningsmetodiken. Enligt 

Myers (2009) är det exempelvis fritt för forskaren att utse en ändamålsenlig grupp av 

intervjurespondenter som ska ingå i det fenomen som ämnas studeras. Vem som 

ska utgöra studieobjektet väljs således beroende på studiens syfte och vad 

forskaren önskar att urvalet ska representera. Denna studie är ett uppdrag från en 

extern organisation vilket innebär att det inte alltid kommer vara vi själva som väljer 

intervjurespondenter. Då vi i datainsamlingen eftersträvar en hög objektivitet kommer 

vi, i samråd med den externa organisationen, även på egen hand välja respondenter 

så att materialet till studien i högsta möjliga mån representerar olika perspektiv på 

området. Urvalet stratifierats på så sätt så att populationen i så stor utsträckning som 

möjligt överensstämmer med indelad strata (Ejvegård, 2009). De strata som 

används i denna studie handlar om storlek, bransch, implementeringsfas och typ av 

organisation som respondenten företräder.  

 

Våra intervjuer kommer att vara informella och flexibla där den intervjuade för 

samtalet framåt (Gummesson, 2004). I enighet med Repstad (2007) kommer vi 
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arbeta utifrån en mall med temamässiga frågor (se bilaga) vilken fungerar som en 

minneslista över de ämnesområden som intervjun bör täcka. Framtagningen av 

mallen baseras på de områden som behandlas i studiens frågeställningar. Detta ger 

oss möjlighet att hålla en tämligen aktiv roll eftersom vi kan ställa följdfrågor som kan 

generera nya kunskapsinriktningar och djupare insikter inom vissa områden. Den 

flexibla intervjumallen kan på så sätt också anpassas till intervjusituationen, något 

som bland annat möjliggör för oss att rikta intervjun till de företeelser som 

respondenten har bäst kunskaper inom. Walsham (1995) menar att en viktig aspekt 

vid intervjuer är dokumentation och att detta sker på ett effektivt sätt utan att påverka 

den naturliga intervjugången. De två dokumenteringstekniker som nämns är 

inspelning och anteckning där båda har sina för- och nackdelar. Den främsta 

fördelen med inspelning är att den täcker allt som nämns medan den huvudsakliga 

nackdelen är att den kräver tidsödande transkribering. Anteckningar kan kännas 

tryggare för respondenten i fråga om konfidens men nackdelen är att värdefull 

information riskerar att utelämnas. Vi kommer därför tillämpa en kombination av 

dessa dokumenteringstekniker. Vi spelar in intervjuerna men istället för att 

transkribera det inspelade materialet sammanställs informationen som uppkommer i 

form av sammanfattande anteckningar. Detta innebär att vi frigör tid till analys 

samtidigt som vi inte riskerar att gå miste om viktiga hänseenden. Ett resultat av 

detta är dock att vi inte synliggör några citat i empirikapitlet, något som bland annat 

medför att läsaren går miste om individmässiga och fördjupade förklaringar vilket 

hämmar tillförlitligheten och läsbarheten i textframställningen (Corden & Sainsbury, 

2006). Vi försöker dock motverka detta genom att tydligt synliggöra olika 

respondenters formuleringar i vår egen textframställning.  

 

Ytterligare motiveringar kring val av intervjurespondenter framgår i avsnitt 5.2. Som 

bilaga till rapporten finns även en sammanställning kring intervjuteman och 

tillhörande exempelfrågor (se bilaga).  

4.1.4 Ansats för dataanalys och vetenskaplig förståelse 

Vi kommer under dataanalysen ha en viss del narrativ analys där vi berättande 

beskriver olika perspektiv, exempelvis hur vi upplever teori och empiri, dock är inte 

detta något vi kommer ha betoning på. Istället kommer vi att lägga vikt på att angripa 

det insamlade materialet genom ett hermeneutiskt perspektiv. Repstad (2007) menar 

att det bör finnas en ömsesidig korrelation mellan teoretiska perspektiv och empirisk 

data. Den hermeneutiska ansatsen för analys av data kommer öppna upp iterativa 

möjligheter för oss, det vill säga att vi ömsesidigt kan analysera och samla in 

empirisk data. Vi känner att detta arbetssätt är något som kommer att bli aktuellt 

under dataanalysen i studien eftersom syftet och materialet skulle gynnas av sådana 

möjligheter. Framför allt ser vi att denna växelvisa integrering av insamling och 

analys kommer att ske i syfte att nyansera val av teorier, exempelvis genom att 

utöka teoriavsnittet med nya uppkomna undersökningsområden i de fall det 

framkommer sådana i empirin. När studien behandlar den studerade organisationen 
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kommer insamlad empiri föra rapporten i en viss riktning och det är viktigt att teorin 

följer samma väg för att allt material ska kunna analyseras. 

  

Rent epistemologiskt intar vi främst ett experimentellt och deduktivt filosofiskt 

grundantagande, snarare än ett induktivt och kognitivt sådant. DePoy och Gitlin 

(1999) menar att i den induktiva tankeprocessen grundar sig åtgärderna gradvis på 

erfarenheter som framkommer under studiens gång. Thurén (1991) förklarar att den 

deduktiva tankeprocessen tillämpas för att testa eller förutsäga effekten av en teori 

vilket ökar möjligheterna för att synliggöra orsak-verkan-samband. Teorins roll i 

denna studie är att förklara och testa fenomen snarare än att avslöja komplexitet och 

generera ny teori. Praktiskt kommer vi anta ett abduktivt arbetssätt eftersom vi utgår 

från, som DePoy och Gitlin (1999) säger, generella principer och uppfattningar som 

redan accepterats som sanning. Dessa principer kommer vi därefter tillämpa för att 

försöka förstå de aspekter som beskrivs i studiens syfte.  

4.2 Vetenskaplig kvalitet 
En essentiell del i forskning, oavsett om det handlar om kvantitativ eller kvalitativ 

sådan, är att säkerställa kvalitet i studien. Att studien genomförs forskningsmässigt 

korrekt och att dess resultat representerar det undersökta objektet på ett hövligt vis 

är viktigt både för den enskilda forskaren och för forskningskåren i stort. Det finns en 

mängd verktyg att använda och aspekter att ta hänsyn till för att möjliggöra denna 

kvalitetssäkring. Vi kommer här att koncentrera oss på begreppen objektivitet, 

valididet och reliabilitet. Eftersom intervjuer är den främsta datainsamlingstekniken i 

denna studie kommer dessa kvalitetssäkrande redskap att lyftas fram med avseende 

på just denna metod. Vi vill dock inleda med tre krav på vetenskap som vi anser 

essentiella för kvalitetssäkring oavsett vilken forskningsmetod eller vilka 

datainsamlingstekniker som används.  

4.2.1 Tre krav på vetenskap 

De tre kraven tas upp av Lindholm (1979) som menar att dessa är krav som 

vetenskapen bör sträva efter att tillfredsställa. Det första kravet är explicitet som 

syftar till att ha ett systematiskt tillvägagångssätt, det vill säga att i så stor 

utsträckning som möjligt klargöra förutsättningarna för det forskaren gör och de 

resultat som uppkommer. Kravet innebär också att klargöra det paradigm som 

underbygger studien och reflektera över de ontologiska, kunskapsteoretiska och 

värdemässiga grunderna och deras tillämpningar. Det andra kravet, relevans, syftar 

till forskarens egna och utomvetenskapliga värderingar, det vill säga att åtskillnader 

mellan personliga och forskarmässiga värderingar bör göras. Det sista kravet är 

expansivitet och syftar här till att aldrig dra sig tillbaka och falla till ro utan ständigt 

söka vidare. Lindholm (1979)  menar att en breddning och fördjupning av analysen 

samt att söka efter nya perspektiv och växla mellan dessa är nödvändigt så att olika 

fenomen för det som studeras ska träda fram. Vi anser att dessa tre krav är 

adekvata att förhålla sig till för att säkra kvalitet i kvalitativa studier. Att ha ett 
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systematiskt tillvägagångssätt, att göra åtskillnad på personliga och forskarmässiga 

värderingar samt att sträva efter att ständigt söka vidare efter nya hänseenden ser vi 

som självklara aspekter. Vi kommer därför att ha dessa vetenskapliga krav i åtanke 

före, under och efter den egna forskningsprocessen så att kvalitetsnivån blir så hög 

som möjlig. Bland annat genom att, av exempelvis personliga skäl, inte utesluta 

framhävd empiri, vara öppna för alla tänkbara resultat och inte ställa ledande frågor 

till respondenter. Ständig strävan efter nya hänseenden kommer bland annat 

tillämpas genom att alltid bejaka nya centrala begrepp och andra perspektiv vid 

exempelvis teori och empiriinsamling.  

4.2.2 Objektivitet 

Bergström (1972) har identifierat ett antal olika betydelser för objektivitet vilka kan 

ses som olika kriterier för begreppet, bland annat värderingsfrihet och mångsidighet. 

Författarens studier har betoning på samhällsvetenskaplig forskning men vi finner 

dessa så grundläggande i sin form att de går att applicera på flera 

forskningsområden. Allwood och Erikson (2010) har kommenterat Bergströms teorier 

och menar bland annat att värderingar ligger till grund för beslutet om vad som är 

värt att forska om samt varför den specifika metoden är ett rimligt sätt att göra detta 

på. Vidare anser de att det finns exempel på olämplig mångsidighet, som när en 

forskare använder perspektiv som av andra bedömts som oväsentliga. Larsson 

(1986) menar att kvalitativt inhämtad data inte kan analyseras mekaniskt utan att det 

istället krävs ett tolkande subjekt för att förstå innebörden. För att undersöka om 

rimligheten i denna tolkning är tillräckligt objektiv är det adekvat med en oberoende 

bedömning. Denna bör då göras av en person som har ansträngt sig för att gå in på 

djupet i materialet. 

 

De aspekter som Allwood och Erikson (2010) samt Bergström (1972) tar upp om 

objektivitet, exempelvis att det är omöjligt att helt slå sig fri från personliga 

värderingar, är något som vi förhåller oss ytterst allvarligt till i denna studie. När det 

gäller intervjuer specifikt är vår uppfattning att intervjuaren och respondenten har en 

egen förförståelse, egna åsikter och egna tankar om ämnet. Det är viktigt att vara 

medveten om att det finns en risk att en respondent är positiv till ett givet ämne eller 

till ett visst område och därmed avsiktligt eller oavsiktligt kan vinkla informationen. 

Det är med andra ord grundläggande att vi som intervjuare har en god uppfattning 

om respondenten och dess intressen, värderingar och åsikter. På samma sätt bör vi 

även vara medvetna om våra egna intressen, nämligen att vi önskar en kritisk och 

nyanserad syn på ämnet. Därför kommer vi i våra intervjuer förhålla oss till samtliga 

hänseenden kring området, positiva som negativa, samt ha ett kritiskt 

förhållningssätt till de uppkomna svaren, allt för att uppnå så hög objektivitet som 

möjligt.  

 

Enligt Allwood och Erikson (2010) är det värderingar som till stor del ligger till grund 

för vad som är värt att forska om samt vilka perspektiv som anses vara väsentliga för 

att angripa forskningen. Vi anser, med tanke på detta, att det är viktigt med en 
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reflektion kring vilka intervjurespondenter som anses vara relevanta för den egna 

forskningen. Vi kommer därför lägga lika stor vikt på att intervjua externa parter, 

främst kunder, som på att intervjua personer inom studieobjektet. Detta därför att vi 

anser att kunderna förmodligen kan uttrycka aspekter på ett vidare plan än vad 

personer inom studieobjektet kan. När vi intervjuar externa parter kommer de vara 

medvetna om att vi handlar i studieobjektets intresse och inte som sedvanliga 

forskare, något som vi ser som både positivt och negativt. Förhoppningsvis kommer 

vi bemötas bättre och på så sätt erhålla bättre kvalitet på det insamlade materialet. 

Det ligger i respondenternas intresse att förmedla så goda insikter som möjligt 

eftersom de kan känna att deras svar i en positiv anda inverkar på den produkt som 

de erhåller från studieobjektets sida. Dock kan det få en motsatt effekt om det 

hindrar respondenterna från att lämna sanningsenliga svar på grund av de inte vill 

framhålla studieobjektet på ett negativt sätt. Med detta vill vi understryka att det 

aldrig går att hålla ett helt öppet förhållningssätt, utan det handlar istället om att i så 

stor utsträckning som möjligt hålla sig fri från subjektiva ståndpunkter. 

4.2.3 Valididet 

Validitet syftar till att klargöra om det finns någon överensstämmelse mellan 

forskningsfrågorna och den information som används för att dra slutsatser, det vill 

säga om den empiriska delen av studien belyser de frågeställningar som forskaren 

önskar får klarhet i (Repstad, 2007). Guvå och Hylander (2003) menar att 

validitetsbegreppet på senare tid har kommit att omfatta en kvalitetssäkring genom 

hela forskningsprocessen. Validering är något som alltså ständigt pågår i syfte att 

säkra kvalitet, både under framställningen och i resultatet. Det finns några allmänt 

vedertagna validitetskriterier, exempelvis att studiens resultat är trovärdiga och går 

att bekräfta (Bryman, 2001). Det sistnämnda syftar här till att andra forskare, vid 

utförande av en studie med samma förutsättningar, ska komma fram till ett likvärdigt 

resultat. Ett annat allmänt validitetskriterium är intern koherens, nämligen i vilken 

utsträckning forskningens resultat är förenliga med andra antaganden, resonemang 

och slutsatser (Allwood & Erikson, 2010). 

  

Inom begreppet validitet finns det, när det gäller intervjuer specifikt, en rad aspekter 

att ta hänsyn till. Repstad (2007) och Gustavsson (2004) anser att det vid intervjuer 

bör vara respondenten som för samtalet medan intervjuaren leder informanten efter 

temats riktning. Vi strävar efter att i våra intervjuer få respondenternas perspektiv på 

det studerade ämnet och därför kommer vi också låta dessa föra samtalet. Dock 

kommer vi under intervjuerna vara uppmärksamma på att respondenterna följer våra 

i förväg uppsatta teman och inte skenar iväg till att behandla sådant som inte är 

relevant för forskningsstudien. Vidare kommer vi försätta respondenter i en situation 

där de känner sig bekväma i sin position, exempelvis genom att låta respondenterna 

bestämma plats och tid för intervjutillfällena. I inledningen av intervjuerna låter vi 

även respondenterna berätta om sig själva och sina kunskaper inom ämnet vilket 

ytterligare lättar upp situationen för respondenterna. Detta är något som enligt 

Olsson & Sörensen (2007) är viktigt för validiteten eftersom det ökar chanserna för 
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att respondenten lämnar goda upplysningar. Görs inte detta finns det risk för att 

intervjun blir kortfattad och inte lika djupgående som den annars hade kunnat bli. En 

ytterligare aspekt gällande validitet i intervjuer är det som Malterud (1998) benämner 

som dialogisk validering. Vi kommer tillämpa detta genom att under intervjutillfällena 

låta respondenterna själva rätta eventuella felaktiga uppfattningar från oss själva. 

4.2.4 Reliabilitet 

Enligt Sykes och Collins (1998) syftar reliabilitet till att undersöka hur exakta och väl 

fungerande mätinstrumenten som används i en studie är, om studien lyckats 

genomföras utan brister samt hur pålitlig och precis den uppkomna informationen är. 

Ursprungligen var både validitet och reliabilitet begrepp som knöts an till kvantitativ 

forskning, men det utesluter inte att dessa också används för att säkerställa 

kvaliteten i kvalitativ forskning (Sinkovics, Penz & Ghauri, 2008). DePoy och Gitlin 

(1999) menar att det vid empiriinsamling från exempelvis kvalitativa intervjuer är 

viktigt att kunna lita på intervjuaren och dennes förmåga att utföra goda intervjuer. 

Reliabilitet handlar även till stor del om själva forskaren och hur följsam denne är 

mot insamlad data. Tydliga exempel på dålig reliabilitet är om forskaren försöker 

vinkla respondentens svar under en intervju för att uppfylla sin egen agenda, eller 

om forskaren flera dagar efter ett intervjutillfälle ger sig på en transkribering ur 

minnet. 

  

Vad gäller reliabilitet handlar det mycket om att försäkra att insamling och 

bearbetning av data skett med hög begriplighet, tillförlitlighet och rimlighet (Sykes & 

Collins, 1998). I våra intervjuer kommer vi därför använda oss av kontrollfrågor där 

formuleringen skiljer sig åt. Enhetliga svar på dessa frågor tyder då på en tillförlitlig 

respondent vilket bidrar till hög reliabilitet. Vi kommer även ställa oss kritiska till 

pålitligheten hos den uppkomna informationen. Den teori som vi exempelvis 

använder för att beskriva marknaden i teorikapitlet kommer främst från 

branschinstitut och företagsundersökningar vilket innebär att de inte är vetenskapligt 

verifierade, något som ytterligare ökar betydelsen för ett kritiskt förhållningssätt. 

Gällande detta material kommer vi välja bort källor som vi inte anser uppnå en 

tillräckligt objektiv framhållning. Vi kommer vidare beakta utgivare och ställa oss 

kritiska till eventuella subjektiva tankegångar och undersökningsresultat.  

 

Vidare menar DePoy och Gitlin (1999) att det ställs höga krav på forskaren för att 

exempelvis en intervju ska få hög reliabilitet. Vi tycker därför att det är viktigt att 

forskare framställer forskningsmaterial, såsom teori och empiri, på ett begripligt och 

tydligt sätt för att minska risken att olika läsare tolkar materialet olika. Detta är 

speciellt viktigt vid empiriinsamling och således ställs det krav på intervjuaren. Vi tror 

att många forskare, redan innan en forskningsstudie genomförs, har en egen 

uppfattning om det studerade området och vad studiens resultat kommer att 

förmedla. För att säkra hög reliabilitet kommer vi därför försöka bortse från egna 

antaganden och uppfattningar om ämnet när vi leder in respondenterna på olika 

samtalsområden. Syftet med detta är att minska risken för att respondenternas svar 
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påverkas samt minska risken för att de leds in i sina egna tankegångar och 

antaganden. Vi önskar samla andra personers uppfattningar och erfarenheter inom 

vårt studieområde, inte berätta för dem vad vi själva anser. Vi kommer under våra 

intervjuer främst använda oss av ett strukturerat förlopp. Carlsson (1990) hävdar att 

just denna intervjutyp är den bästa med avseende på reliabilitet och att reducera 

felkällor eftersom de förbestämda frågorna möjliggör en lättare kontroll. Samtidigt 

menar författaren att detta kan komma att ske på bekostnad av validiteten eftersom 

strukturerade intervjuer skiljer sig från det vardagliga samtalet, något som förutsätts 

för tillfredsställande validitet. 
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DEL III - EMPIRI OCH ANALYS 

 del III av rapporten följer empirisk data i form av beskrivningar av 

studieobjektet och redogörelser av intervjuer. Vidare presenteras här ett 

analyskapitel som baseras på den uppkomna empirin.  

 

I 
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5 Empiri 
I detta kapitel presenteras den empiri som ligger till grund för kommande analys. 

Inledningsvis redogörs för undersökningsobjektet och därefter följer de resultat som 

framkommit vid datainsamlingen. Detta är indelat i skilda teman med nära 

anknytning till de forskningsfrågor studien har. Avslutningsvis framgår en 

praktikfältsspecifik rubrik gällande SWOT vilket kommer att användas som underlag 

för senare kommande delar. Även studieobjektets visioner framhävs under denna 

rubrik eftersom det relateras till dessa i avsnitt 7.2. 
 

5.1 Undersökningsobjekt 
Då denna studie utförs på uppdrag av en extern organisation är det inledningsvis 

nödvändigt med en genomgång av densamma. Detta sker i form av en beskrivning 

gällande företaget, dess affärsmodell och produkt. Företagets strategier och 

affärsmodell redogörs med anledning av att det senare i studien relateras till 

organisationens befintliga situation. Information om produkten MediusFlow (se 

avsnitt 5.1.3) tydliggör för läsaren en konkret beskrivning av ett workflowsystem. 

5.1.1 Företagsbeskrivning 

Medius beskriver sig själva som ett internationellt IT-företag med djup kompetens 

inom verksamhetsutveckling och processoptimering (Medius, 2012a). Företaget är 

en komplett leverantör av processrelaterat IT-stöd och den övergripande affärsidén 

är att med hjälp av väl genomtänkta IT-lösningar förenkla och automatisera 

organisationers skilda processer. Medius erbjuder sitt verksamhetsstöd främst till 

företag inom detalj- och partihandel, tjänstesektorn och tillverkning och tanken är att 

rationella och effektiva rutiner för bland annat administration och ekonomi ska frigöra 

tid och resurser som istället kan användas till att utveckla verksamheten. Medius har 

idag över 700 nationella och internationella kunder, exempelvis Stadium, PayEx och 

Electrolux (Medius, 2012b). Medius tjänster erbjuds genom tre affärsområden vilka 

är indelade i huvudprocesser, stödprocesser samt specialprocesser (Microsoft 

Pinpoint, 2012). Området Affärssystem hör till huvudprocesserna där det främst 

levereras kompletta system i form av Microsoft Dynamics AX och NAV. 

Stödprocesserna består i sin tur av affärsområdet Workflow och detta baseras på 

den egenutvecklade produkten MediusFlow. Specialprocesserna realiseras genom 

affärsområdet Consulting vilket bland annat tillämpas när kunden önskar 

implementeringsstöd kring skräddarsydda lösningar. 

  

Medius har sedan starten 2001 haft fokus på att tillgodose marknadens behov av ett 

verktyg för hantering och automatisering av affärsprocesser som andra affärssystem 

inte klarar av (Medius årsredovisning, 2010). Grunden för affärsidén och produkten 

uppkom tack vare två skilda kunder som båda behövde ett processtöd som 

kompletterade det befintliga affärssystemet. Den ena kunden var en 
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detaljhandelskedja som ville skapa ett Shared Services Center7 med betoning på 

leverantörsfakturahantering medan den andra kunden var ett tillverkande företag 

som ville förbättra sina ISO8-relaterade processer. För att lösa de båda kundernas 

problem och behov utvecklades en mjukvaruplattform för generella workflow. 

Plattformen produktifierades successivt tillsammans med tillkommande kunder, vilket 

resulterade i MediusFlow. Detta var grunden för bolagsetableringen och under 

tillväxtfasen 2005-2009 lanserades MediusFlow fullt ut i Sverige. Försäljningen 

accelererade och perioden präglades av kraftig tillväxt på den svenska marknaden. 

Omsättningen ökade med 60 procent årligen vilket resulterade i flera nya kontor på 

olika platser runt om i landet. Under den intensiva tillväxtfasen undersökte Medius 

möjligheten att etablera sig internationellt och kort därefter påbörjades exporten av 

MediusFlow, främst till de nordiska grannländerna. 2010 etablerades dotterbolag på 

sju olika marknader och målet är att bli en världsaktör att räkna med gällande 

automatisering av processer och arbetsflöden. Framgångarna resulterade i att 

Medius år 2007 blev utsedd till Gasellföretag av Dagens Industri, något som sedan 

kom att upprepas de följande fyra åren (Novax, 2012). 

5.1.2 Strategier och affärsmodell 

Enligt utsago består Medius affärsstrategi av de tre parametrarna fokusering, 

utveckling och positionering (Medius årsredovisning, 2010). Fokusering syftar till en 

kundorienterad organisation som strävar efter att bygga långsiktiga och lönsamma 

kundrelationer. Utveckling syftar till Medius progression av flexibla och 

välpaketerade erbjudanden som kunden kan växa med medan positionering syftar till 

Medius profilering som en internationell aktör. I dagsläget erbjuds affärsområdet 

Workflow både till nationella och internationella kunder medan området Affärssystem 

endast återfinns i Skandinavien och då primärt i Sverige. Medius ligger dikt an mot 

ERP-leverantörerna men det som utmärker Medius är att deras produkter bland 

annat behärskar aspekter kring fakturakontering, exempelvis vilket konto som ska 

kopplas till vilket projekt och till vilket kostnadsställe (Rosén, 2012). Sedvanlig 

fakturahantering är dyrt men de traditionella affärssystemleverantörernas egna 

system hanterar inte detta särskilt ändamålsenligt och det är detta hålrum som 

Medius affärsidé täcker upp. Just fakturakontering och elektroniska 

fakturahanteringar är ingångsporten bland företag och Medius ser därefter ansenliga 

möjligheter att även erbjuda verktyg och lösningar för ytterligare flöden (Nordling, 

2012). Detta är också en utav anledningarna till att Medius koncentrerar sig på 

medelstora och stora företag.   

  

Den huvudsakliga intäktskällan för Medius är licenser och underhållsavgifter för 

produkterna MediusFlow och Microsoft Dynamics AX och NAV (Medius 

                                            
7
 Shared Services Center, en multiorganisatorisk enhet med ansvar för specifika områden, 

exempelvis ekonomi, personal, IT-tjänster, inköp och logistik (Strikwerda, 2010). 
8
 ISO, International Organization for Standardization, världens främsta utgivare av internationella 

standarder (ISO, 2012). 
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årsredovisning, 2010). Licenser för den egna produkten kan både köpas eller hyras, i 

sådana fall enligt ett abonnemangsavtal beroende på kundens önskemål och behov. 

Gällande licenserna till Microsofts produkter är Medius återförsäljare och Microsoft 

Gold ERP Partner vilket innebär att Medius säljer, implementerar och förvaltar 

Microsoft Dynamics AX och NAV. Försäljning av affärssystem och tillhörande 

tjänster sker även genom organisationen Partner Power International som Medius är 

en del av. Partner Power är en global leverantör av affärssystem från Microsoft och 

partnerskapet innebär att Medius ansvarar för de implementeringar som sker i 

Sverige. Internationella partner gällande workflow är bland annat IBS 

(affärssystemleverantör för handel och varuförsörjning) och ReadSoft (scanning och 

tolkning av fakturor) (Nordling, 2012). Medius segmenterar sina kunder i de tre 

nivåerna Small Business Case, Professional och Enterprise där djupet på 

erbjudandet samt företagets storlek och omsättning avgör gruppering (Medius, 

2012c). Vid samarbete med Enterprise-kunder tillämpas exempelvis diskussioner 

och workshops för att konfigureringen av systemet i så hög grad som möjligt ska 

matcha kundens krav och behov. Kunder inom Enterprise vill nästan uteslutande 

använda specialbeställda flöden medan kunder inom Small Business Case främst 

har standardflöden. Den tydliga trenden är att det i allt större utsträckning vandrar 

mot mindre lösningar inom segmentet Small Business Case. Medius produkt 

möjliggör även att kunder kan rita upp processer på egen hand men trenden går 

alltså mot att kunder önskar förkonfigurerade flöden, något som Medius 

tillhandahåller och som också är en av deras styrkor (Ring, 2012). Kunder ser gärna 

att det finns färdiga flöden och skräddarsydda system så att de slipper rita upp 

processen själva vilket tar längre tid och mer resurser. 

5.1.3 MediusFlow 

Som tidigare nämnts grundar sig affärsområdet Workflow på den egenutvecklade 

produkten MediusFlow vilket gör det möjligt att fånga upp varierande processer som 

kundens befintliga ERP-system stödjer delvis eller inte alls (Medius, 2012a). 

MediusFlow är i grunden en renodlad workflowplattform vilket innebär att kunderna 

själva kan designa och konfigurera sina processflöden och på så sätt uppnå optimal 

kontroll, flexibilitet och lönsamhet. Produkten är förintegrerad med Microsoft 

Dynamics AX och NAV men kan integreras oberoende av affärssystemanvändning 

hos kund (Microsoft Pinpoint, 2012). Baserat på plattformen har det utvecklats en 

mängd funktioner och applikationer med uppgift att underlätta och säkerställa 

hanteringen av olika typer av ärenden (Medius, 2012a). Exempelvis finns det stöd för 

begäran gällande betalning (AP-EIPP9), leverantörsfaktura, inköp, orderändring, 

reklamation, avtal och dokumenthantering. Elektronisk fakturahantering är den 

vanligast förekommande tillämpningen för MediusFlow och denna lösning erbjuds till 

                                            
9
 AP-EIPP, Accounts Payable in Electronic Invoice Presentment and Payment. AP anger möjligheten 

att elektroniskt utbyta information på den detaljnivå som krävs mellan en AP-process och en EIPP-

lösning. Syftet är att optimera betalningsprocessen och underlätta förändringar i erläggningsdetaljerna 

(CEBP, 2012). 
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allt från småföretag med ett antal tusen leverantörsfakturor till stora företag med 

miljontals fakturor årligen (Medius årsredovisning, 2010). Kunderna kan välja att 

nyttja produkten antingen som en lokal klient via en engångslicens, som en 

prenumeration med lokala installationer eller genom SaaS (Nordling, 2012). Vid 

elektronisk fakturahantering överförs data mellan kundens befintliga system och 

MediusFlow en gång per dygn. Därefter sker en preliminär bokning av de aspekter 

som anges i fakturan (ej obligatoriskt) och till sist sker en slutgiltig bokning. Nedan i 

figur 5 visas en fullständig bild av modulerna som MediusFlow består av.  

 

 

Figur 5. Komplett bild över moduler i MediusFlow (Medius, 2012b) 

 
Som synliggörs i figur 5 är Workflow Studio en av de moduler som MediusFlow 

består av. Workflow Studio är som en verktygslåda som kan användas för att bygga 

applikationer vilka möjliggör skapandet av elektroniska flöden efter kundens behov, 

exempelvis dokumentflöden (Medius, 2012a). Detta är en viktig del av MediusFlow 

eftersom verktyget synliggör exempel på flöden som kunder inte har möjlighet att 

varken automatisera eller digitalisera genom sina befintliga system. De genom 
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Workflow Studio framställda flödena kan sedan integreras mot såväl befintliga 

affärssystem som mot andra affärskritiska system. Workflow Studio baseras på den 

plattform som Windows Workflow Foundation10 tillhandahåller och tanken är att 

modulen ska kunna användas till att skapa alla typer av flöden (Widerström, 2012). 

De främsta processerna för Medius kunder handlar om olika typer av dokument som 

ska flöda inom och/eller utom organisationen på ett eller annat sätt. Det kan handla 

om elektroniska filer såsom pfd-, Excel- eller e-postdokument likväl som utskrivna 

papper. Kunden skapar först ett slags formulär som sedan kopplas samman med en 

förutbestämd process som beskriver hur arbetsflödet ser ut inom organisationen. 

Detta resulterar i ett gränssnitt som organisationen slutligen använder. En viktig 

aspekt gällande det slutgiltiga flödet är att det blir välintegrerat i kundens samtliga 

system, något som Medius produkt möjliggör. 

  

Själva gränssnittet i Workflow Studio är pedagogiskt och användarvänligt med en 

verktygsmeny till vänster, arbetsyta i mitten och inställningar till höger (Widerström, 

2012). Gränssnittet bygger på drag-and-drop och användaren har möjlighet att välja 

föremål som statisk text, länkar, textboxar, checkboxar, tabeller och olika datakällor i 

form av rullgardinsfunktion, SQL-tabeller och datasök. Vidare återfinns funktioner för 

bilder och ramar samt en extra textbox som kan kopplas samman med någon 

datakälla. Användaren drar helt sonika ut de föremål som önskas, kopplar ihop 

dessa med pilar och bildar på så sätt ett visuellt flöde. Det finns även verktyg för de 

vanligaste programmeringsfunktionerna samt aktiviteter för ärendehistorik och 

mänskliga aktiviteter, bland annat gällande roller och grupper. Vidare är det möjligt 

att justera och ändra i befintliga dokument, skapa processer utifrån XML11 och hitta 

användare som arbetar med en specifik process. Avslutningsvis är det möjligt att 

starta nya processer, sända e-post till givna användare samt hantera in- och 

utläsning av data, både från databaser och genom XML. Den visuella 

flödesframställningen sker parallellt med utvecklingen av aktiviteterna i flödet så att 

de aspekter som flödet anger verkligen implementeras i kundens organisation och 

system. Vid utvecklingsfasen testkörs flödet och berörda personer får utbildning, vid 

behov finns även möjlighet till konsulthjälp. Som synes finns det goda tekniska 

förutsättningarna i produkten, det största hindret är begränsningar i hur kunder och 

användare kan tänka för att generera nya flöden på ett så ändamålsenligt sätt som 

möjligt med avseende på organisationens behov. I figur 6 nedan visas en 

workflowvisualisering skapad i Workflow Studio.  

                                            
10

 Windows Workflow Foundation, en Microsoft-flattform tillhandahållandes en programmeringsmodell 

för workflow (Microsoft, 2012b). 
11

 XML, eXtensible Markup Language, en uppsättning regler för hur data och textuella format ska 

konstrueras och struktureras (W3C, 2012). 
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Figur 6. Exempel på workflowvisualisering i Workflow Studio (Medius, 2012e) 

5.2 Intervjuer och möten 
Det har till denna studie valts respondenter som representerar både studieobjektet 

och externa parter. Fördelningen är fyra stycken inom Medius och fyra stycken 

kunder till Medius. Gemensamt för dessa är att de på ett eller annat sätt har tydliga 

kopplingar till och således goda kunskaper om de aspekter som anges i studiens 

syfte. Personer inom Medius har valts eftersom den interna inblicken synliggör 

hänseenden i en nära anknytning till forskningsproblemet och frågeställningarna, 

medan de externa respondenterna kan ge en objektiv och verksamhetsnära bild över 

systemen och affärssituationen. Avseende val av kundintervjuer har det hållits en 

god blandning gällande i vilken implementeringsfas organisationen befinner sig i. 

Stadium har nyligen avslutat sitt projekt tillsammans med Medius och kan således 

uttala sig om hur implementeringen fungerat och vilka nyttor produkten genererar till 

organisationen. Elekta är i avslutningsfasen av implementeringsprojektet och har allt 

färskt i minnet. Dometic är mitt uppe i ett pågående projekt med ombildningar av 

bolag och konvergeringar av affärssystem. Coor har haft Medius produkt 

implementerat i flertalet år och kan således ge en erfarenhetsmässigt bred bild över 

produkten i den egna organisationen. När det gäller kundintervjuer har det även 

hållits en god blandning gällande de branschsegment kunderna finns inom. På så 

sätt representerar de valda kunderna de samtliga tre branscherna handel, 

tillverkning och tjänster.  
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Tabell 2. Sammanställning av respondenter, möten och intervjutillfällen 

Datum och plats Organisation Respondent  Ansvarsområde/roll 

2012-02-07, 

Medius kontor i 

Linköping 

Medius AB Lars Ring Senior Sales 

Executive 

2012-02-17, 

Medius kontor i 

Linköping 

Medius AB Per Nordling Grundare, VD och 

koncernchef 

2012-02-28, 

Medius kontor i 

Linköping 

Medius AB Tom Widerström Projektansvarig 

Workflow Studio 

2012-03-02, 

Stadiums kontor i 

Norrköping 

Stadium AB Peter Hjern Chief Financial Officer 

2012-03-14, 

telefonintervju 

Medius kontor i 

Linköping 

Elekta Instrument 

AB 

Erik Samuelsson ERP Product and 

Program Manager 

2012-04-02, 

telefonintervju 

Medius kontor i 

Linköping 

Dometic Holding 

AB 

Mats Engman Chief Executive Officer 

och IT-manager 

2012-04-02, 

telefonintervju 

Medius kontor i 

Linköping 

Coor Service 

Management 

Mats Bäckstedt IT-chef och 

verksamhetsutvecklare 

Veckovisa möten, 

Medius kontor i 

Linköping 

Medius AB Henrik Rosén Projektledare R&D 

(Research and 

Development) och 

handledare 

 

5.2.1 Beskrivning av respondenter 

Senior Sales Executive; Lars Ring, Medius AB 

Ansvarig för försäljning av MediusFlow, framför allt mot större kunder både nationellt 

och internationellt. Även verksam som inofficiell mentor till nyanställda och säljare 

runt om i världen. Ansenlig erfarenhet av affärssystem sedan tidigare, har bland 

annat arbetat som Key Account Manager på IFS och Senior Manager på Capgemini. 

Lars har även varit verksam som lärare och forskare inom området industriell 

organisation vid Linköpings universitet (LiU). 

 

 

 



Process- och organisationseffektiviserande systemstöd       Johan Mattsson & Martin Szemler 
Masteruppsats             Vårterminen 2012 

47 

 

Grundare, VD och koncernchef; Per Nordling, Medius AB 

Grundare av Medius, verkställande direktör och koncernchef. Civilingenjör från 

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och doktorandstudier i Industriell 

Marknadsföring vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (LiTH). Per har 

tidigare bland annat varit regionchef på Benefit AB, konsultchef på IFS AB och 

logistikansvarig på Saab Flygdivisionen AB. 

  

Projektansvarig Workflow Studio; Tom Widerström, Medius AB 

Projektledare med leveransansvar för Workflow Studio. Arbetar främst med 

projekthantering med fokus på kunder och marknad, kravhantering med inriktning på 

R&D samt Presale. 

  

Chief Financial Officer; Peter Hjern, Stadium AB12 

CFO på Stadium AB, en sport- och sportmodeleverantör verksam i tre länder med 

130 butiker, 2500 medarbetare och en omsättning på 5,7 miljarder kronor. Peter är 

ekonom i grunden och har inom Stadium ansvar för både ekonomi och finans. Han 

är delaktig i koncernens ledningsgrupp och har även ansvar för Stadiums IT-

verksamhet. Har tidigare bland annat arbetat med affärssystem och systemfrågor. 

  

ERP Product and Program Manager; Erik Samuelsson, Elekta Instruments AB13 

ERP Product and Program Manager på Elekta Instrument AB, ett globalt 

medicinteknikföretag med lösningar för behandling av cancer och andra sjukdomar i 

hjärnan. Företaget har 2800 medarbetare fördelat på 35 kontor i 24 länder och 

omsätter 7,9 miljarder. Erik är globalt ansvarig för Movex och arbetar bland annat 

med implementeringar, support och tilläggsprodukter kopplat till affärssystemet.  

 

Chief Executive Officer och IT-Manager; Mats Engman, Dometic Holding AB14 

CEO och IT-Manager på Dometic Holding AB, ett företag inom Dometic Group som 

tillverkar fritidsprodukter till bland annat husvagnar, bilar och båtar. Dometic Group 

har 6000 medarbetare i ett 20-tal länder och en omsättning på 9,3 miljarder. Mats är 

civilingenjör i grunden och har bland annat varit projektledare för implementering av 

nya ekonomisystem inom koncernen.  

 

IT-chef och verksamhetsutvecklare; Mats Bäckstedt,  

Coor Service Management15 

Verksamhetsutvecklare på Coor Service Management, ett service- och facility-

management företag verksamt i flertalet länder, 4300 medarbetare och en 

omsättning på 6,3 miljarder kronor. Företagets affärsidé är att ta över, sköta och 

                                            
12

 För mer information, se http://www.stadium.se  
13

 För mer information, se http://www.elekta.com  
14

 För mer information, se http://www.dometicgroup.com 
15

 För mer information, se http://www.coor.com  

http://www.stadium.se/om-stadium/koncernen/det-har-ar-stadium
http://www.stadium.se/om-stadium/koncernen/det-har-ar-stadium
http://www.stadium.se/om-stadium/koncernen/det-har-ar-stadium
http://www.stadium.se/om-stadium/koncernen/det-har-ar-stadium
http://www.stadium.se/om-stadium/koncernen/det-har-ar-stadium
http://www.stadium.se/om-stadium/koncernen/det-har-ar-stadium
http://www.stadium.se/om-stadium/koncernen/det-har-ar-stadium
http://www.elekta.com/company/about.html
http://www.elekta.com/company/about.html
http://www.elekta.com/company/about.html
http://www.elekta.com/company/about.html
http://www.elekta.com/company/about.html
http://www.elekta.com/company/about.html
http://www.elekta.com/company/about.html
http://www.dometicgroup.com/en/Our-Company/
http://www.dometicgroup.com/en/Our-Company/
http://www.dometicgroup.com/en/Our-Company/
http://www.dometicgroup.com/en/Our-Company/
http://www.dometicgroup.com/en/Our-Company/
http://www.dometicgroup.com/en/Our-Company/
http://www.dometicgroup.com/en/Our-Company/
http://www.coor.com/Templates/Page____4850.aspx
http://www.coor.com/Templates/Page____4850.aspx
http://www.coor.com/Templates/Page____4850.aspx
http://www.coor.com/Templates/Page____4850.aspx
http://www.coor.com/Templates/Page____4850.aspx
http://www.coor.com/Templates/Page____4850.aspx
http://www.coor.com/Templates/Page____4850.aspx
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utveckla service på kontor, produktionsanläggningar, fastigheter och inom offentlig 

verksamhet. Mats har länge varit verksam i branschen och är idag IT-chef på Coor.  

 

Projektledare R&D och handledare; Henrik Rosén, Medius AB 

Projektledare för R&D inom organisationen med fokus på MediusFlow. Har tidigare 

varit verksam inom olika roller på IFS AB, bland annat som projektledare.  

5.2.2 Tillämpningsområden för dagens workflowsystem 

Ring berättar att de flesta kunder som Medius kommer i kontakt med söker Medius 

själva upp för att presentera en processlösning för, framför allt gällande arbetsflöde 

för fakturahantering. Hjern på Stadium, Bäckstedt på Coor och Samuelsson på 

Elekta framhäver alla att den enda process de idag stödjer via workflow är just 

respektive organisations fakturahantering. Ring menar vidare att Medius har sålt 

mycket till ekonomichefer eller redovisningschefer och i dessa fall har det oftast 

handlat om att presentera en smidig lösning för en process. I vissa fall förstår inte 

kunden helt hur den bakomliggande workflowlösningen fungerar medan andra kan 

se nyttan av att ha ett separat workflowsystem utanför ett befintligt affärssystem. Det 

är inte vanligt att kunder frågar efter en workflowlösning specifikt, något som Ring 

tror beror på att de flesta kunder inte vet vad ett workflowsystem innebär. Enligt Ring 

känner de flesta till Medius som en fakturahanteringsleverantör men det förekommer 

även andra typer av dokumenthanteringsoptimeringar, exempelvis 

reklamationshantering. Andra processer utöver dessa är mindre vanligt att Medius 

säljer. 

 

Widerström berättar att de flesta kunder använder workflowsystem när någon form 

av dokument ska in i ett arbetsflöde. Engman på Dometic bekräftar detta genom att 

säga att de i sin organisation har flera system implementerade gällande 

dokumenthantering och automatisering av arbetsprocesser, framför allt globalt. 

Samtidigt berättar han att deras IT-miljö är tämligen divergerad på global basis vilket 

gör det komplicerat att ur ett centralt perspektiv standardisera och effektivisera 

arbetsprocesser. Processerna ligger främst implementerade i alla de ERP-system 

organisationen använder vilket medför att det kommer dröja länge innan de får en 

enhetlig systemmiljö.  

 

Exempel på processer som gjorts i MediusFlow är, enligt Widerström, flöden för 

budgethantering, kundklagomål, nyhetsutskick, säljstöd, redovisning och kundorder. 

Ett workflowsystem behöver emellertid inte vara ett dokumenthanteringssystem 

eftersom det inte är nödvändigt att det baseras på fysiska dokument, det räcker med 

någon form av samlad information som exempelvis en kravbegäran. Majoriteten av 

workflowprocesserna behandlar dock fysiska dokument och det är detta som är 

styrkan i produkten. Workflowprocesser som inte berör fysiska dokument är ofta 

simpla och kan exempelvis endast innebära att organisationen har ett system som 

läser in data och notifierar en användare om det uppstår en felaktighet eller om en 

maskin genererar loggar och automatiskt anropar en servicetekniker. 
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Enligt Nordling tillämpas workflowsystem främst inom dokumenthantering, 

exempelvis inom områdena kvalitetssäkring, HR, finans och ritningar. Widerström 

menar att den ansenliga vinningen sker när ett flöde involverar både mänsklig 

aktivitet och minst ett system som detta ska integreras mot. Som nämnts tidigare har 

Stadium idag endast workflow för omkostnadsfakturor. Hjern berättar dock vidare att 

Stadium även har ett PIM-system (Product Information Management) som kan ses 

som ett slags workflowsystem fast för bilder och text. Dessa flöden skulle emellertid 

kunna breddas till att även involvera prisdifferenser och annat som idag hanteras 

manuellt. Anledningen till att dessa flöden inte finns inom organisationen idag är att 

de skulle kräva omfattande integrationer mellan andra affärssystem, något som 

Stadium helst vill undvika eftersom en sådan lösning är dyr att implementera och 

underhålla. 

  

Även Elekta har ett ytterligare system som kan ses som ett slags workflowsystem. 

Detta handlar om ett säljverktyg som organisationen i skrivande stund håller på att 

implementera i befintligt ERP-system. När implementeringen är färdig kommer det 

resultera i en situation där det endast blir nödvändigt med en registrering per order, 

till skillnad från nu då det först krävs en registrering i CRM-systemet, därefter 

godkännande att ordern är ansluten och slutligen att en orderhandläggare 

sammankopplar ordern med ERP-systemet. 

5.2.3 Marknaden för automatiska organisationsprocesser  

Enligt Widerström kan begreppet workflow, ur ett allmänt perspektiv, ses som ett 

spann som sträcker sig från att endast hantera processer där människor interagerar 

med varandra till processer där endast system är involverade. Nordling specificerar 

detta genom att dela in marknaden för workflowprodukter i de tre områdena BPM, 

ERP och ECM16. Nordlings uppfattning är att BPM och workflow slås samman i USA 

medan det i Sverige ses som två skilda perspektiv. Vidare menar han att ERP är väl 

etablerat globalt medan ECM är ett nyare begrepp. Framför allt gäller detta Sverige, i 

exempelvis USA och Tyskland är ECM mer välkänt och tillämpas också i större 

utsträckning. Enligt Rosén sorteras workflow och elektronisk fakturahantering in i 

ECM men workflow behöver inte nödvändigtvis ha med ECM att göra. ECM kommer 

ursprungligen från dokumenthanteringsvärlden där det vanligtvis tillämpas i 

bankvärldens och den offentliga förvaltningens många 

dokumenthanteringsprocesser, exempelvis gällande bygglovsärenden, e-

posthanteringar och kontoansökningar. Rosén menar att Medius ligger i nära 

angränsning till ECM men vill ändå inte förknippas med detta eftersom Medius 

sysslar med fler flöden än enbart dokumenthantering. Ring specificerar 

workflowmarknaden ytterligare och menar att den sträcker sig från smala 

leverantörer med några få flöden hela vägen till de breda 

                                            
16

 ECM, Enterprise Content Management. De strategier, metoder och verktyg som används för att 

fånga, hantera, lagra, bevara och leverera material och dokument med anknytning till organisatoriska 

processer (Aiim, 2012). 
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processverktygsleverantörerna. Enligt Nordling är en viktig aspekt i sammanhanget 

att det finns geografiska åtskillnader gällande erbjudandet och affärsmodellen. I 

Sverige är det nämligen inte möjligt att möta hela affärsmodellen utan kunderna vill 

se konkreta tillämpningar. Globalt är det lättare att erbjuda allmänna verktyg för 

optimering av flöden. 

 

Enligt Nordling är Medius tämligen unika i Sverige vad gäller allmän 

workflowplattform. Dock finns det ett antal bolag som kan ses som konkurrenter, 

främst de renodlade affärssystemleverantörerna. Enligt Ring har SAP, Oracle och 

Microsoft alla egna lösningar för workflowhantering. Widerström och Rosén tar upp 

Barium som, gällande flödesvisualiseringen, har en liknande produkt som Medius 

men som i övrigt har ett annat fokus (SaaS). Widerström tar vidare upp open-

sourceprodukten ProcessMaker som har en motsvarande lösning som Medius. 

Produkten kräver ej licens men erfordras support och andra extra funktionaliteter 

kostar det. ProcessMaker är inte särskilt stora i Sverige och således inte ett stort hot 

här. Widerström nämner även Visma som har en liknande men förenklad lösning 

som trots det inte är billigare. Rosén tar upp Alfresco som är en ECM-leverantör 

samt Activiti som är ett BPM-företag men som främst säljer en BPMN17-modulator. 

Alfresco använder Activiti och har ECM-system där Activiti ingår för workflowdelen. 

Den mest uppenbara konkurrenten gällande elektronisk fakturahantering är företaget 

Basware. Rosén betonar dock att det inte endast är detta som Medius koncentrerar 

sig på utan erbjuder även andra flödesoptimeringar. På den fronten saknas det 

således distinkta konkurrenter. Andra företag som Rosén nämner är QlikView och 

SalesForce men dessa är inga konkurrenter utan fungerar som exempel för vad 

marknaden i stort kan leverera. Medius ambition är helt enkelt inte att eftersträva det 

marknadssegment som dessa två agerar inom (Business Intelligence och SaaS). 

5.2.4 Trender inom optimering av arbetsflöden 

Enligt Ring är SaaS en trend inom workflow, det vill säga att kunna köpa tjänsten 

som en molntjänst utan att behöva installera något. Samuelsson bekräftar detta 

genom att säga att de i framtiden skulle kunna tänka sig att köra olika workflow i 

molnet som en SaaS-tjänst. Både Engman och Bäckstedt berättar att de redan idag 

har lösningar via SaaS, bland annat använder de tunna klienter för att nå 

affärssystemet. Engman ser det inte som nödvändigt att lagra exempelvis 

information inom organisationen, det kan många gånger till och med vara en fördel 

att lämna ut systemaspekter till externa parter. Vidare tror Ring att workflowkunder 

vill ha bättre kontroll över flöden, de vill kunna följa kedjan och få bättre översikt på 

processer. Utöver detta ser Ring att affärssystemmarknaden och 

workflowmarknaden håller på att flyta ihop i och med att affärssystemen försöker 

täcka in alla möjliga områden, bland annat workflow. 

  

                                            
17

 BPMN (Business Process Model and Notation), en notationsstandard för grafisk representation av 

processer inom organisationer (OMG, 2012). 
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Ring ser att företag i framtiden kommer att gå ifrån pappershantering och utöva 

elektroniskt informationsutbyte i ännu högre grad än vad som sker idag. Medius 

livnär sig idag mycket på inskanning av pappersfakturor och i framtiden förutspås att 

fakturorna kommer att anlända helt elektroniskt. Även annan elektronisk 

kommunikation mellan olika företag och instanser förutspås att öka. Inom vissa 

branscher, exempelvis fordonsindustrin, har EDI-kopplingar (Electronic Data 

Interchange) för informationsutbyte länge varit vedertaget. Ring menar att 

tillämpningen och nyttan med de automatiska processerna som workflowsystemen 

medger är något som även kan komma att passas vidare externt. Dock kan det 

uppkomma juridiska dilemman gällande informationsutbyte mellan olika företag vilket 

i sådana fall måste ses över. 

  

En fortsatt trend enligt Ring är att kunder både eftersöker färdiga flödeslösningar 

likväl en produkt som möjliggör för kunden att själv skapa flöden. Han betonar vikten 

av att kunder i framtiden måste kunna köpa en produkt som erbjuder utveckling av 

egna flöden. Nordling anser att dokumenthantering fortsättningsvis är ett hett 

område, exempelvis elektronisk fakturahantering och andra konkreta tillämpningar. 

Enligt Widerström är en tydlig trend den konvergens som sker gällande alla de 

aspekter som affärssystemen hanterar. Han menar att leverantörer av olika moduler 

och lösningar köps upp av större aktörer och som samlar allt detta under en och 

samma systemlösning. 

  

Samuelsson talar om att organisationer i framtiden förmodligen kommer gå mer och 

mer åt att olika moduler för hantering av alldagliga arbetsförfaranden integreras med 

varandra med hjälp av olika system. Att få olika moduler och system, exempelvis 

gällande automatisk orderregistrering, att samverka kommer resultera i en 

effektivare hantering totalt. Vidare tar Samuelsson upp ett exempel på svaghet som 

de konventionella ERP-systemen länge lidit av men att detta på senare tid förbättrats 

avsevärt. Dessa förbättringar skulle även kunna appliceras på workflowsystemen 

och således ses som trender. De förbättringar Samuelsson ser handlar framför allt 

om användargränssnitt och komplexitet. Tidigare hade affärssystemen en väldigt 

hög tröskel att ta sig över för nya användare eftersom gränssnittet var svårbegripligt 

och därför att systemet innehöll många olika parametrar. Visserligen innehåller 

systemen fortfarande många parametrar men dagens mer lättbegripliga gränssnitt 

har underlättat för användarna att förstå exempelvis vilken data som efterfrågas och 

var denna ska infogas. 

5.2.5 Framtida tillämpningar för workflowsystem  

Ring förklarar att de vill expandera försäljningen från enskilda workflow och även ha 

mer betoning på att sälja Workflow Studio i framtiden. Till skillnad från Sverige där 

försäljningen ofta har skett till ekonomiavdelningar tror han att den internationella 

försäljningen mer är riktad mot IT-avdelningar. Den internationella marknaden 

började redan för 3-4 år sedan efterfråga en workflowprodukt som inte endast löser 

ett flöde utan även skapar möjligheter för att bygga egna workflow. Till skillnad från 
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vissa ekonomiavdelningar är oftast IT-avdelningarna mer teknikorienterade och kan 

se skillnaderna mellan exempelvis ERP och WMS och det är där kunskapen och 

intresset finns för att bygga egna workflow. Detta gäller framför allt för större bolag 

som har dedikerade redovisningschefer, ekonomichefer och IT-chefer. För mindre 

och medelstora svenska bolag är det vanligt att ekonomichefen även är IT-ansvarig. 

  

Enligt Ring finns det tekniknära processer som i framtiden skulle kunna hanteras 

med hjälp av workflowsystem, exempelvis underhåll av maskiner och 

produktionsmiljöer. Maskinerna skickar bland annat ut data om när de ska bli 

underhållna och denna information skulle kunna tas om hand i ett administrativt 

system för att lägga ut en arbetsorder som exempelvis säger att maskinen behöver 

genomgå oljeservice. Widerström menar dock att det måste vara ett relativt 

avancerat flöde för att det ska vara lämpligt för Medius produkt. Exempelvis ett flöde 

som innebär att en maskin genererar ett fel eller en logg som går till en chef på 

serviceavdelningen, som därefter har till uppgift att tillsätta åtaganden för 

godkännanden och genering av fakturor och så vidare. Vidare menar Ring att det 

kan finnas potentiella flöden att automatisera inom distribution och transport. Ofta 

finns det speciella transportbeställningssystem och där finns det förmodligen 

processer som kan förbättras genom ett WMS. Exempelvis kan affärssystem 

signalera när varor är producerade och därefter automatiskt lägga in en 

transportbeställning. 

  

Ett potentiellt arbetsflöde som Hjern gärna skulle vilja automatisera handlar om 

ritningshanteringen inom organisationen. Hjern förklarar att processen med att 

designa och ta fram nya produkter och kläder sker på en helt annan plats än 

tillverkningen av produkterna. Idag sker denna process manuellt eftersom digitala 

ritningar sparas på lokala servrar som sedan skickas till en leverantör som i sin tur 

tar fram en prototyp för produkten. Denna skickas sedan tillbaka för granskning och 

godkännande innan den återigen sänds tillbaka till leverantören. Hjern ser istället att 

detta PLM-flöde (Product Lifecycle Management) automatiseras så att fler steg kan 

kapas för att på så sätt få en effektivare process. Hjern betonar dock att detta är 

något som ligger långt fram i tiden eftersom det är väldigt mycket mänsklig 

inblandning i det hela, något som ger upphov till tolkningar, diskussioner och brus 

vilket i sin tur leder till kvalitetsproblem och minskad spårbarhet. En annan 

arbetsprocess som Hjern gärna effektiviserar handlar om bokföringsorder som idag 

hanteras i Excel, skrivs ut för attest och därefter överförs i redovisningssystemet. Här 

skulle Hjern kunna tänka sig ett flöde som standardiserar hur bokföringsbeställningar 

ska se ut och som därefter sätts upp på ett attestreglemente. 

  

Mätetal och kvalitetsstandarder (ISO) är exempel på ytterligare moduler som 

framtida flöden kan tänkas involvera. Widerström förklarar att det i dagens produkt 

från Medius saknas ändamålsenlig funktionalitet för att mäta processer. Det är dock 

möjligt att manuellt skriva ut viss information till tabeller, exempelvis information om 

hur lång tid det tar för en viss användare att hantera ett visst ärende. Men någon 
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automatisk funktionalitet för detta finns alltså inte. Vidare menar Widerström att 

kunder efterfrågar verktyg för att mäta och utifrån mätetalen optimera processer, 

exempelvis för att se vem som håller ärenden längst eller för att säkerställa att 

arbetsprocessen följs. Dock har kunder mer övergripande krav, som funktionalitet för 

att se nyttan med investeringen och hur stor effektiviseringen blir. Medius har 

undersökt möjligheterna att implementera moduler för Business Intelligence (BI) i 

produkten eftersom de ser att kunder i allt större utsträckning efterfrågar 

rapportverktyg som visar vad som går bra och vad som går dåligt i organisationen. 

  

Hjern, Engman och Bäckstedt bekräftar att verktyg för att mäta och utifrån mätetalen 

optimera processer är en intressant aspekt. Hjern ser gärna en lösning som gör det 

möjligt att i realtid följa processer, istället för som idag där statistik tas fram några 

gånger per år. Mätverktyg har hittills inte varit någon avgörande faktor för val av 

system men Hjern framhäver att det i framtiden kan bli aktuellt att vilja följa vad som 

faktiskt sker under hela processens gång. Engman berättar att de är dåliga på att 

mäta rent administrativa processer och är av den anledningen intresserade av 

verktyg för att få fram mätetal. Även Bäckstedt är intresserad av mätetal, framför allt 

gällande ekonomiska aspekter såsom försäljningssiffror. De har i omgångar tittat på 

möjligheterna med BI men har i dagsläget inget stöd för detta. Samuelsson anser 

inte heller att mätetal varit någon avgörande faktor vid inköp av system. Han berättar 

att det var andra kriterier som låg till grund för val av leverantör när organisationen år 

2005 köpte in sitt nuvarande affärssystem. Vidare berättar han att de använder 

QlikView idag för mätning och visualisering men betonar att det är svårt att dels sätta 

upp mätetalen och dels mäta sådant som inte är mätbart. Av den anledningen 

efterfrågar Samuelsson bättre system för att i framtiden mäta processer och flöden. 

 

Enligt Widerström har Medius flitigt diskuterat om de ska utveckla processer som 

följer standarder, exempelvis ITIL18, för kvalitetssäkring av processer. Detta på grund 

av att vissa företag arbetar efter dem. Samtidigt försöker de undvika att bygga nya 

processer eftersom det är kostsamt, förutsatt att de inte kommer att tjäna på det. 

Hittills har Medius inte haft problem med att hitta kunder som är villiga att använda 

deras nuvarande processer och därför inte haft behovet att utveckla processer som 

följer olika standarder. Hjern, Samuelsson och Engman bekräftar detta genom att 

säga att det inte är en viktig faktor att de automatiska arbetsflödena i deras 

organisationer följer någon form av kvalitetsstandard. Engman tillägger att det är en 

process i sig att hantera den interna styrningen. Samuelsson menar även att flöden 

kan genomföras på mer eller mindre effektiva sätt eftersom det inte finns något inom 

ISO som definierar hur själva processen ska gå till. Enligt Samuelsson är dock en 

viktig aspekt i sammanhanget att ha bra kontroll över den indata som finns, framför 

allt om en organisation har många transaktioner. Detta eftersom det finns mycket att 

tjäna om exempelvis varje orderregistrering kan effektiviseras tidsmässigt till följd av 

                                            
18

 ITIL, Information Technology Infrastructure Library, en uppsättning principer för hantering av IT-

tjänster inom verksamheten, med avsikt att identifiera, planera, leverera och stödja IT (ITIL, 2012).  
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en bättre indatakontroll. Bäckstedt berättar att de har ett verksamhetsledningssystem 

som ligger centralt inom den globala organisationen och där verksamhetsdokument 

som beskriver existerande processer återfinns. Han menar att ISO-standarder gäller 

generell kvalitet men att de har kraven på sig att hålla certifikaten levande. Av den 

anledningen ser han det som viktigt att flödena håller en viss kvalitetsnivå och att det 

är enkelt att följa upp och uppdatera. Det han syftar till är hur aspekter i flödena 

relateras till varandra, exempelvis vilka dokument som ska användas vid vilka 

tillfällen.  

 

En annan process att automatisera skulle enligt Samuelsson kunna handla om 

indirekta inköp och icke lagerbokförda artiklar, exempelvis kontorstjänster. 

Samuelsson berättar att de i sin organisation utför olika arbeten beroende på 

geografisk plats i världen. I England används databaser medan det i Sverige 

fortfarande används Word-dokument för att föra in order i affärssystemet och detta 

är således ett område med potential att automatisera. Samma sak gäller 

processerna med grunddata, exempelvis skapandet av kunder i systemen. Detta har 

alltid varit ett problemområde inom organisationen och det finns önskemål om 

effektivare hantering så att processerna flyter på bättre. Detta skulle även minska 

risken för att någon process fastnar i en senare del i organisationskedjan. Ett sista 

exempel på ett flöde att effektivisera med hjälp av workflowsystem handlar enligt 

Samuelsson om processen där artiklar för köp och sälj skapas och som sedan 

tillverkas och distribueras. Detta är en central process i organisationen men ändå 

saknas bra kontroll över flödet. Här efterfrågas bättre möjligheter för att kunna följa 

olika led i processen och tydligare synliggöra aspekter som kräver inmatning av 

information. 

 

Engman berättar att det mest kritiska området idag gällande automatiska 

arbetsprocesser inom organisationen är nummerkedjehantering, det vill säga att det 

är nödvändigt med exempelvis dataallokering, produktnummer, komponenter och 

reservdelar för att säkra upp att det inte riskeras dubbletter och minskad spårbarhet. 

Andra möjliga områden för automatiska arbetsprocesser handlar om sådant som 

behandlar rapportering och uppföljning gällande service, både för garantiuppföljning 

och för service utanför garantifönstret. Bäckstedt berättar att de just nu är uppe i en 

process för att automatisera delar av redovisningen i affärssystemet. De kommer 

förse det centrala systemet med information så att det blir möjligt att göra 

uppföljningar.  

 

E-postautomationer19 är en ytterligare modul som framtida flöden kan tänkas 

involvera. Hjern och Engman har svårt att se några konkreta exempel på var ett 

                                            
19

 Detta innebär att e-postsystemen integreras med befintliga system och att det sätts upp ett flöde 

för den information som e-posten vill framhäva. Ett exempel är om en specifik avdelning inom en 
organisation ofta skickar arbetsnära instruktioner via e-post. Då skulle det helt enkelt vara möjligt att 
skapa en process som automatiserar detta och utför de arbetsinstruktioner som framkommer i e-
posten (Rosén, 2012). 



Process- och organisationseffektiviserande systemstöd       Johan Mattsson & Martin Szemler 
Masteruppsats             Vårterminen 2012 

55 

 

flöde likt detta skulle kunna användas inom den egna organisationen. De betonar att 

det med största sannolikhet finns flera arbetsnära processer som idag sker manuellt 

med hjälp av e-post, men de kan inte nämna några specifika fall. Samuelsson har 

dock lite idéer, framför allt gällande avdelningar som arbetar med inköp eller 

leveranser. Det han syftar till är dels själva kontakten med leverantörer i de fall detta 

sker rutinmässigt och dels hur mottagningen av fakturor går till, det vill säga att en 

räkning per e-post kommer som en e-faktura istället för som en bilaga. Även 

gällande personer som arbetar mycket med kunder men också orderbekräftelser och 

skeppningsdokument tror Samuelsson är aspekter som skulle kunna effektiviseras 

med flöden för e-posthantering. Även Bäckstedt har lite idéer gällande E-

postautomationer. Idag meddelas både attestering av inköpsorder och 

ordergodkännanden manuellt via e-post och dessa aspekter är således möjliga 

flöden att automatisera.  

5.2.6 SWOT och visioner avseende studieobjektet  

Empiri kring Medius styrkor, svagheter, möjligheter och hot kommer att användas 

som underlag i senare delar av rapporten (avsnitt 7.1.3 och avsnitt 7.2). Då 

organisationen statuerar exempel i ett bredare perspektiv utgör de framkomna 

svaren även underlag för praktikfältets SWOT, vilket synliggörs i kapitel 6.  

 
Styrkor 

Enligt Ring är styrkan med Medius att de har både ett generellt verktyg likväl som 

färdiga processer. Dessutom har de kunniga konsulter och säljare inom 

processerna. Ring liknar produkten vid en penna som också är ett bra verktyg, men 

endast om personen bakom pennan vet hur denne ska handskas med densamma. 

Ring berättar att han säljer mycket på kompetens inom de olika processerna och att 

han har bred erfarenhet från många olika typer av kunder. Ring är väl medveten om 

vilka processer och lösningar som är vanligt i en specifik bransch och kan direkt 

föreslå behjälpliga processer, något som skapar förtroende hos kunden.  

 

Engman påpekar att de inte är särskilt intresserade av att utveckla egna flöden, ska 

de ta in nya produkter till organisationen ska de vara så standardiserade som möjligt. 

Samtidigt betonar han styrkan med en generell produkt där det är möjligt att skapa 

många olika flöden, han vill inte se en situation med olika workflowlösningar för olika 

processer. Även Bäckstedt föredrar färdiga flöden och automatiseringar, det är inte 

deras ändamål att utveckla egna processer.  

  

Widerström tror att Workflow Studio är bra för framtiden eftersom kunder själva kan 

använda det för att göra förändringar utan att det ska behöva kosta tusentals 

konsulttimmar. Vidare tror han att företag hellre betalar en större summa för en 

produkt och eventuellt utbildar en anställd inom företaget som senare kan göra 

förändringar i produkten. Styrkan i Medius produkt ligger i att kunderna kan vara 

flexibla och själva avgöra om de vill göra förändringar eller ej, många är trötta på att 
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behöva betala investeringskostnader var tredje år för att de måste göra en 

uppgradering. Vetskapen om att kunderna kan göra allt själva är lockande. 

  

Widerström tar vidare upp produktens flexibilitet och dess många färdiga 

integrationer mot andra system. Han menar att Medius försöker ligga långt i framkant 

och inte låsa in sig till en specifik affärssystemleverantör. Det finns många bolag som 

endast har en bra lösning för exempelvis SAP eller Movex, men när de stora 

leverantörerna utvecklar en lösning själva utesluts de enskilda bolagen ur 

marknaden. Vidare menar Widerström att Medius fortfarande är billigare än de stora 

affärssystemens egna lösningar, men minst lika bra. Visserligen är de dyrare än de 

små bolagen, men också mycket bättre. Att Medius produkt är lätt att integrera är 

även viktigt med tanke på hur vanligt det är att företag förvärvar andra företag, som i 

sin tur har egna system och så vidare. Samuelsson berättar att Elekta uppnår sin 20 

procentiga tillväxt genom uppköp av andra bolag. Då är det viktigt med en 

affärssystemplattform som gör det lätt att integrera det nya bolagets system i 

moderbolaget men också externa system likt Medius. 

  

En annan aspekt som visar på hur viktigt det är med flexibilitet handlar om processer 

som vid en första anblick kan ses som standardmässiga. Samuelsson tar upp 

exemplet med orderregistrering som utifrån kan ses som en standardiserad process 

men som i själva verket kräver mycket anpassning beroende på organisation och 

verksamhet. Det Samuelsson syftar på är att det är väldigt svårt att använda 

färdigpaketerade processer om det samtidigt inte är möjligt att göra konfigureringar i 

produkten eller flödet. Samuelsson menar att styrkan med Medius är just att 

produkten ger goda förutsättningar för kunder att själva utföra parametersättningar 

samtidigt som produkten går snabbt att implementera. Ytterligare fördelar med 

Medius produkt är enligt Samuelsson användarvänligheten och funktionaliteten samt 

att Medius är lyhörda angående exempelvis avsaknaden av vissa funktionaliteter. 

Även Engman påpekar att användargränssnittet hos Medius produkt är 

ändamålsenligt och att det var en av orsakerna till varför de en gång i tiden valde 

Medius som leverantör för automatisering av fakturahantering.  

 

Ring framhäver hur Medius, med sin färdigpaketerade lösning, som helhet resulterar 

i en effektivare process för kunderna. Produkten och dess standardprocess ger 

enligt eget utsago upphov till ett snabbare flöde, mindre resursåtgång och färre 

personal. Ring menar även att många företag vill ha bättre kontroll över olika 

aspekter som attesteranden och godkännanden och ser detta som en utav 

anledningarna till att företag investerar i workflowsystem, aspekter som Medius är 

duktiga på. 

  

Nordling säger att alla organisationer vet att de ska ha ett ERP men långt ifrån alla 

har dokumenthantering. Nordling vill inte satsa mycket på ERP eftersom 

konkurrensen där är allt för stor, han ser hellre att Medius satsar på workflow vilket 

har större marknadspotential. För vissa ERP saknas det stöd för fakturahantering 
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och det är där som Medius och workflow kommer in. Vidare berättar han att många 

konkurrenter gällande workflowplattformar är alltför allmänna då de vänder sig till de 

stora bolagen för att sälja in hela in hela workflowmodellen. Medius vill dock inte 

vara så generella och detta är enligt honom en styrka. 

  

En mer allmän styrka handlar om Medius i relation till marknaden för workflow. 

Widerström menar att produkten kan hantera flöden där både människor och system 

är involverade och att denna sammanblandning är en styrka. Detta gäller oavsett om 

det är lite människor och mycket system eller mycket människor och lite system som 

är inblandat i flödet, likväl som när det endast är människor som ska interagera. 

  

Svagheter 

Widerström tror att Medius i framtiden måste bli ännu bättre på att göra integrationer 

i kundens system, exempelvis så att det blir lättare att läsa in information från ett 

Excel-dokument. Visserligen finns det ej heller konkurrerande produkter som är 

särskilt bra på detta men Widerström menar att det ändå är en viktig framtida aspekt. 

Ett exempel som flera konkurrenter dock har bättre lösningar för gällande 

integreringar är hanteringen av ODBC-kopplingar (Open DataBase Connectivity), 

vilket alltså är en svaghet för Medius och dess produkt. Ett annat exempel handlar 

om integreringar gällande enklare flöden vilket Medius inte behärskar särskilt bra, 

där finns det konkurrerande produkter som är mer integrationsnära. Den största 

svagheten rent funktionsmässigt handlar enligt Widerström om ändringar i ett givet 

dokument. Det han syftar till är att sidor vanligtvis är statiska vilket medför att om en 

ändring görs påverkas inte alltid övriga delar. Det krävs att det körs en postback för 

att sidan ska laddas om och uppdateras med de utförda ändringarna, något som i 

dagens produkt är en nackdel. 

  

Ring menar att de som kontaktar Medius känner till dem som en 

fakturahanteringsleverantör och att det inte finns särskilt många som vet att de även 

har en generell flödeshanteringsmodul. Enligt Nordling kräver marknaden i Sverige 

nästan uteslutande konkreta tillämpningar till skillnad från internationellt där det finns 

en högre abstraktionsnivå. Marknaden gällande allmänna workflow har inte mognat i 

Sverige än och Nordling berättar att det uppskattningsvis endast är 1 av 20 kunder 

som köper Workflow Studio här medan det utomlands är 1 av 3. Medius produkt har 

visserligen många standarflöden men en del av produkten handlar om att kunden 

själv ska skapa processer att optimera. Denna möjlighet går Medius således miste 

om på hemmamarknaden och det är en svaghet som företaget i framtiden vill råda 

bot på. I framtiden vill de även kunna rita upp lättförståeliga grafiska bilder över hur 

flödet ser ut och på ett ändamålsenligt sätt visualisera skillnaderna mellan 

exempelvis ett ärende och en faktura. Detta är bilder som saknas i dagens produkt.  

  

Vad gäller mätetal är det en annan aspekt som enligt Widerström inte sköts särskilt 

bra i dagens system. Han menar att det är svårt att få in processmätningar i 

systemet och att det idag endast kan göras uppfattningar av användarna och 
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produktägarna. Widerström berättar att Medius hittills endast haft ett 

förbättringsprojekt. Projektet utvecklades mot superanvändare som var nöjda men 

när samma hänseenden rullades ut till den breda massan med vanliga användare 

saknade de vidare funktionaliteter. Widerström menar också att kvalitet gällande 

processer uppfylls genom att flödet från första början ritas upp med avseende på just 

optimal kvalitet, men några specifika moduler för kvalitetssäkring saknas. 

  

En svaghet för produkter liknande MediusFlow är att de kräver väldigt strukturerad 

data från den organisation som produkten ska implementeras i. Samuelsson berättar 

att information om exempelvis artiklar, kunder och leverantörer måste finnas på plats 

i rätt struktur och i rätt format, annars kommer inte processerna fungera särskilt bra. 

Samtidigt är denna datastrukturering oftast den mest enformiga biten att handskas 

med. Samuelsson menar att hans organisation har problem med ägandeskap 

gällande sådan strukturell data och att det krävs en viss mogenhet i organisationen 

om resultatet från produkter likt Medius ska bli någorlunda effektivt. 

  

Som tidigare nämnts finns det kunder med tämligen divergerade systemmiljöer vilket 

är en svaghet för produkter liknande Medius eftersom det medför en svårighet att på 

ett enhetligt sätt implementera workflowsystemet. En annan svaghet är enligt 

Samuelsson att det inte är möjligt att leverera samtliga tänkbara processer på den 

form som idag sker. En svaghet är också att när organisationer väl köpt in och 

implementerat ett affärssystem kommer det gå många år innan ett eventuellt byte till 

någon annan leverantör, något som hämmar Medius möjligheter att sälja in sina 

moduler. Bäckstedt anser att det är positivt att kunder själva kan rita processer som 

sedan utförs och integreras i verksamheten men påpekar samtidigt att det endast är 

möjligt att skapa flöden till en viss gräns. Det han syftar till är att det är förhållandevis 

smärtfritt att bygga flöden med standardfunktionalitet men att det blir svårt att nå full 

potential om flödets funktion sträcker sig utöver det standardmässiga.  

  

Engman berättar att de strävar efter att integrera system, öka transparensen och 

minska avståndet mellan exempelvis källbolag och centrallager. Detta kan uppfyllas 

genom att i större utsträckning gå mot Shared Services Centers vad gäller 

administration, något som enligt honom dock ställer krav på workflowleverantörerna. 

När det gäller den allmänna marknaden för workflow är en svaghet enligt Widerström 

att Medius är dåliga på att hantera flöden där system verkar med varandra och där 

processen endast involverar data av olika slag. 

 
Möjligheter 

Enligt Ring är revisionshantering en möjlighet gällande dokumenthantering specifikt. 

Det han syftar till är exempelvis vilken utgåva ett visst dokument har och vilka 

användare som gjort vilka ändringar. Detta är aspekter som det saknas en del 

funktionalitet för i dagens produkt. Det finns konkurrerande produkter för dessa 

aspekter och detta är således en möjlighet även för Medius. Nackdelen är att det är 

besvärligt att implementera sådana funktioner i en befintlig produkt. 
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Widerström framhäver att det finns ett tämligen stort intresse för enklare 

dokumentflöden såsom ledighetsansökningar och reseräkningar. Detta kan hanteras 

i konkurrerande produkter men de är dåliga på att generera ett smidigt flöde gällande 

godkännanden och vidarebefordringar till exempelvis ekonomiavdelning. Process för 

budgethantering är ett annat möjligt tillämpningsområde för Medius produkt. Idag är 

det nämligen mycket vanligt i små och medelstora företag att detta sker via Excel-

dokument. 

  

Ring talade tidigare om att det idag saknas ändamålsenliga visualiseringar för 

exempelvis flödets utseende eller skillnaderna mellan ett ärende och en faktura. 

Detta har funnits en längre tid hos de generella worflowprodukterna och detta är 

således en möjligt som även Medius skulle kunna tillämpa i framtida produkter. 

 

HTML520 är enligt Widerström en teknik som skapar nya möjligheter för Medius 

produkt. Tekniken kommer göra det möjligt att finnas på olika plattformar vilket är en 

viktig aspekt eftersom det ger upphov till fler tillämpningar för produkten. Han tar upp 

ett exempel med servicetekniker som idag kanske arbetar med PDA21 och scanners 

men som i framtiden istället kommer nyttja någon form av läsplatta. Medius produkt 

är inte anpassat för detta och det är således en framtida möjlighet. 

  

När Ring tillfrågas om Medius vanligtvis mäter processer för att få fram mätetal som 

kan användas för att beräkna flödets effektivitet svarar han att de har en 

flaskhalsanalys som visar hur lång tid det tar för en person att attestera en faktura. 

Denna analys visar praktiskt taget hur lång tid det tar från att fakturan anländer till 

personens dator tills dess att fakturan attesteras och godkänns. Vidare förklarar Ring 

att mätningar likt denna inte är något som Medius har fokus på, dock menar han att 

det kanske är något som företaget borde satsa mer på eftersom en del av 

konkurrenterna gör det. 

  

Rosén berättar att Medius vill gå mer mot optimering och simulering och att 

kvalitetssäkring inte är något som Medius arbetar särskilt mycket med idag. Det finns 

visserligen möjlighet till spårbarhet i Medius produkt men det saknas exempelvis 

moduler för KPI22 vilket i sådana fall är en möjlighet. Enligt Nordling är anledningen 

till att Medius inte har några bra verktyg för att systematiskt mäta och därefter 

optimera processer att det hittills inte varit nödvändigt. Detta bekräftar med andra ord 

att sådana moduler är en möjlighet i framtidens processoptimeringar eftersom 

kunderna mer och mer efterfrågar detta. 

                                            
20

 HTML, Hypertext Markup Language, ett programmeringsspråk för skapande av dokument på 

webben (Pilgrim, 2010) 
21

 PDA, Personal Digital Assistant, benämningen på de handhållna enheter som möjliggör 

datahantering och lagring av information (Williams, 2003) 
22

 KPI, Key Performance Indicator, en uppsättning mätetal med inriktning på de organisatoriska 

aspekter som har störst inverkan på rådande och framtida framgångar i en organisation (Parmenter, 

2007).  
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Samuelsson talar om svagheter hos ERP-systemen idag gällande sammanfogning 

av processer och system. Han tar upp ett exempel där en användare av någon 

anledning fastnar i ett arbetssteg i affärssystemet. Då efterfrågar Samuelsson ett 

flöde som synliggör ett kluster av sammanhängande dokument eller instruktioner så 

att användaren lättare kan gå vidare i processen. Denna ickelogik är ett problem i 

dagens ERP-system och således en ytterligare möjlighet för Medius. 

 

Samuelsson ser även en möjlighet med att komma åt systemen via surfplattor och 

smarta mobiler. I USA är det ett säljargument att exempelvis kunna attestera fakturor 

i mobilen och med tanke på utvecklingen av applikationer till bärbara enheter är 

detta en möjlighet även på hemmaplan. Engman ser också en nytta med mobila 

applikationer, dock endast för en begränsad del av medarbetarna. En annan aspekt 

som Engman gärna automatiserar handlar om den orderhantering som sker i ett så 

kallat Inter-Company, det vill säga när exempelvis ett säljbolag avyttrar en produkt 

från ett externt centrallager. En automatisk hantering av orderflödet mellan de 

interna parterna, säljbolagen, centrallagret och eventuella fabriker skulle då vara 

önskvärt.  

 

Hot 

Business process outsourcing (BPO) är enligt Ring ett potentiellt hot mot studie- och 

praktikfältet. Det han syftar till är att kunder kan tänkas önska ett helhetstagande 

kring exempelvis hela fakturahanteringsprocessen. Detta involverar allt från 

inskanning av fakturor till attestering, inmatning och kontering. En sådan outsourcing 

skulle för kunden leda till minskade kostnader, mindre ansvar och en effektivare 

fakturahantering. HR-aspekter, reklamationshanteringar och support är exempel på 

hänseenden som redan idag är vanligt att outsourca och det finns således en risk att 

även hanteringen av fakturor läggs ut i framtiden. Ring betonar dock att han inte har 

några belägg för att detta skulle öka, dock har det hänt att han förlorat upphandlingar 

till företag som tar just ett helhetsansvar likt detta. 

  

Samuelsson, Engman och Bäckstedt bekräftar detta hot genom att säga att de i 

framtiden mycket väl skulle vara intresserade av att lämna ut någon form av 

arbetshantering till extern part. Dometic har redan idag vissa lösningar utlagt, 

exempelvis servicehantering och arkivering av fakturor. Coor ser, givet sin 

verksamhet, framför allt möjligheter med detta om vinsten är tillräckligt stor. 

Samuelsson berättar vidare att detta dock är något som skulle kunna ske först om 

kanske 5 år. Anledningen är att organisationer generellt vill ha kontroll över olika 

processer samtidigt som det fortfarande är mentalt obekvämt att lämna över 

ansvaret till någon annan. Processer likt fakturahantering är en så pass viktig aspekt 

i sammanhanget och som organisationer gärna vill ha full kontroll över. När 

organisationen väl uppnått full kontroll över det specifika flödet finns det inget som 

hindrar den från att lämna ut hanteringen av processer. Skulle detta eskalera är det 

således ett hot mot Medius. 
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Ett ytterligare hot enligt Ring är att ansvaret för processer flyttar till låglöneländer. 

Han berättar om ett fall där en global kund flyttat sin fakturahanteringsprocess till ett 

land där anställda med ansvar för fakturor kostar mycket mindre. Kunden var 

intresserad av Medius erbjudande men den vinst som produkten skulle generera var 

mindre än lönekostnadsbesparingarna i låglönelandet. Ett annat hot mot Medius 

handlar om de traditionella affärssystemleverantörerna som börjar komma in på 

samma marknad som Medius opererar inom. Det vill säga den marknad som gjort 

Medius verksamhet framgångsrik och som i begynnelsen var ett tomrum som de 

traditionella leverantörerna lämnat efter sig. Widerström menar att de stora 

leverantörerna självfallet inser sina egna begränsningar gällande workflow och gör 

allt för att åtgärda detta. Stora kunder till Medius använder de kända 

affärssystemleverantörernas produkter och om Medius vill vinna kraft hos de stora 

kunderna är det givetvis ett hot att de traditionella leverantörerna allt mer 

implementerar verktyg för flödeshantering och processoptimeringar. Bäckstedt 

bekräftar detta genom att berätta att den ERP-leverantör som organisationen idag 

använder har en marknadsplats innehållandes moduler för flödeshantering.  

 
Visioner 

Nordling framhäver att Medius visioner och idéer de närmsta åren är att kvarstå där 

bolaget befinner sig i dagsläget. Medius kommer fortsätta sälja färdiga applikationer 

likväl som den grundläggande workflowplattformen och Nordling ser gärna att 

Medius blir en “playground” för detta. Ett mål är att sälja Workflow Studio till kunder 

så att de själva kan utveckla förbättringsflöden som Medius sedan kan generera 

intäkter på i form av licenser för plattformen. Den övergripande idén är att Medius 

ska bli bättre än de allmänna leverantörerna gällande flödesoptimeringar så att de 

väljer att ta in Medius erbjudande istället för att utveckla egna moduler. Rosén 

berättar att Medius vill agera mellan affärssystemen och workflowsystemen. De 

ligger idag nära affärssystemen och har goda kunskaper om dem, men vill även 

erbjuda kunder en flexibilitet så att de kan ta in moduler som lätt kan integreras i de 

befintliga systemen. 

  

När Rosén tillfrågas om det från Medius sida finns en ambition att bli en komplett 

BPM-leverantör svarar han att Medius inte har någon klar definition över begreppet 

BPM på grund av dess omfattning. Enligt honom är BPM “världskartan” och Medius 

behöver finna sin position på denna karta. Det finns dock ett intresse av att vara en 

BPM-leverantör. Vidare menar han att det finns aktörer inom BPM-segmentet som 

endast arbetar med själva modelleringen av verksamhetsoptimeringen. De arbetar 

inte med att köra processerna, endast rita dem. Visserligen gör uppskattningsvis 

även 70-80% av medarbetarna på Medius detta, dock förklarar Rosén att de inte vill 

vara ett företag som levererar ett ritverktyg. Den marknaden är mättad, Medius vill 

både rita och köra processer. Skulle marknadsperspektivet tillfrågas är dock Medius 

en BPM-leverantör idag. 
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Även Nordling menar att ambitionen är att fullfölja cirkeln och bli en komplett BPM-

leverantör. Detta involverar i sådana fall alla de fyra stegen create, run, follow up och 

optimize. I dagsläget är Medius duktiga på de två första stegen och möjligtvis även 

follow up. Det sista steget är ännu inte lika intressant för Medius kunder och av den 

anledningen har Medius mest betoning på create och run. Nordling förklarar att 

systemanvändarna främst agerar i de två första stegen medan cheferna 

koncentrerar sig på optimering. Rosén menar att detta inte är något unikt, att fokus 

ligger på create och run är något som syns i hela branschen. Widerström framhäver 

att det är flödeshantering Medius arbetar med och av den anledningen pratar de inte 

om begreppet BPM. Dock menar Widerström att Medius till viss grad fullföljer BPM-

cirkeln när de är ute hos kund eftersom huvudsyftet inte är något annat än att 

åstadkomma just sådant som BPM står för, det vill säga förbättringar gällande 

affärsprocesser. Att förbättringarna sedan realiseras via ett digitalt system är endast 

ett uppkommet resultat av den produkt de levererar. 
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6 Analys 
I denna del analyseras uppkommen empiri i jämförelse med teorier och tidigare 

kunskap inom ämnet. Kapitlets struktur utgörs av samma tematiska delar som 

empirin och forskningsfrågorna består av. Här understryks även till viss del en 

abstraktion av de aspekter som framkommer under empiri. Avsnitten som behandlar 

praktikfältets styrkor, svagheter, möjligheter och hot baseras på studieobjektets 

situation men appliceras i ett vidare perspektiv.  Temaavsnitten i detta kapitel inleds 

med en jämförande analys mellan teori och empiri (i de fall detta finns) för att sedan 

övergå till en, främst, empiridriven analys.  
 

6.1 Situationen gällande dagens workflowsystem 

6.1.1 Tillämpningsområden 

Som beskrivits tidigare i teorin (avsnitt 2.1 & avsnitt 2.2, ex. Workflow Management 

Coalition (1999) & Ljungberg (1996)) tillämpas WMS främst för automatisering av 

distinkta affärsprocesser involverandes dokument, information eller uppgifter, något 

som inom den operativa nivån sker med hjälp av modellering, analysering och 

optimering. Även administrativa och övervakande funktioner, både gällande enskilda 

instanser i systemet och gällande systemet som helhet, förmedlas med hjälp av 

WMS. Vidare går det att utläsa exempel på anledningar till varför organisationer 

väljer att implementera system för workflowhantering. Det handlar bland annat om 

att minska kostnader och ledtider och att få bättre processmanagement, kvalitet, 

produktivitet och kontroll. Dessa aspekter sammanfaller också med den empiri som 

framkommer i studien (avsnitt 5.2.2). I teorierna framgår även ett antal 

användningsscenarier som driver kunder till att investera i system för BPM (avsnitt 

2.5, Gartner (2010)). Dessa handlar bland annat om stöd för 

organisationsförändringar, processbaserad design och kontinuerliga 

processförbättringsprogram. Samtliga av dessa anledningar går att se även i 

empirin. Införande av processlösningar som är bransch- eller företagsspecifika är 

inte ett användningsscenario som påvisats bland tillfrågade organisationer. Dock 

finns det ingen anledning att tro att detta motiv inte finns bland organisationer 

eftersom det nästan uteslutande är positivt med en samordnad styrning av 

affärsprocesser.  

 

De tillämpningsområden som identifierats utifrån respondenterna handlar främst om 

flöden som automatiserar och effektiviserar dokumenthantering av olika slag (avsnitt 

5.2.2). Empiri från studieobjektet framhäver att majoriteten av workflowprocesserna 

behandlar fysiska dokument och att den betydande fördelen med WMS uppstår när 

processen involverar både mänsklig aktivitet och minst ett system som aktiviteten 

integreras med. Processflöden behöver inte nödvändigtvis baseras på fysiska 

dokument utan det är många gånger tillräckligt med en samling information, 
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exempelvis en databas, för att det ska löna sig med system för workflow. Detta 

sammanfaller med extern empiri då det identifierats ett antal automatiska processer 

där flödet grundar sig på just datamässig struktur. Även teorin (avsnitt 2.2, van der 

Aalst & van Hee (2004)) framhäver dessa informations- och datamässiga 

tillämpningsområden för workflow, något som säkerligen kommer att öka eftersom 

organisationer i allt större utsträckning lagrar och strukturerar information i 

databaser. Det går mer och mer åt denna digitaliserade situation, dock kommer det 

förmodligen dröja länge innan exempelvis pappersfakturor helt blir ersatta av en 

automatiserad process eftersom organisationer tycks fokusera på mer kritiska 

processer än dessa, framför allt globalt.  

 

I empirin framgår även att ytterligare flöden skulle vara problematiskt att 

implementera eftersom det innebär omfattande integrationer och höga kostnader för 

implementering och underhåll (avsnitt 5.2.2). Detta står i kontrast till teorin som 

framhäver just kostnadseffektivisering som en anledning till att använda WMS 

(avsnitt 2.2, Ljungberg (1996)). En orsak till denna olikhet kan vara att empirins 

tidsperspektiv avseende investeringens lönsamhet skiljer sig åt från teoriernas. Det 

kan tänkas att praktikfältet lägger större vikt vid att snabbt uppnå full lönsamhet och 

därför försakar flöden som inte uppfyller detta. Teorin framhäver även övervakning 

som en aspekt för implementering av workflowsystem i organisationer. Detta är en 

annan skillnad mot uppkommen empiri där några sådana moduler inte identifierats, 

varken hos kunder eller i studieobjektets produkt. Tillfrågade kunder ser på 

funktioner för mätning och övervakning med stort intresse men betonar samtidigt att 

sådana moduler inte varit en avgörande faktor gällande införandet av WMS. En 

anledning till denna skillnad kan vara att teorin är framställd på internationell basis 

och inte stämmer överens med den svenska marknadssituationen. Generellt 

upplever organisationer säkerligen en besvärlig tröskel att komma över för att börja 

använda workflowsystem. Detta kan vara en anledning till att dagens 

användningsområden för WMS inte sträcker sig mycket längre än till tillämpningar 

som direkt genererar en nytta. I den konkurrensutsatta marknad som dagens företag 

tvingas hävda sig i är det svårt att motivera flöden som endast långsiktigt kommer 

generera värde för organisationen.  

 

Den främsta anledningen till den vaga utbredningen av tillämpningsområden är 

förmodligen att systemen för processoptimeringar har en snäv och många gånger 

diffus roll gällande flöden utöver dokumenthantering. Marknaden för BPM, vari 

workflow är en delmängd, har med sina mer mångsidiga och övergripande 

funktionaliteter förpassat workflow till en situation där det är svårt att motivera andra 

flöden än de som workflow i begynnelsen var tänkta för, bland annat 

dokumenthantering. En annan anledning kan vara tekniska svårigheter för att 

utveckla värdeskapande användningsområden. Funktioner för tolkning av data och 

dokument är idag en tacksam teknik men för ytterligare funktioner saknas det skarpa 

möjligheter för exempelvis integrering. Om avsikten med workflowsystem är att 

skapa processer som styr och optimerar hela organisationer är integrationen med 
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andra system en framgångsfaktor och empirin visar att det är först på senare tid som 

möjligheten för samverkan mellan system uppnått tillfredställande nivåer, något som 

kan ha hämmat utvecklingen av fler möjliga tillämpningsområden för WMS.  

6.1.2 Marknadsanalys  

Som beskrivet i teorikapitlet (avsnitt 2.5, Gartner (2010)) är marknaden för 

BPM/BPMS väletablerad innehållandes ett flertal leverantörer med liknande utbud. 

Detta utesluter dock inte att det också finns många leverantörer som specialiserar 

sig på vissa tekniker och verksamheter. Empirin visar samtidigt att det är svårt att 

definiera begreppet BPM på grund av dess omfattning (avsnitt 5.2.6). Distinktionen 

mellan teori och empiri beror förmodligen till största del på de geografiska 

åtskillnader som marknaden innefattar. Studieobjektet agerar på den svenska 

marknaden där BPM tycks vara relativt nytt medan begreppet är mer etablerat i vissa 

andra länder. Trots en ökning av globala aktörer, tekniker och trender finns det alltså 

fortfarande skillnader mellan olika geografiska platser. Olika marknadsområden präglas 

säkerligen av olika typer av företag där exempelvis organisationsstorlek, 

affärsinriktningar, behov och traditioner spelar in på det skilda utfallet. 

 

En ytterligare geografisk distinktion som poängteras i empirin (avsnitt 5.2.3) gäller 

studieobjektets produkt- och tjänsteerbjudanden där det finns skillnader beträffande 

möjligheterna att marknadsföra tjänster. Globalt är det lättare att erbjuda allmänna 

verktyg för optimering av flöden medan svenska kunder gärna ser konkreta 

workflowtillämpningar. Anledningen till att företag idag inte visar större intresse för 

verktyg gällande optimeringsflöden kan bero på att BPM och närliggande begrepp 

inte är särskilt etablerade i Sverige. I nuläget köper företag främst workflowsystem 

för att stödja enstaka arbetsprocesser. När dessa moduler hunnit agera under en 

period och verksamheter upptäcker fördelarna med tekniken finns det en god 

möjlighet att allmänna verktyg för optimering av flöden ökar i intresse.  

 

Enligt empirin (avsnitt 5.2.3) beskrivs workflowsystem som ett marknadsmässigt 

spann där smala leverantörer erbjudandes enstaka flödesoptimeringar utgör den ena 

änden och breda processverktygsleverantörer den andra. De allmänna 

leverantörerna kommer säkerligen få ett större utrymme på marknaden i takt med att 

den mognar. I nuläget är de enstaka flödesoptimeringarna dock mer populära 

eftersom kunderna känner att de lättare kan komma igång med den specifika 

processen och således snabbare ta del av ett resultat.  

 

Vidare framhäver teorin att företag har gått från att använda BPM i enskilda projekt 

till en organisationstäckande disciplin (avsnitt 2.5, Gartner (2010)). Detta är något 

som varken studieobjektet eller intervjuade kunder till studieobjektet har kunnat 

stödja (avsnitt 5.2.3). Då den svenska BPM-marknaden inte utvecklats lika långt som 

den internationella kommer säkerligen denna trend även få fäste i Sverige. Detta kan 

dock komma att ta tid eftersom införande av teknik som en organisationstäckande 

disciplin är ett ansenligt och resurskrävande projekt som påverkar organisationen på 
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många olika sätt, exempelvis gällande förändringar i arbetsrutiner och underliggande 

IT-arkitektur. En orsak till att situationen ser annorlunda ut i Sverige kan vara att 

svenska leverantörer helt enkelt satsar på andra tekniker. Även mindre storlek på 

organisationer, i jämförelse med många andra internationella marknader, kan spela 

in eftersom nyttan med system för workflow blir mindre när det inte finns lika många 

manuella processer. 

 

I empirin framkommer att workflow begreppsmässigt sträcker sig från processer där 

endast människor interageras med varandra till processer där enbart system 

involveras (avsnitt 5.2.3). I empirin beskrivs även hur marknaden för workflow finns 

inom de tre affärsområdena BPM, ERP och ECM. Vidare understryks åtskillnader 

globalt sett gällande begreppen och deras medvetenhet och definition. Detta kan 

bero på att begreppen härstammar från den amerikanska marknaden och de har 

således haft längre tid på sig att ta till sig konceptet. På den svenska marknaden har 

leverantörer och kunder inte anammat fenomenet i lika stor utsträckning och detta 

kan vara en anledning till att definitionerna skiljer sig åt. Förmodligen kommer 

begreppen och definitionerna att konvergeras och få samma betydelse globalt, något 

som har sin grund i den allmänna globaliseringen av tekniker inom detta område.  

 

Automatiska flöden gällande exempelvis elektronisk fakturahantering sorteras in i 

begreppet ECM men samtidigt betonas i empirin (avsnitt 5.2.3) att workflow inte 

nödvändigtvis behöver förknippas med ECM eftersom ECM främst är anpassat för 

hanteringsprocesser avseende dokument medan workflowsystem kan tillämpas för 

ytterligare tänkbara områden. Hittills har marknaden för workflow framför allt kretsat 

kring ECM men enligt teorin (avsnitt 2.5, Cardoso et.al. (2004) och Gartner (2010)) 

tycks ECM närma sig ERP-marknaden internationellt. På den svenska marknaden 

framkommer inga tendenser till att workflow den närmsta tiden skulle bryta sig ur 

ECM-området. ECM-området kommer förmodligen utökas med ännu fler stöd för 

dokumenthantering, framför allt ekonomiska redovisningar, innan marknaden tar ett 

steg in på exempelvis ERP-sidan. Detta på grund av att medvetenheten för 

systemens nyttor måste etableras ytterligare. 

 
Studieobjektets förhållande till marknaden 

De marknadsperspektiv som synliggörs i teorin (avsnitt 2.5, ex Cardoso et.al. (2004), 

Gartner (2010), Gartner, 2012b & Fischer (2010)) stämmer till stor del med de 

aspekter som studieobjektet själva framhäver (avsnitt 5.2.3). De har en 

verklighetsnära uppfattning gällande marknaden de agerar inom vilket är en fördel 

då det ger goda möjligheter till att vid behov anpassa verksamheten till framtida 

marknadssituationer. Studieobjektet framhäver att det främst är de renodlade 

affärssystemleverantörerna som utgör ett konkurrenshot i de fall de har egna 

lösningar för workflowhantering. Vidare konkurrerar studieobjektet med 

organisationer som konsulterar övriga system än de som ingår i partnerskapet 

Partner Power International. Inom partnerskapet behandlas studieobjektet som en 

internationell leverantör av affärssystem samt av flöden för elektronisk 
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fakturahantering (Medius, 2012d). Vidare betonar studieobjektet (avsnitt 5.2.3) att de 

är tämligen unika i Sverige avseende erbjudandet av en generell workflowplattform, 

det vill säga gällande möjligheten att smidig kunna visualisera och exekvera 

allmänna flöden och arbetsprocesser. Dock erbjuder några av de större ERP-

leverantörerna i Sverige verktyg för att skapa egna workflow. Hur långt de har 

kommit i förhållande till studieobjektet framgår dock inte. Även internationellt möter 

studieobjektet större konkurrens beträffande denna möjlighet, även om dessa 

konkurrenter många gånger har ett annat produkt- och tjänsterbjudande än 

studieobjektet. Säkerligen kommer konkurrensen att öka även på 

hemmamarknaden, främst eftersom organisationer blir allt mer intresserade av 

workflowplattformar vilket kan ge upphov till fler leverantörer. Samtidigt har 

studieobjektet ett försprång i och med den ansenliga kundbasen gällande elektronisk 

fakturahantering. De existerande kunderna kan agera bas för nya plattformar vilket 

snabbt ökar på leveransmöjligheterna. Dessutom spelar ett troget 

leverantörssamarbete roll för att ytterligare öka chanserna för att kunder väljer 

studieobjektets plattform istället för någon konkurrents. 

 

På open-sourcemarknaden finns ett fåtal konkurrenter med motsvarande lösning 

som studieobjektet men dessa ses inte som några stora konkurrenter, varken i 

Sverige eller internationellt (avsnitt 5.2.3). Detsamma gäller konkurrenter med 

avseende på elektronisk fakturahantering specifikt. ECM- och BPM-leverantörer ses 

inte heller som hot i direkt bemärkelse eftersom studieobjektets ambition varken är 

att enbart syssla med dokumenthanteringsprocesser eller enbart rikta in sig på de 

vida bemärkelser som Business Process Management involverar. På motsvarande 

sätt gäller detta aspekter inom Business Intelligence och SaaS. Enligt eget utsago 

känner marknaden till studieobjektet som en systemleverantör för elektronisk 

fakturahantering. Dock finns det från studieobjektets sida visioner som i mångt och 

mycket går in i det spann som BPM-marknaden agerar inom, exempelvis  avseende 

uppföljning och optimering. Gällande detta finns det dock aspekter som i realiteten 

inte når ända fram. Exempelvis har studieobjektet presenterat verktyg och moduler 

för sina kunder som överensstämmer med de som finns inom BPM, men intresset för 

dessa har varit svagt hos kunder på hemmamarknaden. Förutsatt att studieobjektet 

definierar BPM som i denna studie, där workflow är en delmängd av BPM, finns det 

alltså anledning till att börja se ECM- och andra BPM-leverantörer som potentiella 

konkurrenter.  

6.1.3 Praktikfältets styrkor 

Teorierna framhäver hur system för workflowhantering främst används för 

effektivisering av organisationsprocesser och hur detta bland annat bidrar till ökad 

produktivitet (avsnitt 2.2, Ljungberg (1996)). Detta stämmer överens med empirin där 

det bland annat framkommer hur workflowsystemen med sina färdigpaketerade 

lösningar kan bidra till en organisationseffektivisering (avsnitt 5.2.6). Specifika 

fördelaktiga likheter som identifierats i både teorin och hos praktikfältet handlar om 

reducering av väntetider, tydligare översikt av organisationsprocesser och ökad 
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produkt- och tjänstekvalitet. Dessa aspekter bidrar sammantaget till ett snabbare 

arbetsflöde och minskad resursåtgång för hela organisationen. Även ökad tillgång 

och synlighet av information, exempelvis gällande kunder och produktion, benämns 

som en positiv effekt av WMS i både teorierna (avsnitt 2.2) och i empirin (avsnitt 

5.2.6). I teorierna poängteras även ökad arbetstillfredsställelse som en positiv följd 

av workflowsystem eftersom det sker en reducering av rutinmässiga arbetsuppgifter. 

Detta är dock inget som uppdagats i empirin och den vedertagna uppfattningen är att 

uteslutet rutinarbetet inte har en primär roll bland de tillfrågade organisationerna när 

det gäller implementering av WMS.  

 

Vidare anges i teorierna ökad processkontroll som en positiv effekt av 

workflowsystemen, tack vare möjligheterna till analysering och optimering av 

prestanda (avsnitt 2.2, Ljungberg (1996)). Även i empirin (avsnitt 5.2.6) understryks 

det organisationsmässiga behovet med system som möjliggör kontroll av processer 

vilket är en aspekt som praktikfältet drar nytta av. Detta tydliggörande och 

konkretiserande av prestandaproblem inom organisationers olika processer är en 

betydelsefull aspekt som tillsammans med andra fördelaktiga hänseenden bidrar till 

att motivera implementeringen av WMS. Parametrarna övervakning och kontroll har 

inte uttryckligen identifierats som avgörande implementeringsfaktorer men 

respondenternas yttranden gällande exempelvis attestering och uppföljning 

avseende elektronisk fakturahantering kan ses som essentiella element för insynen i 

organisationsprocesserna.  

 

Att system för automatiska processoptimeringar hanterar flöden involverandes både 

människor och system är en bidragande faktor till att uppnå organisationers mål och 

detta är också något som ligger praktikfältet till gagn. En annan styrka handlar om 

marknadspotentialen i förhållande till affärssystemleverantörerna. Studieobjektet 

betonar den ansenliga konkurrensen inom ERP-området, något som medför att de 

ser en större marknadspotential för workflowleverantörerna specifikt (avsnitt 5.2.6). 

Speciellt med tanke på att flera affärssystem saknar stöd för 

organisationsförbättrande flödesoptimeringar (Rosén, 2012). 

Organisationshanteringar som kombinerar flöden involverandes både människor och 

system är en nödvändighet eftersom det är människor som utgör organisationen och 

systemen fungerar endast som hjälpmedel för att stödja de anställdas 

arbetsuppgifter. Systemen uppfyller endast sina syften om de samtidigt underlättar 

för människorna att agera och förbättra sina roller inom organisationen. 

 

Studieobjektet framhäver styrkan med en generell workflowprodukt som möjliggör 

skapande av olika typer av flöden (avsnitt 5.2.6). Likväl är färdigpaketerade 

processer en betydelsefull faktor, något som också framkommer vid tillfrågning av 

studieobjektets kunder. Eftersom varje enskild organisation styrs av egna behov och 

förutsättningar kan de fördefinierade flödesoptimeringarna endast uppnå sin fulla 

potential om det samtidigt tillåts konfigureringar och parameteranpassningar av 

produkten. Enligt eget utsago vill studieobjektet behålla denna inriktning eftersom det 
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ses som en styrka att erbjuda distinkta men flexibla tillämpningsområden för 

workflowmodulerna. Denna strategi kan vara tillrådlig men samtidigt finns det en risk 

att erbjudandet blir för snävt vilket kan resultera i att workflowsystemens potentialer 

inte kan nyttjas till fullo ur studieobjektets synpunkt.  

 

Vidare understryker studieobjektet den egna workflowlösningens 

integrationssmidighet med andra systemleverantörer, vilket också bekräftas av de 

tillfrågade organisationerna (avsnitt 5.2.6). Praktikfältets lösningar går tämligen 

snabbt att implementera i alla tänkbara organisationer eftersom systemen endast 

behöver integreras med de delar som lösningen involverar. Övriga styrkor gällande 

praktikfältet i allmänhet och studieobjektet i synnerhet handlar om de produktnära 

kunskaperna och därtill de centrala insikter vari produkten kommer att 

implementeras inom organisationen. Praktikfältets smala erbjudanden ger upphov till 

en situation där kunskaperna om de specifika processerna kan fördjupas vilket 

uppfattas som positivt av kunderna. Situationen medför också att utvecklingen av 

produkterna kan ske i direkt samråd med klientorganisationen vilket dessutom 

optimerar användarvänligheten.  

6.1.4 Praktikfältets svagheter 

I teorin framhävs kostnadseffektivisering som en anledning till att implementera 

system för automatiska processer inom organisationer (avsnitt 2.2, Ljungberg 

(1996)). Föreställningen är att moduler för olika typer av effektivisering sammantaget 

resulterar i en mer strömlinjeformad organisation, något som också är en vedertagen 

uppfattning hos de tillfrågade organisationerna (avsnitt 5.2). Denna föreställning 

stämmer väl ihop med flöden för exempelvis dokumentautomatiseringar men 

paradoxalt nog tycks processer utöver dessa ses som allt för kostsamma att 

integrera (avsnitt 5.2.2). Som nämnts tidigare (avsnitt 6.1.1) beror detta säkerligen 

på att organisationer har svårt att se nyttan med ytterligare effektiviseringsflöden 

utöver sådana som involverar just dokumenthantering, något som är en svaghet för 

praktikfältet. Därtill kommer även att dagens WMS tycks stå i skuggan av de allt 

vanligare förekommande verktygen för BI. Att ha separata system för workflow och 

BI kan vara till fördel för en enskild organisation men ur workflowleverantörernas 

synvinkel kan det vara en nackdel eftersom de riskerar att förlora upphandlingar när 

organisationer väljer BI-verktyg framför system för flödeshantering. En mer allmän 

svaghet gällande WMS är att organisationer riskerar att försättas i en falsk trygghet 

eftersom de litar på att ett fördefinierat processtöd bådar gott för organisationen. 

Denna liknöjdhet kan i själva verket hämma verksamheten, något som dessutom kan 

ske utom vetskap för organisationen i fråga. 

  

Konkreta svagheter som identifierats (avsnitt 5.2.6) gällande system för 

flödesoptimeringar handlar bland annat om tröghet kring produktbyten, divergerade 

systemmiljöer och att systemen kräver strukturella datauppsättningar. Att 

organisationer sällan byter systemleverantör kan hämma nya workflowleverantörer 

inom praktikfältet eftersom det är svårt att sälja in externa produkter i de fall 
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organisationen i fråga har system från andra leverantörer. Likväl hindrar 

organisationer som har system från olika leverantörer försäljningsmöjligheterna för 

företag inom praktikfältet. Den utspridda systemmiljön gör det besvärligt att 

implementera produkterna eftersom organisationen i fråga har svårt att se en 

enhetlig nytta med en produkt som är komplicerad att integrera i hela organisationen. 

En strukturell datauppsättning i klientorganisationen är en nödvändig aspekt för att 

produkter liknande studieobjektets ska fungera tillfredsställande. Om organisationen 

inte har en strukturell uppsättning och ett definierat ägandeskap för data blir det helt 

enkelt svårt att motivera de positiva effekterna av ett processoptimeringssystem. 

 

Även ur ett studieobjektsnära perspektiv har det identifierats ett antal svagheter 

(avsnitt 5.2.6). Att ha en generell flödeshanteringsmodul har tidigare behandlats som 

en styrka, men det återfinns även negativa aspekter med avseende på detta. Först 

och främst saknar många existerande och potentiella kunder vetskap om att 

studieobjektet erbjuder verktyg för att på egen hand utveckla flöden. Även om de 

känner till möjligheten är många ointresserade. För det andra kan det vara svårt att 

framställa automatiska flöden som på ett eller annat sätt utmärker sig från de 

standarmässiga processerna. Det saknas i många fall tillräckligt med ekonomisk, 

teknisk och behovsmässig kunskap för att ett skräddarsytt flöde ska uppnå full 

potential. Men även om detta uppfylls krävs det organisationsprocesser med tydliga 

parametrar och en distinkt gång och i de fall detta uppfylls finns det förmodligen 

redan flöden. Dessutom är det inte möjligt att leverera samtliga tänkbara processer 

på den form som sker idag eftersom WMS bygger på att flödena är just distinkta. 

Dessa hänseenden avskräcker säkerligen många organisationer från att nyttja ett 

generell workflowverktyg vilket naturligtvis är en nackdel för studieobjektet. 

 

Även aspekter gällande integration mot andra organisationssystem har tidigare 

behandlats som en styrka i studieobjektets produkt (avsnitt 5.2.6). Men också 

avseende detta återfinns svagheter med dagens lösning. Konkurrerande produkter 

har smidigare lösningar för att i systemet nå data från samtliga applikationer oavsett 

typ av databashanterare eller operativsystem vari workflowmodulen är 

implementerad. Vidare finns det konkurrerande produkter som hanterar integrationen 

för enklare flöden bättre än studieobjektets produkt. Dessutom kan den tidigare 

påpekade styrkan gällande produktens integrationssmidighet komma att tonas ner 

framöver om de stora systemleverantörerna utvecklar egna moduler för 

workflowhantering. Behovet för kunder att köpa in externa system minskar i sådana 

fall eftersom organisationer föredrar redan implementerade moduler framför externa 

system om möjligheten ges. 

  

Tidigare framkommer hur studieobjektets system hanterar flöden involverandes både 

människor och system på ett smidigt vis (avsnitt 5.2.6). På motsatt sätt är det en 

nackdel att systemet inte behärskar flöden där processen endast hanterar data och 

system särskilt bra. En annan svaghet handlar om funktionaliteten gällande 

ändringar i givna dokument, något som bland annat hämmar användbarheten 
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eftersom det kräver att användare är uppmärksamma och medvetna om bristen. En 

sista identifierad svaghet är de vaga möjligheterna till mätetal i dagens produkt. 

Mätetal ses som en intressant aspekt hos de tillfrågade organisationerna med det 

har inte varit en avgörande faktor. Trots detta ses de som betydelsefulla eftersom de 

spelar en central roll för att ytterligare öka prestandamöjligheterna inom 

organisationers olika processer. 

  

I teorin framkommer ett antal nackdelar med WMS, bland annat att användare måste 

utbildas och att systemet måste uppdateras i samma takt som det sker förändringar 

inom organisationen (avsnitt 2.2, van der Aalst & van Hee (2004)). Dessa är dock 

aspekter som inte identifierats hos empirin, varken hos tillfrågade organisationer eller 

hos studieobjektet. Dels kan det bero på att det helt enkelt skett en förbättring på 

systemsidan, men också att organisationer idag är mer förberedda på aspekter likt 

dessa och är vid det här laget vana vid dessa typer av belägenheter. 

6.2 Framtiden för automatiska 
organisationsprocesser  

6.2.1 Trender 

Fischer (2010) tar upp begreppet Case Management och dess förmåga att 

synliggöra oförutseende och unika processer som en trend inom 

organisationsoptimering (avsnitt 2.5). Detta kan vara intressant att vidare undersöka, 

speciellt med tanke på de allmänna workflowsystem som studieobjektet och andra 

leverantörer inom praktikfältet förhåller sig till. Dock kan det bli svårt för aktörer att ta 

till sig konceptet eftersom organisationer och dess medarbetare nätt och jämt tagit till 

sig den motsatta och vedertagna uppfattningen om BPM, nämligen att se arbete som 

en process. Även trenden Business Intelligence (BI) som teorierna tar upp är en 

intressant aspekt för praktikfältet. BI kan användas för att utvinna processdata som 

sedan ligger till grund för beslut om flödesoptimeringar. Denna förmåga kommer 

säkerligen bli en kärnfull aspekt i framtida organisationers strävan efter förbättring, 

särskilt med tanke på att även teorierna framhåller BI som lovande för exempelvis 

workflowmarknaden. Vidare anses BPM spela en betydande roll i organisationers 

strävan efter att erhålla mätbara data i syfte att effektivisera verksamheten. Detta i 

form av att BPM tillsammans med tekniker som BI och Content Management 

exempelvis kan användas för att omvandla kunders upplevelser av olika system till 

mätbara parametrar (avsnitt 2.5, Fischer (2010)).  

 

Både empiri från studieobjektet och från dess kunder framhäver en positiv inställning 

till att ha verktyg för organisationseffektivisering som SaaS (avsnitt 5.2.4). Detta kan 

sammankopplas med teorin som framhåller att marknaden för SaaS är på uppgång, 

något som säkerligen triggas av lägre implementeringskostnader, fler 

funktionsmöjligheter och snabbare driftsättningar av system. I empirin (avsnitt 5.2.5) 

framgår hur det blir allt vanligare att affärsprocesser blir outsourcade och med detta i 
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åtanke innebär det säkerligen en fördel om även verktyg för 

organisationseffektivisering ligger externt. Dessutom är flera av verktygen för 

organisationseffektivisering väl lämpade för konceptet SaaS, bland annat aspekter 

kring modellering, eftersom den breda användarsamverkan SaaS medger ger 

upphov till snabba och effektiva tillämpningar.  

 

Vidare visar empirin att affärssystem- och workflowmarknaden håller på att 

konvergeras, exempelvis har affärssystemleverantörer på senare tid börjat erbjuda 

workflowlösningar som moduler till sina befintliga system (avsnitt 5.2.5). Detsamma 

gäller lösningar som flyter ihop under en och samma leverantör. Detta stämmer 

överens med teorin som säger att det i allt större utsträckning sker en konkurrens 

mellan workflowleverantörerna och de traditionella affärssystemen (avsnitt 2.5, 

Cardoso et.al. (2004) & Gartner (2010)). En ytterligare trend som framhävs av empiri 

hos studieobjektet är elektroniskt informationsutbyte, både inom organisationer och 

mellan olika instanser och företag (avsnitt 5.2.4).  Att inkorporera workflowsystem 

med EDI-kopplingar kan komma att bli vanligt även inom 

processeffektiviseringsområdet, exempelvis gällande en helt elektronisk hantering 

för fakturor, eftersom en sådan situation skulle bidra till att tillgodose det ökade 

behovet av informationsflöden som dagens organisationer har. Förutsättningen är att 

integrationen mellan de olika instansernas system kan ske på ett enhetligt och 

smidigt sätt. Tillämpning av system för elektroniskt informationsutbyte skulle då 

resultera i en effektivare administration, höjd informationskvalitet och minskade 

kostnader för samtliga inblandade organisationer och instanser (Ljungberg, 1996).  

 

Övriga utvecklingsinriktningar som identifierats hos empirin handlar om bättre 

kontroll över hela processkedjan samt om de allmänna trender som finns inom 

systemvärlden involverandes ett mer användarvänligt gränssnitt och lägre 

inlärningströsklar (avsnitt 5.2.4). Samtliga aspekter kan ses som ett resultat av 

teknikens och systemens fortskridande tillsammans med det ökade behovet som 

finns för dessa hänseenden, något som bland annat tar avstamp i den ökade 

konkurrensen på marknaden.  

6.2.2 Framtidens marknad för processautomatisering 

I teorierna framkommer att företag i allt större utsträckning använder BPM över hela 

organisationen istället för att endast använda det vid enstaka projekt (avsnitt 2.5, 

Gartner (2010)). Av den anledningen är det viktigt att framtida leverantörer inom 

processoptimeringsområdet inte endast erbjuder lösningar för den interna 

organisationen, utan även lösningar där partner, leverantörer och kunder involveras. 

Andra teorier påpekar också detta, genom att säga att BPM-leverantörer mer och 

mer erbjuder hela paletten av verktyg för organisationsförbättring, det vill säga 

lösningar för både enklare integrationer och för allmänna managementmöjligheter 

(avsnitt 2.5, Fischer (2010)). Denna utveckling medför en ökad betydelse för 

samtliga leverantörer inom området att erbjuda organisationstäckande metoder.  
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Situationen för leverantörer i Sverige tycks dock inte vara lika mogen med avseende 

på detta. Som nämnts tidigare i analyskapitlet (avsnitt 6.1.2) har den svenska 

marknaden för BPM/BPMS inte utvecklats lika långt som den internationella. På 

hemmaplan tycks det helt enkelt inte vara lika betydelsefullt för leverantörer att 

marknadsföra sig under begreppet BPM. Säkerligen kommer begreppet inom några 

år dock få en större betydelse och en klarare definition på den svenska marknaden 

när tekniken hunnit mogna och organisationer får klarare insikter om dess innebörd. 

Idag nöjer sig de flesta organisationer med system för att automatisera enskilda 

processer (avsnitt 5.2.2). Enligt eget utsago får studieobjektet själva söka upp 

kunder för att presentera en lösning för processoptimering. Det är inte vanligt att 

kunder efterfrågar en workflowlösning specifikt, något som säkerligen beror på att de 

flesta kunder inte vet vad detta innebär. Situationen i Sverige kan komma att 

förändras med tiden till att kunder i större omfattning tar kontakt med företag 

liknande studieobjektet och kommer med egna förslag på vad de vill investera i. Då 

är det viktigt att leverantörernas erbjudanden möjliggör detta. Enligt teorierna finns 

det också leverantörer på den svenska ERP-marknaden som erbjuder moduler för 

workflowhantering, både gällande verktyg för att skapa egna flöden och gällande 

färdiga processer (avsnitt 2.5, DataDIA (2011)). 

 

I teorin framkommer även andra perspektiv med anknytning till framtidens marknad 

för workflow och BPM, bland annat systemgränssnitt och modelldriven utveckling 

och deras påverkan på köpfaktorn för processoptimeringssystem (avsnitt 2.5, ex. 

Gartner (2010)). Att produkter inom BPMS-segmentet fokuserar mer på 

användarupplevelse och integration mellan olika tekniker än rena tekniska fördelar 

kan ses som en stark orsak till att produkttypen kommer bli populär på framtidens 

marknad. System likt organisationstäckande ERP-system kan ofta vara 

komplicerade att förstå och svåra att använda (avsnitt 5.2.4). Om BPM/BPMS-

leverantörer istället kan erbjuda workflowbaserade produkter, utvecklade med fokus 

på användarupplevelse och med ett tydligt och effektivt arbetsflöde, ses detta som 

en stark köpfaktor. Användare uppnår på så sätt full driftnivå snabbare och antalet 

utbildningstimmar kan också reduceras. Vidare beskriver teorin att renodlade BPMS-

leverantörer har en historia av att använda modelldriven utveckling (avsnitt 2.5, 

Gartner (2010)). Den modelldrivna utvecklingen ska i sin tur bland annat gynna 

kommunikationen mellan IT-specialister och verksamheten och även detta anses 

vara en tilltalande faktor för att investera i systemlösningar som optimerar 

organisationer. Förutom att det underlättar utvecklingen och effektivisering av 

processer blir organisationen sammantaget mer mottaglig för förändringar, något 

som är betydelsefullt för organisationens konkurrenskraft.  

 

En betydande aspekt med avseende på framtidens marknad handlar om ERP-

leverantörernas intåg på processoptimeringsmarknaden, likväl som 

workflowleverantörernas intåg på affärssystemmarknaden (avsnitt 5.2.5 & avsnitt 

2.5). De teoretiska och empiriska Iakttagelserna gällande denna konvergens 

stämmer säkerligen, dock kommer marknaden förmodligen aldrig hamna i ett läge 
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där den endast involveras av stora leverantörer eftersom det alltid uppkommer nya, 

idag främst nischade, lösningar inom området. Som en följd till detta kommer 

marknadens erbjudanden fortsättningsvis komplettera varandra snarare än gå emot 

varandra. I teorin framkommer hur BPM-marknaden tidigare fokuserat på behandling 

av specifika scenarier som fakturahantering eller reseräkningar men att BPM på 

senare år tagit ett kliv in på ERP-området (avsnitt 2.5, Gartner (2010)). Kontentan är 

alltså att det finns tendenser som visar att system för organisationsoptimeringar i 

större utsträckning idag behandlar sådana aspekter som tidigare endast utfördes av 

renodlade affärssystem. Detta kan ses som en motpol till praktikfältets farhågor 

gällande affärssystemleverantörernas intåg på workflowmarknaden. ERP-

leverantörerna känner på motsvarande sätt ett hot från verktyg och system som 

BPM- och workflowmarknaden tillhandahåller.  

6.2.3 Hot mot praktikfältet  

Det tydligaste hotet mot praktikfältet som identifierats i både teori och empiri handlar 

om Business Process Outsourcing (BPO), det vill säga att lämna ut någon form av 

processmanagement till extern part (avsnitt 2.5 & avsnitt 5.2.6). Både empiri från 

studieobjektet och empiri från studieobjektets kunder menar att BPO i framtiden 

säkerligen kommer att öka och det finns från kundernas sida ett uttalat intresse för 

denna möjlighet (avsnitt 5.2.6). Hos vissa tillfrågade kunder finns det redan idag 

outsourcade processer och det främsta skälet som anges är minskade kostnader. Ett 

ökat intresse för BPO bekräftas också av teorierna som ser en tydlig uppgång 

världen över (avsnitt 2.5). Ju fler möjligheter som BPO medger för praktikfältets 

kunder, desto större blir detta hot mot just praktikfältet. Viss empiri från kunderna till 

studieobjektet menar dock att utlämningen av processer till extern part kan dröja ett 

antal år eftersom det medger en minskad organisationskontroll. Studieobjektets 

affärsinriktning på elektronisk fakturahantering är ett exempel på en process som än 

så länge inte riskerar att lämnas ut, åtminstone inte nationellt. Likväl som BPO utgör 

ett hot mot praktikfältet kan det också utnyttjas till en fördel. Praktikfältet kan helt 

sonika utvecklas till att bli den externa (ur kundernas synvinkel) aktör som förvaltar 

de processer kunderna önskar. Detta skulle dock innebära en ansenlig 

organisationsförändring, men möjligheterna som finns är omätliga.   

 

Ett ytterligare hot som identifierats hos studieobjektets empiri gäller en ansvarsflytt 

av processer till låglöneländer (avsnitt 5.2.6). Någon teori som bekräftar detta har 

inte påträffats men likt fallet med BPO finns det anledning att misstänka att detta 

kommer att öka. I globaliseringens och den ökade konkurrensens kölvatten lockas 

organisationer och företag till att flytta delar av verksamheter som involverar olika 

typer av processmanagement till länder där arbetskraften är billigare. För att 

motverka detta hot gäller det att utifrån praktikfältets sida erbjuda kunder lösningar 

som överväger de kostnadsbesparingar som en eventuell flytt medför.  

 

Tidigare i analyskapitlet (avsnitt 6.1.2, avsnitt 6.2.1 & avsnitt 6.2.2) har aspekten 

gällande ERP-leverantörernas intåg på processoptimeringsmarknaden behandlats. 
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Då nämndes att praktikfältet är medvetet om hotet och att kunder till praktikfältet 

bekräftar de hänseenden som hotet utgör. Tidigare i analyskapitlet framkommer 

också att praktikfältet utgör ett hot mot affärssystemleverantörerna i lika stor grad 

som ERP-leverantörerna utgör ett hot mot praktikfältet. Gällande den sistnämnda 

situationen kan sägas att dessa utomstående krafter är något som praktikfältet av 

uppenbara skäl måste beakta. Om organisationer och kunder till praktikfältet inte 

riktigt förstår innebörden och den verksamhetsmässiga nyttan med en 

workflowprocess utgör de vedertagna ERP-leverantörerna ett hot i de fall de erbjuder 

moduler för flödeshantering. Det finns en, utifrån praktikfältets syn, en risk om 

mindre insiktsfulla kunder väljer de etablerade leverantörernas färdiga moduler 

framför de enskilda processverktygsleverantörerna.  

6.2.4 Möjligheter för WMS 

Enligt empiri från studieobjektet erbjuds det i dagens produkt flaskhalsanalyser, 

exempelvis gällande genomloppstider för hantering av ett visst ärende (avsnitt 

5.2.6). Studieobjektet menar vidare att detta inte är tillräckligt och att kunder har mer 

övergripande krav där de bland annat efterfrågar funktionalitet för att se hur stor 

effektivisering som en investering resulterar i. Detta stämmer överens med empirin 

där intervjuade kunder menar att det framkommer behov av mätetal gällande 

exempelvis processföljning i realtid, administrativa flöden och ekonomiska aspekter 

(avsnitt 5.2.5). En möjlig väg att gå för att tillgodose dessa behov är att koppla 

samman systemet för flödesautomatisering med Business Process Mining, beskrivet 

i tidigare forskning (avsnitt 2.6, van der Aalst et. al. (2007)). Den loggning av 

affärsdata som systemet genererar kan användas för att förklara olika mönster och 

fenomen kring processerna och på så sätt ge en rikare förståelse för verksamheten. 

Business Intelligence i allmänhet och Business Process Mining i synnerhet ger dock 

upphov till ett antal olägenheter, något som identifierats hos både kundempiri (avsnitt 

5.2.5) och hos tidigare forskning. Dessa handlar bland annat om svårigheterna med 

att övervaka all tänkbar data och aktivitet samt den diffushet som finns gällande de 

uppkomna resultaten. Eftersom inte samtliga hänseenden kring exempelvis 

hanteringstid synliggörs är det inte möjligt att ge en representativ bild över processen 

och situationen. Mätsystemet åskådliggör främst den totala tiden för en process 

vilket innebär att aspekter mellan processtart och slut lämnas i blindo. För att 

verksamheten ska ha verklig nytta av mätningen är det just dessa aspekter som är 

av intresse, något som alltså är svårt att påvisa med dagens BI-verktyg.  

 

En annan möjlighet som identifierats i empiri både från studieobjektet och från dess 

kunder handlar om processer som följer kvalitetsstandarder, exempelvis ISO och 

ITIL (avsnitt 5.2.5). Visserligen framhäver kundempiri att det inte är en betydelsefull 

faktor att de automatiska arbetsflödena följer någon form av kvalitetsstandard men 

det är alltjämt viktigt att flödena håller en viss kvalitetsnivå så att det bland annat blir 

enkelt att följa upp och uppdatera processerna. Även en hög kvalitetsnivå på indata 

är viktigt eftersom en god kontroll på exempelvis orderregistreringar ger upphov till 

besparingar i de fall detta sker frekvent inom organisationen. Moduler för KPI är med 
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andra ord en möjlighet. Även gällande mätning av kvalitet hos processer finns det 

dock olägenheter. Det är svårt att avgöra om den uppmätta kvaliteten är 

tillfredställande eftersom de flesta mått är subjektiva. Detta kräver en tydlig 

definiering av mätetalen och en distinkt vetskap om vilka parametrar som ska 

användas, annars riskeras att perspektiv negligeras. Systemet säkerställer alltså inte 

att de uppkomna resultaten är tillräckliga för organisationen att fatta viktiga beslut. 

Denna informatisering23 kräver bättre underlag, något som har sitt ursprung i 

kunskap om processerna vilket i sin tur förutsätter välanpassade system. 

 

Moduler hos workflowsystem som automatiserar arbetsuppgiftsspecifika processer 

inom e-post är i allra högsta grad en möjlighet. Helt klart är det vanligt 

förekommande att verksamhetsmässiga instruktioner skickas med e-post, 

problematiken ligger i att identifiera vilka dessa är. En viss del av kundempirin har 

svårt att se några konkreta exempel (avsnitt 5.2.5). De förfaranden som dock har 

identifierats hos kunder till studieobjektet handlar om orderbekräftelser, kontakt med 

leverantörer, mottagning av fakturor samt attestering av inköpsorder. Ytterligare 

tänkbara alternativ att automatisera med hjälp av e-postflöden kan vara inom logistik, 

exempelvis skeppningsdokument och tullhandlingar. Inom just distribution och 

transport finns det även ett antal övriga potentiella flöden, bland annat gällande 

transportbeställningssystem. Ett annat handlar om processen där artiklar för köp och 

sälj skapas och som sedan tillverkas och distribueras. Här erfordras system med 

bättre tillsyn i olika led i förloppet och som säkerställer att all nödvändig data och 

information finns inmatad och även att det sker kontroller innan exempelvis en vara 

går ut till försäljning. Ett annat potentiellt flöde inom logistik handlar om 

orderhanteringen mellan de parter som ingår i ett intercompany där det efterfrågas 

automatisk hantering av orderflöden.  

  

Tidigare forskning tar upp PAIS och dess förmåga att snabbt utföra flexibla 

förändringar inom processer och flöden (avsnitt 2.6, Weber et. al. (2008)), något som 

är en möjlighet för praktikfältet i allmänhet och studieobjektet i synnerhet. Detta 

skulle öka möjligheterna för underhåll och förändringar inom processer samtidigt 

som kostnaderna för detta minskar. Enligt tidigare forskning gör uppbyggnaden hos 

ERP-systemen att det blir svårt att utföra ändringar samtidigt som processerna är 

under drift. Här kan tänkas att workflowsystemens mer processanpassande struktur 

och därtill flexibilitet underlättar att utföra effektiva processförändringar, något som 

praktikfältet bör utnyttja för att, inom detta område, erhålla ett försprång gentemot de 

traditionella affärssystemen. En annan möjlighet handlar om grunddata där det 

efterfrågas effektivare hantering gällande processen med skapandet av kunder i 

olika system inom organisationen (avsnitt 5.2.5). Idag är detta många gånger 

                                            
23

 Informatisering, ett begrepp som syftar till den erhållna information som kan utvinnas från 

organisationers olika aktiviteter och funktioner (Zuboff, 1988). Denna information kan i sin tur 

översättas och exempelvis användas som grund för verksamhetsförbättringar. Informatisering står i 

kontrast till automatisering vilket istället innebär att processer är självverkande. 
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problematiskt eftersom information om kunden kan behöva uppdateras i många olika 

system. Om det dessutom gjorts en beställning från kunden är det viktigt att samtliga 

tillhörande aspekter definieras så att inget fattas, annars blir det nödvändigt med en 

efterkontroll vilket riskerar att processen avstannar. Ett flöde som effektiviserar 

uppdateringen mellan olika system och aktörer skulle även minska risken för att den 

specifika processen fastnar i en senare del i verksamhetskedjan. 

 

Ytterligare möjligheter som identifierats är flöden för (avsnitt 5.2.5): 

 

 Product Lifecycle Management, det vill säga sätta upp ett flöde som stödjer 

samtliga processer rörande framtagning och hanteringen av en produkt under 

dess hela livscykel.  
 

 Product Information Management, förutom att handskas med exempelvis 

bilder och text kan detta utökas till att även involvera prisdifferenser och andra 

ofta förekommande hanteringar som sker manuellt.  
 

 Tekniknära företeelser, skapa processer avseende underhåll av maskiner och 

annan produktionsnära administration.  
 

 Utläggnings- och ritningshantering, det vill säga automatisera en produkts 

framtagningsprocess i de fall utveckling och tillverkning sker hos skilda bolag 

och på olika platser.  

 

 Bokföringsorder, ett flöde som standardiserar hur bokföringsbeställningar ska 

se ut och som därefter sätts upp på ett attestreglemente. 

 

 Indirekta inköp och icke lagerbokförda artiklar, skapa en process som 

standardiserar införing av dessa typer av order.  

 

 Nummerkedjehantering, det vill säga sätta upp system som skapar 

gemensamma identiteter för exempelvis dataallokering, produktnummer och 

komponenter.  

 

 Rapportering och uppföljning gällande service, en process för redovisning 

gällande exempelvis produktgarantier. 

 

 Visualisering av instruktioner eller dokument vid arbete i ett ERP, skapa flöde 

som synliggör ett kluster av sammanhängande dokument eller instruktioner så 

att en användare inte riskerar att fasta i något steg.  

 

Möjliga tillämpningsområden för workflowsystem handlar alltså främst om rutinmässiga 

processer inom tjänstesektorn och inom tillverkande/distribuerande organisationer. 

Oavsett typ av verksamhet gäller det i första hand flöden där det finns tid att spara men 
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den ökande pressen från omvärlden kommer säkerligen resultera i en situation där det 

ställs allt högre organisatoriska krav på system för flödeshantering. 
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DEL IV – AVSLUTNING 

apportens avslutande del knyter genom en presentation av resultaten 

ihop de aspekter som framkommer i studien. Här återfinns även 

avsnitt med råd till praktikfältet samt akademiskt kunskapsbidrag. 

Resultatkapitlet följs av ett avslutande kapitel innehållandes reflektioner kring 

de uppkomna resultaten samt diskussion kring kunskapsbidraget, 

utvecklingsprocessen, uppdraget och vidare forskning inom ämnesområdet. 

R 
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7 Slutsatser  
Här framgår de uppkomna resultaten i studien i enighet med studiens syfte och 

frågeställningar. Kapitlet följer samma tematiska struktur som analysen vilken i sin 

tur bygger på den empiriska framställningen. Studiens resultat kommer även ta 

utgångspunkt i en SWOT-analys avseende studieobjektet vilken bland annat 

synliggör vad som är viktigt att tänka på vid agerande i marknaden och vid skapande 

av workflowsystem. Vidare framhävs råd till praktikfältet med grund i de uppkomna 

resultaten. Avslutningsvis följer ett avsnitt som presenterar skillnaden mellan det 

akademiska och det praktiknära kunskapsbidraget.  
 

7.1 Resultat 

7.1.1 Situationen för samtidens workflowsystem 

Här beskrivs uppkomna slutsatser med avseende på dagens situation för WMS, det 

vill säga marknaden och tillämpningsområden för automatiska 

organisationsprocesser samt praktikfältets styrkor och svagheter i förhållande till 

marknaden. 

 

Vilka tillämpningsområden finns det för automatiska processoptimeringar? 

Dagens workflowsystem tillämpas framför allt för att automatisera processer som 

involverar både manuella och systemrelaterade aktiviteter. Främst handlar det om 

flöden som effektiviserar och automatiserar dokumenthanteringar av olika slag. Detta 

sker ofta i syfte att förändra organisationer, stödja processbaserad design, minska 

kostnader och ledtider samt för att få en bättre proccesshantering, kvalitet, 

produktivitet och kontroll (Gartner, 2010 & Ljungberg, 1996). Dessa processer 

behöver nödvändigtvis inte baseras på fysiska dokument utan det är tillräckligt med 

en samling information från exempelvis en databas. Vidare framgår att ytterligare 

flöden skulle vara problematiskt att införa på grund av omfattande integrationer med 

tillhörande höga kostnader för implementering och underhåll. Dessutom har system 

för processoptimeringar gällande flöden utöver dokumenthantering ofta en diffus roll 

vilket bidrar till den vaga utbredningen. I den konkurrensutsatta marknad som 

dagens företag tvingas hävda sig i är det svårt att motivera flöden som endast 

långsiktigt kommer generera värde för organisationen. I nuläget lägger verksamheter 

vikt på lösningar som kan generera relativt snabba nyttor. Möjligheten att kunna 

övervaka processer i syfte att effektivisera dem är för många organisationer en 

intressant men icke nödvändig funktion för att investera i ett WMS.  

 
Hur definieras marknaden för processrelaterat IT-stöd och vilken 

marknadsinriktning har studieobjektet? 

På den svenska marknaden är BPM ett relativt nytt och svårdefinierat begrepp, 

bland annat på grund av dess omfattning. I vissa andra länder är begreppet mer 

etablerat vilket har resulterat i en marknad innehållandes flera leverantörer med 
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liknande utbud. Internationellt finns det en marknad för allmänna verktyg gällande 

processoptimering medan kunder på den svenska marknaden gärna ser konkreta 

workflowtillämpningar som stödjer enstaka processer. Detta har även resulterat i att 

aktörer på den svenska ännu inte är särskilt intresserade av BPM som en 

organisationstäckande disciplin, något som vissa leverantörer på den internationella 

marknaden är. Vidare saknas tendenser till att workflow inom den närmsta tiden 

kommer att brytas ur ECM-området utan stödet för ECM kommer snarare att öka. 

Det finns heller inga tecken på att den svenska workflowmarkanden kommer kliva in 

på ERP-sidan. 

 

Studieobjektet har en verklighetsnära uppfattning om marknaden de agerar inom 

vilket ger dem goda möjligheter att vid behov anpassa verksamheten till framtida 

marknadssituationer. I och med ett ökat intresse för workflowsystem i allmänhet kan 

studieobjektet dock komma att utsättas för större konkurrens på marknaden, bland 

annat från ERP-leverantörer som erbjuder egna workflowlösningar men även från 

andra workflowleverantörer som eventuellt tillkommer i samband med ökad 

efterfrågan på workflowtjänster. Studieobjektets redan existerande kundbas, främst 

gällande elektronisk fakturahantering, skapar goda förutsättningar för att leverera 

ytterligare workflowlösningar och marknadsföra sin workflowplattform till kunder som 

ännu inte tillämpar erbjudandet. Vidare bör studieobjektet se ECM- och BPM-

leverantörer som potentiella konkurrenter på grund av liknande produkt- och 

tjänsteutbud. 

 
Vilka är praktikfältets styrkor respektive svagheter? 

Leverantörer som erbjuder färdigpaketerade lösningar kan ses som en styrka för 

praktikfältet. Dessa lösningar kan bidra till organisationseffektiviseringar i form av 

reducering av väntetider, ökad processkontroll, tydligare översikt av 

organisationsprocesser, ökad produkt- och tjänstekvalitet samt mindre resursåtgång 

för hela organisationen (Ljungberg, 1996). Workflowlösningar kan även öka 

tillgången av information inom organisationer, exempelvis gällande kunder och 

produktion. Möjligheten att konfigurera och anpassa parametrar i flöden för att uppnå 

dess fulla potential inom verksamheten ses som en ytterligare styrka. Vidare kan 

implementerade flöden tydliggöra och konkretisera prestandaproblem i 

organisationers olika processer. En generell workflowprodukt som möjliggör 

skapande av olika typer av flöden ses också som en positiv aspekt eftersom det 

tillåter organisationer att skapa sina egna flöden. Praktikfältets relativt smala utbud 

av olika flödesoptimeringar har resulterat i att workflowleverantörer har djupa 

kunskaper om de specifika processerna vilket uppfattas som positivt av kunder. 

Detta har även medfört att produktutvecklingen kan ske i samråd med 

klientorganisationen vilket optimerar användarvänligheten.  

 

En svaghet gällande generell workflowprodukt är den låga efterfrågan som finns 

bland svenska organisationer för denna produkttyp. Verksamheter har svårt att 

motivera flöden som sträcker sig utanför de standardmässiga processerna. Ett annat 
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problem är att organisationer ofta saknar intern kunskap om vilka slags flöden som 

kan gynna verksamheten och hur de bör utvecklas. Det smala utbudet av 

workflowtjänster beror delvis på att organisationer har svårt att se nyttan med 

lösningar som inte involverar dokument. En ytterligare svaghet med WMS är att 

organisationer kan försättas i en falsk trygghet. Detta eftersom de litar på att 

implementerade och fördefinierade processtöd är optimerade och bådar gott för 

verksamheten, även om det nödvändigtvis inte behöver vara så. Då organisationer 

sällan byter systemleverantörer kan det vara svårt för nya workflowlaktörer på 

marknaden att hitta kunder eftersom dessa förmodligen redan har system från andra 

leverantörer. Likväl kan organisationer som har system från olika leverantörer 

minska möjligheterna för aktörer inom praktikfältet att sälja sina system. En utspridd 

systemmiljö kan nämligen skapa integrationsproblem vilket gör det svårt för 

potentiella kunder att se fördelarna med processtödet. 

7.1.2 Framtidens automatiska processoptimeringar 

I denna del presenteras en redogörelse för uppkomna resultat gällande framtidens 

processautomatiseringar. Detta avser marknadstrender kring workflowsystem, vad 

kunder väntas efterfråga samt möjligheter och hot för praktikfältet. 

 

Vilka marknadstrender finns och hur ser framtidens marknad för 

workflowsystem ut?  

Case Management är ett begrepp som har dykt upp som en trend inom 

organisationsoptimering (Fischer, 2010). Teknikens förmåga att synliggöra 

oförutseende och unika flöden gör det möjligt att under drift optimera processer som 

inte förekommer frekvent inom organisationen. Vidare kan BPM få en betydande roll 

inom organisationer eftersom det kan bidra till att utvinna mätbara organisationsdata 

i syfte för att förbättra verksamheter. Att leverera workflowlösningar i form av SaaS 

ses också som en trend, främst eftersom marknaden för SaaS är på uppgång. 

Organisationer tycks även vara beredda på att ta outsourcing ett steg längre i form 

av att lägga ut hela affärsprocesser, exempelvis fakturahantering, på externa parter. 

Vidare har det elektroniska informationsutbytet ökat, både inom och mellan olika 

organisationer. Detta kan i sin tur bidra till nya affärsprocesser som kan stödjas med 

hjälp av workflowsystem. Utöver detta anses aspekter som ökad kontroll över hela 

processkedjan, användarvänligt gränssnitt och låga inlärningströsklar vara viktigt för 

workflowleverantörer som vill vara konkurrenskraftiga på marknaden. 

   

Den framtida workflowmarknaden förutspås innehålla fler produkter som kan stödja 

hela organisationer och inte endast specifika processer. Lösningarna bör sträcka sig 

vidare från att endast behandla den interna verksamheten till att även involvera 

exempelvis partner, leverantörer och kunder. Vidare kommer svenska 

workflowleverantörer inom några år troligtvis börja marknadsföra sig som BPM-

leverantörer då organisationer i allmänhet tagit till sig begreppet och dess innebörd. 

Dessutom kommer satsningar på hög användarupplevelse och systemintegration i 

framtiden vara starka säljargument för workflowsystem, framför allt gentemot ERP-
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system som ofta kan vara komplicerade att förstå och svåra att använda. Detta i 

kombination med modelldriven utveckling ses som fördelar för praktikfältet. För 

workflowsystemen är detta betydelsefullt eftersom de förmodligen kommer att 

konkurrera med ERP-system då dessa två marknader till viss del håller på att smälta 

samman. 

 

Vilka hot och möjligheter har identifierats med avseende på praktikfältet? 

Ett tydligt hot mot praktikfältet är BPO, det vill säga att lämna ut någon form av 

processmanagement till extern part istället för att exempelvis stödja processen 

internt med ett workflowsystem. BPO är ett begrepp som är på uppgång världen 

över. Detta kommer dock förmodligen inte slå igenom förrän om några år eftersom 

processutlämning medför en minskad kontroll över verksamheten och således en 

riskfylld situation för organisationer. Ett vidare hot, som liknar BPO, är att lägga ut 

ansvaret för vissa processer till låglöneländer. Det kan vara billigare för 

organisationer att hantera processer manuellt i låglöneländer istället för att köpa in 

ett workflowsystem som tar hand om processen. Ett sista identifierat hot mot 

praktikfältet är ERP-leverantörernas intåg på processoptimeringsmarknaden då det 

finns risk att potentiella kunder väljer deras erbjudanden framför 

workflowleverantörernas. 

 

Verktyg för att mäta och optimera processer kommer i framtiden vara ett starkt 

argument för att investera i workflowsystem. Det finns ett behov av att ta fram 

mätetal för exempelvis processföljning i realtid, administrativa flöden och 

ekonomiska aspekter. Dessutom kan processflöden som följer olika former av 

definierade kvalitetsstandarder bli en intressant aspekt för framtida kunder eftersom 

det visar på att processen håller hög kvalitet. Vidare finns det tecken på att den 

framtida workflowmarknaden kommer att hantera många arbetsuppgifter som idag 

sköts via e-post, gällande exempelvis orderbekräftelser, kontakt med externa 

organisationer, mottagning av fakturor, attestering av inköpsorder, 

skeppningsdokument och tullhandlingar. Många tillämpningsområden för den 

framtida marknaden handlar om rutinmässiga processer inom tjänstesektorn samt 

inom tillverkande och distribuerande verksamheter. Men även inom den offentliga 

sektorn tycks det bli vanligare med optimering och automatisering av flöden. 

Ytterligare möjligheter som identifierats är bland annat processen för skapandet av 

kunder i olika organisatoriska system, utläggnings- och ritningshantering, 

bokföringsorder, standardiserad process för indirekta inköp och icke lagerbokförda 

artiklar, nummerkedjehantering, rapportering och uppföljning gällande service samt 

visualisering av instruktioner eller dokument vid arbete i ett ERP. Vidare är begrepp 

såsom Process-Aware Information Systems, Product Lifecycle Management och 

Product Information Management exempel på möjligheter för praktikfältet.  

7.1.3 SWOT avseende studieobjektet  

Figur 7 visar en uppdragsspecifik resultatpresentation i form av en SWOT-analys 

baserad på teori och uppkommen empiri som sedan har analyserats. Här avses 
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studieobjektets rådande och framtida situation, både gällande verksamheten och 

dess produkter. Detta involverar ett synliggörande kring vad som är viktigt att tänka 

på vid agerande i marknaden och vid skapande av workflowsystem. Detta ska dock 

inte ses som en djupgående framställning, utan en fullständig analys av styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot är något som studieobjektet bör göra utifrån de 

uppkomna resultaten i studien. Här presenteras endast en sammanfattande analys 

vilken fungerar som en ingång till studieobjektets fortsatta arbete på området, 

exempelvis mål- och strategiformuleringar (se avsnitt 7.2 för initiering kring detta).  
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Figur 7. Presentation av studieobjektets SWOT 
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7.2 Råd till praktikfältet 
Under denna rubrik presenteras en sammanställning av råd till praktikfältet i 

allmänhet och studieobjektet i synnerhet. Tanken är att det specifika objektet ska 

bidra till att nyansera det mer generella och vetenskapliga. Trender och möjligheter 

gällande WMS samt målgruppens styrkor och hot vävs samman här baserat på 

teorier, tidigare forskning och uppkommen empiri. Denna del kan ses som en 

fortsättning på föregående avsnitt och ger ingångar till fortsatt arbete, exempelvis 

initiering till mål- och strategiformuleringar.  

 

Organisationer och företag ser säkerligen en frestelse i att inrikta verksamheten på 

den marknad där den förväntade maximala utdelningen på kort sikt är som störst. 

Detta bör ligga som bas för affärsmodellen men lika viktigt är det att ha ett 

förutseende förhållningssätt. Detta innebär att i så stor utsträckning som möjligt ge 

premisser för att snabbt kunna leda verksamheten i nödvändiga riktningar i de fall 

dessa skiljer sig från den grundläggande modellen. Marknader växer sig starkare i 

form av fler etablerade aktörer vilket resulterar i konkurrens och en hårdare jakt på 

marknadsandelar. I och med marknadens mognad finns en risk att vissa 

erbjudanden mattas av och av den anledningen är det viktigt att som leverantör 

bredda sitt erbjudande. Utöver workflowoptimeringar kan det exempelvis handla om 

affärslösningar för analysering, modellering, automatisering, mätning, optimering och 

visualisering av exempelvis processer och komponenter. Kort sagt bistå med en 

komplett palett av verktyg för att göra organisationer så effektiva som möjligt. 

Förmodligen kommer klientorganisationer i allt större utsträckning behöva verktyg för 

att besvara frågor kring tillgångar och kostnader samt möjligheter till att värdera 

resurserna. Därför är det nödvändigt att förstå exempelvis hur en specifik process 

förändras, likväl som att förstå varför den förändras.  

 

I studieobjektets fall kan det handla om att låta workflowdelen vara en delmängd, 

som idag eller ännu mer omfattande, i någonting större. På så sätt skulle 

organisationen växa, behöva anställa fler och den reella vinsten skulle öka eftersom 

marginalerna läggs på ett högre steg. Visserligen finns det en långsiktig ambition hos 

studieobjektet att bli en komplett leverantör av de aspekter som nämndes ovan, men 

de kommande årens planer är att fortsättningsvis vara kvar på samma nivå som idag 

(se avsnitt 5.2.6). I avsnitt 5.1.2 framkommer hur studieobjektet koncentrerar sig på 

medelstora och stora företag, då är det särskilt viktigt att erbjuda verktyg för 

exempelvis mätning och visualisering eftersom stora företag har mycket att tjäna på 

en strömlinjeformad verksamhet. Dessutom tycks trenden gå mot att kunder vill ta så 

lite ansvar som möjligt och helst köpa in kompletta och färdiga system. I framtiden 

kanske det till och med blir så att affärssystemen endast fungerar som understöd till 

det mer övergripande Business Process Management. Detta genom att 

organisationer eftersträvar ett workflowbaserat arbetssätt där endast 

processavvikande aktiviteter sker med hjälp av ERP-systemet. 
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En annan aspekt att ha i beaktande handlar om verksamhetsmässig automation och 

gränser kring detta. En fråga att ställa sig handlar om hur långt det är möjligt att 

automatisera. Helt klart är att det finns åtskilliga perspektiv som inte går att närma 

sig genom automatisering och detta är en ytterligare anledning till att bredda sina 

vyer. Det finns pengar att tjäna på andra ställen än sådana som involverar 

processautomatisering. Studien visar (avsnitt 5.2.6) bland annat att kunder är 

beredda att externlägga ansvaret för hela processer och detta är ett exempel på en 

möjlighet. Men då gäller det att inte missa tåget, det finns säkerligen andra aktörer 

som står i startgroparna för att bli detta externa företag. Konvergensen på 

affärssystemmarknaden och kundernas önskan om att ha samtliga moduler och 

lösningar samlat under en och samma leverantör är ännu ett argument för att bli en 

komplett leverantör. Det kan i framtiden komma till en affärssituation där företaget 

antingen blir uppköpt, eller själv blir den heltäckande leverantören som köper upp 

andra aktörer. 

 

Definitioner inom branschen och marknaden har ständigt kommit och gått. Enbart 

under det senaste decenniet har otaliga begrepp och teknologier introducerats och 

mognat, för att sedan omvärderas eller förpassas till förmån för något annat. 

Workflow tycks vara ett sådant begrepp som, åtminstone globalt, omvälvts och 

istället blivit en del av det mer övergripande BPM. Gällande detta ska dock 

poängteras att det viktiga inte är vad aktörer kallar sina tjänster och produkter, det 

viktiga är att samtliga möjligheter som finns att tillgå faktiskt nyttjas och erbjuds. Det 

kan bli nödvändigt att bredda sin kompetens eftersom det är vad som faktiskt görs 

och erbjuds som ger genomslag i marknaden och bland kunder, något som är 

betydelsefullt i det långa loppet. Vid agerandet i marknaden är det också viktigt att 

underlätta för klientorganisationer att definiera hur investeringarna ska påvisas, i 

förväg samla information om aktuella processer så att förbättringsarbetet inte 

baseras på antaganden samt ge organisationen förutsättningar att förbättra 

processerna istället för att endast kartlägga dem (se avsnitt 2.3 för fler råd). 

 

Som nämndes tidigare satsar studieobjektet fortsättningsvis på färdiga applikationer 

likväl som på den allmänna workflowplattformen. Förslag på processer att 

automatisera handlar i första hand om sådana som genererar ett resursbesparande, 

främst i form av tid och pengar. Exempelvis flöden för kommunplaner, arkivering och 

E-formulär inom den offentliga sektorn samt behovsanalyser, design, och 

råvarubearbetning inom tillverkande företag. Inom tjänstesektorn finns goda 

möjligheter, inom enbart bankväsendet kan tänkas flöden för exempelvis 

kostnadsrapporter, kontohanteringar, lån- och kreditbeviljningar, lånelöften, 

valutakursförändringar och skaderegleringar.  
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7.3 Akademiskt kunskapsbidrag 

Studien visar på ett flertal skillnader gällande definitioner och marknader. 

Exempelvis finns det skilda uppfattningar om vad olika begrepp inom området 

innebär och dessutom skiljer sig produkterbjudanden beroende på vilken geografisk 

marknad som undersöks. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till att klargöra en 

del av dessa skiljaktigheter. Detta genom att klargöra globala produkterbjudanden 

samt beskriva hur olika begrepp inom processoptimeringsområdet hänger samman 

och beror på varandra och genom att förklara vilka begrepp som ökar respektive 

minskar i popularitet. Andra akademiska kunskapsbidrag handlar om de identifierade 

skillnader som finns mellan olika tekniker inom området samt de för- och nackdelar 

som finns gällande workflowsystem. Då dessa aspekter i studien förankras i verkliga 

organisationer synliggörs kunskap som förhoppningsvis kan bidra till att akademiker 

inom informatik, som är ute efter insikter om processoptimering och dess tillhörande 

marknad, erhåller vidare förståelse inom området.  

 

De framtida marknadsbeskrivningarna som framkommer i resultatet är främst 

baserade på undersökningar gjorda av branschorganisationer. Dessa har sedan 

nyanserats med både teori och uppkommen empiri. Branschundersökningarna 

beskriver bland annat hur den framtida marknaden kommer att präglas av 

workflowsystem som agerar övergripande inom organisationer. 

Intervjurespondenterna framhäver dock att de främst efterfrågar lösningar som 

stödjer enskilda processer, exempelvis budgethantering. Detta är ett ytterligare 

akademiskt kunskapsbidrag eftersom denna studie i vissa fall framhäver aspekter 

som inte framkommer i teori och tidigare studier. Eftersom de personer som 

intervjuats för denna studie bland annat har valts utifrån arbetsroll och bransch 

representerar de en bred uppfattning om ämnet. De innehar god kompetens inom 

området men trots detta finns en osäkerhet kring exempelvis framtida lösningar och 

trender. Som inledningen i denna studie beskriver sker det ständiga förändringar 

inom marknaden och gällande tekniska förutsättningar. Respondenternas 

antaganden svävar därför i stor osäkerhet eftersom det inte är möjligt att veta hur 

dessa trender och tekniker faktiskt kommer att utvecklas i framtiden. Den framtida 

situationen kan omöjligen klargöras med faktiska kunskaper utan den grundar sig 

snarare på förutsägelser, dock med understöd av djupgående kännedom och 

erfarenhet inom ämnesområdet.  
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8 Diskussion 
I det avslutande kapitlet följer en reflektion kring de övergripande slutsatser som 

framkommer i studien samt diskussion kring kunskapsbidraget, 

utvecklingsprocessen och uppdraget. Här framkommer även förslag på fortsatt 

arbete inom området.  
 

8.1 Reflektion 

Resultat och kunskapsbidrag  

Resultaten som uppkom genom besvarandet av frågeställningarna anser vi på ett bra 

sätt återspegla studiens syfte, det vill säga att visa på förutsättningar för dagens och 

framtidens marknad för processorienterade systemstöd och utifrån situationen ta fram 

förslag på samtida och framtida tillämpningsområden. Eftersom frågeställningarna 

besvarats utifrån ett kvalitativt angreppssätt med ett få antal respondenter behöver 

studien inte nödvändigtvis visa en generaliserad bild över hur dagens och framtidens 

marknad för processförbättrande IT-stöd kan se ut. Detta gäller även för vilka samtida 

och framtida tillämpningsområden som kan vara intressanta att utveckla stöd för. 

Generaliserbarhet har inte varit i fokus i denna studie men vi ser ändå att studiens 

resultat kan vara intressant för flertalet leverantörer och kunder inom 

processoptimeringsmarknaden eftersom studien visar på olika allmänna möjligheter 

inom området. Vidare ser vi att denna studie kan hjälpa studieobjektet att finna en 

konkurrenskraftig marknadsposition, både nationellt och internationellt. Detta genom att 

främst visa på vilka processer som organisationer anser vara gynnsamma att optimera 

men även vilka funktionaliteter som betraktas som intressanta hos en workflowprodukt. 

 

Utvecklingsprocess och uppdrag  

Vår utvecklingsprocess har en ansenlig grund i det uppdrag som föranledde denna 

studie. Den uppdragsmässiga omfattningen och inriktningen på studien fick 

omarbetas då detta ursprungligen var för tilltaget i förhållande till planerad 

tidsåtgång. Studiens ramar kunde dock regleras utan några oegentligheter för någon 

part och slutresultatet uppfyller på så sätt både uppdragsgivarens förfrågan och våra 

egna akademiska intressen. Även forskningsfrågorna kunde omarbetas så att de 

infriade både de akademiska kriterierna och uppdragsgivarens undran. Det praktiska 

och det akademiska perspektivet har således gått att kombinera väl i studien. Det 

forskningsmässiga arbetet kunde därefter fortsätta ändamålsenligt. Vi var under 

studiens gång ständigt angelägna om att låta teorierna följa samma väg som den 

insamlade empirin påvisar. Detta innebar att teorier stundtals fick mer eller mindre 

fokus allt eftersom vi upptäckte vad som var relevant för studien. Till en början var 

det en utmaning att avgöra olika teoriers relevans för den egna studien, något som 

klargjordes när studien fortskred. Det tillkom även ytterligare teorier när nya 

hänseenden uppenbarade sig, bland annat utifrån empiri. En annan aspekt som 

förvånade oss handlade om marknaden och den oklarhet som finns gällande de 
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många olika marknadsbegreppen, exempelvis att olika organisationer marknadsför 

sig under olika begrepp fast de har en liknande affärsidé. Det är förvånande hur 

varierande begreppens innebörd kan vara för olika organisationer.  

  

Genomförandet av intervjuerna fungerade tillfredsställande där de olika 

respondenternas delgivningar utan svårigheter kunde vävas samman till ett 

välstrukturerat empirikapitel. Dock hade vi kunnat öka på stringensen och 

spårbarheten ytterligare om empirin innehållit citat från intervjuer. På grund av den 

ansenliga tidsåtgång som transkriberingar hade inneburit valde vi istället att lägga tid 

på andra delar i uppsatsarbetet. De genomförda kundintervjuerna skedde mestadels 

via telefon vilket var praktiskt för oss.  Detta frigjorde tid till empiri- och 

analysframställning samtidigt som telefonintervjuer enligt oss, i denna typ av studie, 

inte ger upphov till några missade hänseenden jämfört med platsintervjuer. 

Analysframställningen var ändamålsenlig och kantades inte av några uttalade 

svårigheter. Den i förväg uttalade abduktiva forskningsansatsen tillämpades väl 

under studiens gång. Den växelvisa samverkan mellan teori och empiri har under 

studiens gång synliggjort mönster, slutlett vetenskaplig kunskap och gett upphov till 

ny förståelse. Även objektivitet, validitet och reliabilitet har upprätthållits 

tillfredställande under studiens framförande. Vi har varit måna om att slå oss fria från 

personliga värderingar i den mån det varit möjligt, ha ett systematiskt 

tillvägagångssätt och ständigt söka nya vinklar, något som ytterligare tillsäkrat 

studien en hög forskningskvalitet. 

8.2 Förslag på vidare forskning 
Det har under arbetets gång givits upphov till ett stort antal perspektiv som inte ryms 

inom ramen för denna studie. Möjliga frågor för vidare studier handlar bland annat 

om marknaden för processmanagementsystem och påverkansfaktorer avseende 

WMS. Gällande marknaden eftersträvas detaljmässiga beskrivningar av exempelvis 

konkurrerande aktörer till studieobjektet och dess produkter. Avseende 

påverkansfaktorer är det av intresse att studera hur processrelaterade systemstöd 

beror på kringliggande faktorer såsom trender och nya tekniker. Ett konkret exempel 

på fortsatt forskning handlar om att på ett tekniskt plan fastställa hur rustade 

organisationer är för workflowsystem. Det kan tänkas att organisationer med ett fåtal 

affärsmässiga system är bättre lämpade att använda WMS än verksamheter med 

många olika system. Ett annat exempel gäller studier kring acceptansen för 

processoptimeringssystem. Det skulle vara intressant att studera hur kärnfullt 

organisationer anser att dessa typer av system är inom den egna verksamheten i 

förhållande till andra möjligheter, exempelvis Business Intelligence. Ett sista konkret 

exempel på vidare forskning avser just Business Intelligence i förhållande till system 

för processoptimering. Tänkvärda frågor kring detta handlar om jämförelser mellan 

BI och WMS avseende generering av verksamhetsmässiga fördelar och nyttor. Här 

kan exempelvis tänkas att skilda organisationsstorlekar har en avgörande betydelse 
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för de olika teknikernas verksamhetsroll. Förslag på teman och tillhörande frågor är 

således: 

 Betydelsen av organisatorisk mognad avseende system för workflow 
- Hur tekniskt rustade är olika typer av organisationer för workflowsystem? 
- Vilka likheter och skillnader finns det gällande verksamheters nyttor med 
WMS beträffande organisatorisk storlek och typ? 

 

 Organisatorisk acceptans för processoptimeringssystem 
- Hur kärnfullt ser organisationer på system för processoptimering i 
förhållande till andra verksamhetsförbättrande möjligheter? 

 

 Business Intelligence i förhållande till system för processoptimering 
- Vilka likheter och skillnader finns det mellan BI och WMS avseende 
generering av verksamhetsmässiga fördelar och nyttor? 
- Hur stor betydelse har skilda organisationsstorlekar för de olika teknikernas 
verksamhetsroll?
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Bilaga 
 

Intervjumall 
De genomförda intervjuerna utgick från en mall med temamässiga frågor. Här 

framkommer dessa områden tillsammans med exempel på intervjufrågor för 

respektive tema. Flera av temana går in i varandra, exempelvis hot mot praktikfältet 

kontra praktikfältets svagheter, trender kontra möjligheter, marknadsanalys kontra 

tillämpningsområden och praktikfältets styrkor kontra marknadsanalys. Temana i 

rapportens empiri- och analyskapitel har på så sätt kompletterats utifrån vad 

respondenter svarar inom de övriga temana och svaren har tidvis nyttjats på olika 

platser. 

 
Tillämpningsområden   

(Till både kunder och studieobjektet) I vilka steg och i vilka processer är det enkelt 

att räkna hem en digitalisering av ett flöde? 

 

(Till studieobjektet) Inom vilka tillämpningsområden levereras workflowsystem 

vanligtvis? 

 

(Till kunder) Vad är det ni vill effektivisera, var finns det pengar att tjäna? 

 
Marknadsanalys   

(Till studieobjektet) Hur sträcker sig marknaden för workflow begreppsmässigt? 

 

(Till kunder) Köper ni workflowsystem från andra leverantörer? 

 

(Till kunder) Har ni blivit kontaktade av andra leverantörer för 

processoptimeringsverktyg och vad erbjuder de? 

 
Praktikfältets styrkor   

(Till kunder) Vad tillför era workflowsystem som inte de sedvanliga affärssystemen 

klarar av? 

 

(Till studieobjektet) Vika uttalade styrkor finns det gällande dagens produkter för 

flödesoptimeringar? 

 

(Till kunder) Vad kan era ERP-system inte göra eller är dåliga på att göra idag? 

 
Praktikfältets svagheter   

(Till studieobjektet) Finns det något som kunder efterfrågar som ni idag inte kan bistå 

med? 

 



 

 

 

(Till studieobjektet) Finns det idag moduler för kvalitetssäkring i produkten, eller är 

det något som skulle behövas? 

 

(Till kunder) Vad ser ni saknas i dagens produkter gällande processoptimeringar? 

 
Trender   

(Till studieobjektet) Vilka trender finns inom marknaden för workflowsystem? 

 

(Till studieobjektet) Vad är leverantörernas planer för de kommande tre åren? 

 

(Till studieobjektet) Hur kommer planerna påverkas av molnbaserade tjänster? 

 
Framtidens marknad   

(Till studieobjektet) Hur tror du att framtiden inom workflowsystem kommer att se ut? 

 

(Till studieobjektet) Vilka visioner och idéer har ni de närmsta åren gällande 

workflowsystem? 

 

(Till studieobjektet) Vad är det senaste/hetaste gällande generella 

workflowområden? 

 
Hot mot praktikfältet   

(Till studieobjektet) Vilka hot finns det gällande workflowsystem allmänt? 

 

(Till studieobjektet) Vilka hot finns det gällande den marknad ni opererar inom? 

 

(Till studieobjektet) Ser ni att traditionella affärssystem allt mer börjar komma in på 

workflowmarknaden? 

 
Möjligheter för WMS   

(Till både kunder och studieobjektet) Är det möjligt att i dagens workflowsystem bistå 

med verktyg för att mäta och optimera processer? 

 

(Till studieobjektet) Vad förväntar sig kunder av ett workflowsystem? 

 

(Till kunder) Mäter ni processer, vad används mätetalen till? 

 

(Till kunder) Vilka potentiella flödesoptimeringar är vanligast idag att era ERP-system 

inte kan tillgodose? 

 

(Till kunder) Vad vill ni att framtida system innehåller? 

 

(Till kunder) Hur tillfredsställda är ni med de befintliga ERP-systemen avseende 

flödesoptimeringar? 



 

 

 

(Till kunder) Vilka processer önskar ni automatisera som i nuläget sker manuellt? 

 

(Till kunder) Vilken typ av arbetsnära information sänder ni frekvent inom 

organisationen, finns det något som ni skulle vara intresserade av att automatisera? 

 

(Till kunder) Ser ni ett behov av att komma åt workflowsystemen via 

surfplattor/mobiltelefoner? 


